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Harapan Baru,

CNI Pasti!

Sejumlah profesi
terancam hilang
karena digantikan
dengan produk
kecerdasan buatan.

Plan 2017

Plan 2017
iPlan 2017 adalah pilihan bisnis
yang memberikan nilai PASTI!
Simpel,
Menarik,
Terjamin,
Meningkat.

Benar-benar
HEBOH!

Nantikan Sosialisasinya di Kota Anda
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Kulit Kembali Cantik Berkat Progene

S

etiap wanita ingin memiliki kulit yang kenyal, mulus,
dan cerah. Produk perawatan kulit memang bisa
menjadi salah satu cara untuk mendapatkannya,
tetapi dukungan dari dalam tak kalah penting. Wanita juga
perlu mengonsumsi suplemen kecantikan kulit agar
terhindar dari penuaan dini dan masalah kulit.
Kita bisa menyalahkan radikal bebas sebagai penyebab
kulit rusak. Radikal bebas memang dapat merusak kolagen
sehingga kulit menjadi tidak elastis, cepat keriput, timbul
kantung mata, dan sebagainya. Selain itu radikal bebas dapat
menurunkan kemampuan antiradang sehingga gangguan
kulit mudah timbul seperti jerawat dan hipersensitivitas.

Progene, Suplemen Alami untuk Cantik dan
Sehatnya Kulit
Kandungan utama Progene adalah SOD (Superoxide
Dismutase). Setiap makhluk mampu memproduksi
SOD secara alami dalam tubuhnya. Namun seiring
bertambahnya usia produksi SOD berkurang. Itu
sebabnya kita perlu tambahan SOD dari luar. SOD yang
berasal dari tanaman memiliki ukuran molekul lebih kecil
sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh manusia.
Komposisi

SOD 100 mg, Ekstrak herbal 150 mg (Ginseng 25 mg, Linzhi 25 mg, Job’s
tears 25 mg, Chinese Yam 25 mg, bubuk mutiara yang terhidrolisis 50 mg),
Lyophilized Royal Jelly Powder 250 mg

USP

Mengandung Superoxide Dismutase (SOD) yang bersifat antioksidan untuk
menangkal radikal bebas, Royal Jelly yang kaya asam amino, Bubuk
Mutiara dan herbal alami yang merangsang pembentukan SOD.

Anjuran konsumsi

2 tablet sehari (1 tablet pagi hari sebelum makan, 1 tablet malam hari
sebelum tidur)
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Efektivitas Progene
Bulan ke-1: kulit lebih halus dan bercahaya, warna flek
berkurang, tubuh lebih segar.
Bulan selanjutnya (60-90 hari): kulit halus dan cerah, kulit
kencang dan kenyal, keriput berkurang, kulit lebih
bercahaya

Yang Sudah Membuktikan
1

Hasil Keterangan Gambar:
2
3

Foto ini adalah foto sebelum
dan sesudah saya
mengonsumsi CNI Progene.

Awalnya saya menggunakan produk perawatan
kulit konvensional, namun karena suka ganti-ganti
produk iseng pencet-pencet jerawat, wajah saya
makin lama menjadi seperti gambar 1. Banyakk
bekas jerawat plus jerawat yang meradang
(makin lama makin banyak).

Terlebih karena tuntutan pekerjaan sebagai
Trainer, saya harus ‘mendempul’ wajah dengan
bedak. Hasilnya, radang bertambah parah. Saya
sudah pakai berbagai produk rekomen dari teman-teman
yang merasa cocok, tapi di kulit saya ternyata tidak cocok
karena tidak ada perubahan.
Lantas saya mencoba minum Progene 1 hari 1 tablet.
Sebelum mengonsumsi Progene, saya facial dulu dua
kali untuk mengeluarkan "isi jerawat yang terjebak".
Setelah konsumsi Progene secara rutin, memasuki strip
kedua Progene, sudah terlihat perbedaan di wajah saya.
(gambar 2). Saat konsumsi strip ketiga Progene, wajah
saya sudah seperti gambar 3 paling kanan.
Terima kasih, Progene!
Juli 2017

