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Panen Jeruk
Tak Putus
Sepanjang Tahun
dengan PLANT
CATALYST 2006

Puasa Sehat, Ibadah Lancar

M

akanan berkaitan erat dengan proses metabolisme.
Oleh sebab itu, dalam pemeriksaan medis
tertentu yang berhubungan dengan proses
metabolisme, misalnya pemeriksaan kadar glukosa darah,
pasien seringkali disyaratkan untuk berpuasa dahulu.
Puasa dapat menggantikan sel-sel yang rusak di dalam
tubuh dan menggantinya dengan sel-sel baru. Selain itu,
puasa mampu meningkatkan kembali hormon pertumbuhan
hingga 2000% pada laki-laki dan 1300% pada perempuan.
Hormon pertumbuhan ini akan memfasilitasi pembakaran
cadangan lemak dalam tubuh selama berpuasa. Peningkatan
kembali hormon pertumbuhan dalam tubuh juga bermanfaat
dalam melawan penuaan dini.
Pada saat kita mulai melakukan puasa, tubuh kita mulai
mengalami perubahan secara perlahan seperti rasa lemas,
pusing, mengantuk, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada
saat berbuka harus dilakukan secara perlahan. Misalnya,
berbukalah dengan sepotong roti atau kue, atau sepotong
buah, atau bahkan hanya dengan sebutir kurma.
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CNI HealthPack 3 in 1
Merupakan produk suplemen dari CNI yang terdiri dari
tiga produk unggulan CNI yaitu:
1. Sun Chlorella
Sun Chlorella diekstrak dari ganggang hijau air tawar
Chlorella pyrenoidosa yang mengandung nutrisi yang
dibutuhkan oleh tubuh seperti asam amino, vitamin,
mineral, serat makanan, dan kloroﬁl sehingga membantu
regenerasi sel tubuh dan memelihara kesehatan selama
berpuasa.
2. CNI Ester-C Plus
Vitamin C generasi ketiga yang memiliki pH netral
sehingga aman bagi lambung dan bertahan lebih lama
di dalam tubuh dibandingkan vitamin C biasa. Dengan
konsumsi CNI Ester-C Plus secara rutin selama berpuasa
maka puasa jadi tidak terasa.

CNI Healthpack adalah produk
suplemen dari CNI yang terdiri
dari tiga produk unggulan CNI
yaitu: CNI Sun Chlorella, CNI
Ester-C Plus dan Marine Organic
Calcium Forto

3. Marine Organic Calcium Forto
Marine Organic Calcium Forto atau MOC Forto adalah
suplemen yang terbuat dari kombinasi bahan Coral
Calcium dan Vitamin D3 dengan jumlah dua kali lebih
banyak daripada Marine Organic Calcium. Dengan
komposisi Kalsium 400 mg dan Vitamin D3 200 IU,
produk ini akan membantu mencukupi kebutuhan kalsium
Anda selama berpuasa.
Konsumsi CNI HealthPack 3 in 1 akan membantu Anda
dalam melewati bulan Ramadhan dengan lancar. Kombinasi
tiga produk ini akan membantu menjaga kesehatan tubuh
walau sedang berpuasa. Dengan kemasan yang praktis,
Anda akan mudah membawanya kemana pun pergi.
Jadi, jangan jadikan puasa sebagai alasan Anda merasa
lelah. CNI HealthPack 3 in 1, paket suplemen yang lengkap
dan tepat saat berpuasa.
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CNI Ramaikan Acara
‘Health Fair’ di Kedutaan Amerika

P

Mr. Brian McFeeters sebagai
Deputy Chief of Mission Kedutaan
Amerika

ada 11 April 2017 lalu, CNI meramaikan acara
tahunan Health Fair di Kedutaan Amerika,
Jakarta.

