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Apakah NutriaPlus itu ?
NutriaPlus adalah Suplemen Antioksidan dengan kadar paling sempurna, merupakan kombinasi 
unik dari 12 bahan alami yang saling mendukung. Setiap dosis NutriaPlus memberikan 
Antioksidan dan Fitonutrisi dari sari tumbuhan berkhasiat, Vitamin dan Mineral. Yang 
lebih penting lagi, juga mengandung ikatan organik Selenium yang disebut SelenoExcell (merk 
Selenium yang dipakai dalam penelitian di Nutritional Prevention of Cancer Study – Penelitian 
Pencegahan Kanker dengan Nutrisi, di Universitas Arizona, Amerika Serikat).  

Apakah Antioksidan itu ?
Antioksidan membantu melindungi setiap sel dan jaringan dalam tubuh kita terhadap 
pengaruh kerusakan dalam hidup sehari-hari dan mempertahankan kesehatan akibat 
akumulasi kerusakan oleh oksidasi. Contohnya, ilmu pengetahuan telah mempelajari 
kemampuan Antioksidan untuk mencegah Kanker dan Penyakit Jantung, mempertahankan 
Sistem Imun dan memperlambat Proses Penuaan. Banyak Ilmuwan terkenal serta Praktisi 
Kesehatan meyakini bahwa penambahan asupan Antioksidan akan sangat memperbaiki 
kesehatan dan memperpanjang usia.

Bagaimana cara mengembangkan dan menciptakan NutriaPlus ?
Lifestyles menggunakan model penelitian dengan Zebrafish untuk menentukan kombinasi 
terbaik dari zat-zat alami yang mampu membantu manusia dalam empat kategori berikut ini :
• Mencegah pertumbuhan sel tidak normal/ganas (kanker)
• Mempercepat perbaikan jaringan (membantu pemulihan tubuh akibat luka)
• Meredam radang dalam tubuh (penyebab berbagai penyakit)
• Melindungi Sel-Sel Tubuh dari kerusakan akibat polusi lingkungan dan sengatan sinar matahari 
Hasilnya adalah... NutriaPlus !!

Mengapa menggunakan Zebrafish untuk penelitian kesehatan manusia ?
Struktur genetika Zebrafish secara mengagumkan sangat mirip dengan manusia. 
Zebrafish memiliki 70% gen yang sama dengan manusia dan lebih dari 80% gen ini berkaitan 
dengan penyakit pada manusia. Mereka juga mempunyai banyak organ dan jaringan yang sama 
dengan manusia. Otot, darah, kulit, otak, hati dan mata mereka memiliki banyak kesamaan 
dengan manusia. Peneliti tinggal memasukkan obat atau nutrisi yang akan diteliti kedalam air 
berisi Zebrafish – Zebrafish akan menyerapnya melalui kulit dan pengaruhnya segera tampak. 

Ingatlah bahwa hasil yang diamati di Zebrafish akan diamati pula pada manusia –  
ini merupakan metoda paling terpercaya untuk menentukan apakah yang paling menguntungkan 
bagi kesehatan manusia.

Penyakit manusia apa saja yang diteliti dengan Zebrafish ?
Zebrafish dipakai untuk mempelajari berbagai jenis kanker, kelainan darah, diabetes, penyakit 
jantung, otak dan mencari obat baru serta penyebab maupun kemungkinan penyembuhan 
berbagai penyakit pada manusia. 

Mengapa Anda harus mengkonsumsi NutriaPlus ?
• Anda tidak mengkonsumsi 5 – 7 porsi buah dan sayuran setiap hari
• Anda tidak makan secara seimbang
• Anda sering lupa makan
• Anda sering jajan atau ke rumah makan cepat-saji
• Anda merasa stress dalam hidup 
• Anda tinggal di lingkungan berpolusi

Kapan saat terbaik untuk konsumsi NutriaPlus ?
Kapsul NutriaPlus sebaiknya selalu diminum bersama makanan seperti vitamin  
dan mineral, berhubung beberapa fitonutrisi akan lebih mudah diserap tubuh bila terdapat 
sedikit minyak. 

Apakah saya tetap perlu makan buah dan sayur ?
Tentu saja ! NutriaPlus tidak dimaksudkan sebagai pengganti buah segar dan sayur, 
namun hanya membantu melengkapi nutrisi penting yang terdapat di dalamnya. 
Sudah jamak diketahui bahwa mayoritas masyarakat tidak cukup banyak mengkonsumsi 
makanan ini setiap hari. Lagi pula, akibat metoda pertanian modern masa kini, manfaat nutrisi 
dalam buah dan sayur telah merosot akibat unsur hara dalam tanah berkurang, pestisida dan 
pemetikan dini. Buah segar dan sayur juga memberikan serat makanan dan air, dua unsur penting 
bagi kesehatan yang baik.

Bolehkah saya minum Intra dan 
NutriaPlus bersamaan ?
Tentu saja ! Justru sangat disarankan, 
khususnya karena NutriaPlus sudah 
diteliti dan dikembangkan untuk 
melengkapi manfaat Intra. Dengan 
menggabungkan konsumsi Intra dan 
NutriaPlus, Anda meningkatkan berbagai 
interaksi sinergis, termasuk mempertinggi 
nilai ORAC (ukuran kapasitas Antioksidan), 
menambah efektifitasnya dan melipat-
gandakan manfaat kesehatannya !

Bila Anda ingin:
• Melindungi sel-sel tubuh Anda
• Memperlambat efek penuaan dini
• Melindungi diri terhadap penyakit 
akibat kekurangan Antioksidan, maka ….

Mulailah mengkonsumsi 
NutriaPlus hari ini !
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