Dapur

Re se p Pra k t is d a n Le za t d a r i U p
soya

Mango Sorbet with
Up Soya
Bahan utama
100 g gula pasir
150 ml air
300 g buah mangga
1 sdt air lemon
1 sdt kulit jeruk lemon
(lemon zest)

•
•
•
•
•

Bahan saus soya
1 sachet UP Soya
1 sdm tepung maizena

•
•

Cara membuat
Rebus gula pasir dan air hingga gula larut sepenuhnya,
sisihkan.
Hancurkan daging mangga dengan Ichi-I Magic
Processor dan tambahkan dengan air gula, air jeruk
lemon, dan lemon zest.
Dinginkan dalam frezeer selama 3-4 jam, sisihkan.
Larutkan tepung maizena dengan 50 ml air, masak
hingga mendidih lalu tambahkan UP Soya.
Sajikan Mango Sorbet bersamaan dengan saus soya.

•
•
•
•
•
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Dapur

Es Kopi
CNI Ginseng Coffee
Bahan utama
1 sachet CNI Ginseng Coffee
2 sdm susu kental manis
1 sdt gula aren
150 ml air
es batu secukupnya

•
•
•
•
•

Cara membuat
Campur CNI Ginseng Coffee, gula aren, dan susu
kental manis dengan air.
Aduk hingga rata dan berbuih
Siapkan gelas dengan es batu
Tuangkan kopi dalam ke gelas

•
•
•
•
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Taman Bunga Lebih Indah
dengan Plant Catalyst 2006
Berkebun (bunga dan tanaman hias) bisa menjadi hobi,
sumber inspirasi ataupun melatih kreativitas. Bahkan
tidak sedikit yang menjadikannya sebagai sumber
pendapatan ataupun bisnis.
Untuk mendapatkan hasil yang
memuaskan, ada beberapa tips berkebun
bunga yang perlu diketahui.
1. Pilih ruang yang tersedia untuk taman.
Ruang untuk taman harus cukup sinar
matahari, tersedia sumber dan
pembuangan air serta media tanam/
tanahnya cukup baik. Media tanam juga
dapat didatangkan dari luar.
2. Pemilihan tanaman. Pilih tanaman sesuai
kesukaan Anda, namun harus
memperhatikan kesesuaian iklim dan
kebutuhan media tanamnya. Contohnya
banyak tanaman dataran tinggi kurang cocok ditanam di
dataran rendah.
3. Media tanam. Media tanam umum yang baik adalah
campuran dari tanah (untuk sumber liat/jangkar akar)
dan pupuk/bahan organik (untuk rongga udara, penahan/
buffer air dan pupuk), Jenis tanaman tertentu menyukai
media tanam khusus, seperti anthurium yang menyukai
akar pakis.
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4. Pemupukan. Pupuk berisi unsur-unsur hara, sumber
makanan bagi tanaman. Gunakan pupuk dasar 3–5 g
NPK atau kompos tergantung dari jenis tanamannya.
5. Pengairan. Air sangat dibutuhkan tanaman, namun
kebutuhan tiap jenis tanaman berbeda.
6. Kondisi lingkungan yang tidak asam dan tidak lembap.
Semprot/siram Plant Catalyst 2006 ke seluruh bagian
tanaman hingga perakaran.

Kondisi asam dan
lembap dapat menjadi
faktor penyebab
kegagalan yang besar
dalam berkebun.

Kondisi asam dan lembap dapat menjadi faktor penyebab
kegagalan yang besar dalam berkebun. Kondisi ini
menyebabkan hama dan penyakit terutama cendawan
berkembang pesat, Selain penyakit, kondisi media tanam
yang asam menjadi racun bagi akar dan menyebabkan
unsur-unsur hara/makanan sulit diserap tanaman
(eﬁsiensi pupuk rendah).
Plant Catalyst 2006 adalah pupuk pelengkap yang
kandungan unsur haranya lengkap dan bersifat alkali/basa
tinggi. Plant Catalyst 2006 menaikkan pH/menetralkan
racun asam dalam media tanam sehingga penyerapan
unsur hara dalam media tanam maupun dari pupuk dapat
optimal, juga mencegah penyakit.
Cara pemakaiannya pun cukup
mudah. Larutkan 10 gram Plant
Catalyst 2006 ke dalam 10 liter
air, aduk rata. Lalu semprotkan atau
siramkan ke seluruh bagian tanaman
juga perakarannya. Lakukan tiap
1–2 kali seminggu agar tanaman
Anda sehat, produktivitas tinggi,
dan berkualitas.
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Funtastrip