CNI sendiri dalam kesempatan tersebut memberikan
layanan cek kepadatan tulang kepada pengunjung
secara gratis, serta tak lupa mempromosikan
produk-produk suplemen CNI seperti MOC, CNI Sun
Chlorella, CNI Ester-C Plus. Selain produk suplemen CNI
juga mempromosikan produk lainnya seperti Nutrimoist,
CNI Ginseng Coffee, CNI Ginseng Coffee Kuattt, Up
Cocoa, dan situs GeraiCNI.com untuk mempermudah
mereka membeli produk CNI.
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Tujuan dari acara ini adalah
untuk membantu
mengedukasi staf yang
bekerja di kedubes USA
mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan gaya hidup
sehat. Staf yang berkunjung
berkisar 400 orang. Dan
terlihat bahwa mereka sangat
excited dengan adanya acara
ini.
Acara tersebut diikuti oleh 30
tenant dari berbagai
Perusahaan Farmasi, Rumah
sakit, Optik, Klinik, Laboratorium,
Toko Makanan Organik, dll.
Acara berlangsung sangat
meriah dan tamu yang
datang sangat antusias
datang ke booth PT. CNI
untuk mendapatkan informasi
produk CNI selain untuk
konsultasi kesehatan dari
dimulainya acara pukul 09.00
sampai ditutupnya acara
pukul 14.00 WIB.
Pejabat yang datang dari US Embassy adalah, Mr. Brian
McFeeters sebagai Deputy Chief of Mission Kedutaan
Amerika, Mr. Scott Blaker sebagai Regional Medical Ofﬁcer
Kedutaan Amerika dan Ms. Susan Stewart sebagai Medical
Provider Kedutaan Amerika.
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Cara Tepat Pakai Nutrimoist
(Seri 2: Masalah Luka Bakar)

Di edisi sebelumnya telah dibahas mengenai cara pakai Nutrimoist untuk luka
kulit ringan dan luka borok. Kali ini simak cara pakai Nutrimoist untuk luka yang
lebih berat yaitu luka bakar.
Berdasarkan tingkat keparahannya, luka bakar dapat
dibagi menjadi tiga:
a. Luka bakar derajat 1
Merupakan luka bakar paling ringan karena terjadi di
lapisan kulit luar (epidermis) saja. Contoh, terpercik
minyak goreng panas, tersenggol setrika panas.
b. Luka bakar derajat 2
Kulit terasa nyeri, tampak merah yang intensif dan
melepuh. Sering disertai demam.
Luka bakar derajat 2 terbagi lagi menjadi:
• Luka bakar derajat 2 permukaan: hanya sebagian
kulit bagian tengah yang rusak.
• Luka bakar derajat 2 dalam: hampir seluruh bagian
tengah kulit (dermis) rusak, yang tersisa hanya folikel
rambut. Akibatnya kulit tampak coreng-moreng.
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c. Luka bakar derajat 3
Kulit terbakar secara menyeluruh hingga bagian dalam
(subkutan) sehingga terlihat kehitaman/gosong. Luka
bakar ini membuat penderitanya kesulitan bernapas
dan luka cepat sekali terinfeksi disertai rasa nyeri luar
biasa dan demam. Luka bakar ini umumnya terjadi
pada korban kebakaran atau bom.

Perawatan Luka Bakar dengan Nutrimoist
Luka bakar derajat 1 dan 2 dapat dianggap sebagai luka
bakar ringan jika tidak melibatkan wajah atau selangkangan,
serta diameter area yang mengalami luka sekitar 5-7cm.
Cara menangani luka bakar tingkat ini adalah:

Nutrimoist dapat memperbaiki
sel yang dirusak oleh racun
yang masuk dalam tubuh

1. Siram luka dengan air dingin yang mengalir secara
terus menerus (air kran) selama 15 menit.
2. Jangan meletakkan es secara langsung pada luka
bakar karena dapat menyebabkan frosbite (cedera/
kematian sel karena membeku).
3. Jangan mengoleskan pasta gigi atau mentega karena
dapat memicu infeksi.
4. Setelah luka bakar dingin, oleskan Nutrimoist dengan
tebal, tunggu beberapa saat, Nutrimoist akan menyerap
panas dan tampak mencair. Biarkan beberapa saat, lalu
angkat nutrimoist yang mencair dengan handuk basah
yang lembut, setelah itu oleskan kembali Nutrimoist.
5. Ulangi langkah di atas sampai Nutrimoist tidak mencair
lagi, lalu didiamkan. Oleskan minimal 2 kali sehari
6. Bila perlu tutup kulit yang mengalami luka bakar dengan
kasa yang mengandung obat seperti Sofratulle atau
Daryantulle lalu lapisi lagi dengan kasa steril dan plester.
Untuk luka bakar kategori derajat 2 dalam atau derajat 3,
penderita harus segera dibawa ke rumah sakit untuk
mendapat perawatan yang memadai.
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Panen Jeruk Tak Putus
Sepanjang Tahun dengan
PLANT CATALYST 2006
Berkebun jeruk bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan..
Sebut saja, Bapak Wayan Suparta, pekebun jeruk kintamani
di Bangli. Sejak tahun 2009 hasil panen jeruknya luar biasa
dengan penghasilan hingga 300 juta dari 1,5 ha lahan
jeruknya. Kebun jeruknya sering jadi kunjungan studi tur
sekolah/universitas atau komunitas tertentu karena hasil
buahnya yang bagus.
Sejak menggunakan Plant Catalyst 2006, kebun jeruk yang
berlokasi di Desa Tiga, Kec. Susud, Bangli, bisa dipanen
sepanjang tahun terus-menerus tanpa henti. Setiap
tanaman jeruknya berbuah lebat, berukuran besar, serta
memiliki kualitas super dari penampilan dan rasanya.

Mei-Juni 2017

Bagaimana cara agar kebun jeruk bisa mendapat hasil
tinggi tersebut?
1. Pupuk kandang dikomposkan dan disterilkan dengan
disemprot rata Plant Catalyst 2006 (2,5 g/liter air)
ditutup plasik selama 2 minggu sebelum digunakan.
2. Jika baru tanam, tiap lubang diisi 20 kg kompos +100
gram NPK + 20 gram Plant Catalyst 2006.
3. Selanjutnya, tiap tiga bulan tambahkan 3–4 kg
kompos + 50–500 g NPK per tanaman (mulai dosis
terendah dinaikkan bertahap).
4. Tanaman disemprotkan Plant Catalyst 2006 takaran
2,5 g/L air (0,25%) tiap dua minggu sekali.
5. Pangkas cabang-cabang untuk pembentukan
tanaman selama satu tahun, bunga dan buah
dipotong agar terkonsentrasi pembentukan perakaran
yang kuat dan cabang-cabang sebanyak mungkin.
Mau coba? Selamat berkarya.

FA Ir. Kus Hendarto, MS di kebun jeruk
Bp Wayan Suparta

Kebun jeruk kintamani di Bangli milik
Wayan Suparta
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Funtastrip

LET’S GO TO DUBAI!

D

ubai adalah salah satu kota termewah di Uni Emirat
Arab yang sangat terkenal akan arsitekturnya
yang ultra-modern. Nah, buat Anda yang berhasil
mendapatkan tiket gratis ke Dubai lewat program CNI
Funtastrip, ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang
terbaik dan populer untuk dikunjungi. Pastinya seru dan
tak terlupakan!
Burj Khalifa
Burj Khalifa adalah salah satu gedung tertinggi di dunia.
Dengan tinggi sekitar 828 meter di atas Dubai, Burj Khalifa
adalah gedung yang memadukan seni, teknologi, dan budaya.
Di dalamnya Anda bisa menjumpai ruangan kantor dengan
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Funtastrip
luas ratusan meter, 900 tempat tinggal pribadi, Armani
Hotel dengan 160 kamar, dan di puncak terdapat ruang
observasi outdoor. Tambahan terbaru adalah TopSKY,
yaitu ruang observasi pemecah rekor di lantai 148.
Anda akan merasakan suasana yang mewah dan
menyaksikan pemandangan menakjubkan di Burj Khalifa.
Selain itu gedung ini juga merupakan surga bagi para
pecinta seni. Ada lebih dari 1000 karya seni yang khusus
dibuat dari Timur Tengah dan dari seniman internasional
di seantero gedung.

Burj Khalifa adalah
salah satu gedung
tertinggi di dunia.
Dengan tinggi
sekitar 828 meter
di atas Dubai

Desert Safari
Desert Safari adalah wisata petualangan di padang pasir
Dubai. Cocok untuk orang dewasa, pasangan, keluarga
dan anak-anak, tapi tidak diperbolehkan untuk anak-anak
di bawah 3 tahun atau mereka yang jantungnya lemah.
Di Desert Safari Anda akan mengunjungi peternakan
unta, Dune Bashing yang memicu adrenalin, makan minum
di tenda khas arab, Henna Painting, foto dengan busana
khas Arab (kandura dan abaya), sulap dan tarian Arab.
Mau tahu destinasi tak kalah menarik selanjutnya?
Tunggu CNI News digital edisi berikutnya!
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