LET’S GO TO DUBAI!
(Part 2)

D

Di edisi Mei lalu sudah dibahas mengenai beberapa
tempat wisata di Dubai seperti Burj Khalifa dan
Desert Safari yang bakal dikunjungi saat Anda
berhasil meraih tiket CNI Funtastrip Dubai. Nah, selain dua
tempat wisata popular tersebut, ada juga tempat wisata
lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Berada di
dalamnya, Anda akan mendapatkan sensasi budaya dan
kemewahan Timur Tengah yang tak terlupakan!

Gold Souk and Spice Souk
Di Gold Souk dan Spice Souk kita bisa mendapatkan souvenir khas Dubai seperti cokelat kurma, coklat susu unta,
pashmina, magnet kulkas, lampu-lampu khas arab dan
tak lupa perhiasan emas. Ada juga sabuk dari emas
seberat 8 kg berikut sertiﬁkat world record yang dipajang
di depan toko yang dapat menjadi spot untuk berfoto.
Jangan lupa, harus pandai menawar di tempat ini.
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Funtastrip

Tempat ini terlihat
seperti bentuk pohon
kelapa sawit dari
atas dan merupakan
pembangunan lepas
pantai pertama.

Palm Jumeirah
Dubai dikenal karena keterdepanannya di dunia. Satu
contoh yang mencengangkan yaitu rangkaian kepulauan
buatan di perairan hijau zamrud di Teluk Arab yang bernama Palm Jumeirah. Tempat ini terlihat seperti bentuk
pohon kelapa sawit dari atas dan merupakan pembangunan lepas pantai pertama. Awalnya sempat direncanakan untuk menjadi Delapan Keajaiban Dunia.
Selain hotel dan resort yang tersebar di pulau tersebut,
Anda dapat berlayar di sekitar Palm Jumeirah dengan
yacht, speedboat atau naik Palm Monorail yang melintasi
resort Atlantis.
Tak sabar ingin ke Dubai? Ayo, kumpulkan terus poin Sun
Chlorella import atau CNI Ester-C Plus Anda. Peluang
tiket gratis CNI Funtastrip Dubai ada di tangan Anda!
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Champion trip

BERSIAP MENUJU SURGANYA VIETNAM

‘HALONG BAY’
DI CHAMPION TRIP VIETNAM

Segera daftarkan diri Anda,
cukup kumpulkan 15 juta CP
hingga periode Agustus 2017
Info lebih lanjut dapat menghubungi
Layanan CERMAT CNI
Email: layanancermat@cni.co.id
Phone: (021) 581 8888
SMS/WA: 0815 922 2010

2017

Ke Vietnam tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi
Halong Bay. Dikenal juga dengan Rumah Naga, berwisata
ke Halong Bay harus menggunakan kapal di mana kapal
tersebut digunakan untuk mengelilingi pulau-pulau indah yang
berada di sekitar Halong. Selain itu, juga bisa digunakan
untuk bersantai dan menikmati makan siang di atas kapal.
Makan siang di atas kapal akan terasa istimewa karena
pemandangan pulau yang indah serta angin sepoi–sepoi
bisa Anda nikmati sekaligus.

DIPERPANJANG!
Promo KHUSUS
Sponsoring
diperpanjang
hingga
31 Juli 2017

Di Halong, Anda juga berkesempatan mengunjungi gua
yang berbeda dengan gua biasanya. Di dalam gua, banyak
lampu warna warni bagaikan masuk ke dalam istana. Anda
juga bisa berjalan kaki dan berfoto bersama menelusuri
gua. Terdapat 1968 pulau kapur dan gua yang jumlahnya
bisa dua kali lipat dari jumlah pulau. Beberapa pemandu
wisata di sana biasanya sudah punya gua-gua favorit.
Nah, sudah tidak sabar ingin ke Vietnam?.
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