MEMPERLAMBAT
PROSES PENUAAN ANDA
FORMULA AJAIB UNTUK MENJAGA
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Keunggulan PLASENTA RUSA

1. Memperbaiki Tekstur, Kecerahan Dan Kelembutan Kulit
2. Meningkatkan Peremajaan Kulit Dan Menghilangkan Bekas Luka.
3. Membantu Membakar Lemak Tubuh
4. Membantu Mengurangi Kepenatan Tubuh, Meningkatkan Vitalitas
Dan Stamina.
5. Melembabkan Kulit Serta Mengurangi Kerutan-kerutan
6. Meningkatkan Peredaran Darah
7. Mengurangi Pigmentasi, Bintik-bintik Dan Penumpukan Melanin
8. Memperkuat Sistem Imun Tubuh
9. Meregulasi Dan Menyesuaikan Siklus Menstruasi, Mengurangi Rasa
Sakit/kholik Saat Menstruasi Dan Simtom Klimaterik
10. Membuang Zat Yang Tidak Diinginkan Dalam Tubuh Dan
Meningkatkan Sistem Pencernaan

I-DNA
DEER PLACENTA
Rusa adalah hewan yang berharga dengan masa hidup yang
panjang dan lambang kecantikan, kesehatan dan energi
dalam dunia hewan. Tanpa tanda penuaan yang signifikan.
Hidup rusa yang energik disebabkan oleh vitalitasnya dalam
plasenta-Diacylglycerol Pyrophosphate (DGPP)
Plasenta rusa mengandung protein, asam amino,
multivitamin, mineral dan elemen lain yang dapat membantu
meningkatkan aktifitas SOD pada tubuh manusia,
mempercepat metabolisme dan menghilangkan racun yang
terakumulasi didalam tubuh. Hal-hal ini membuat kita merasa
lebih muda, lebih cantik, lebih segar dan yang paling penting
adalah memperlambat proses penuaan.
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Adalah normal bila merasakan gejala yang kurang nyaman pada tahap
awal konsumsi sebagai bagian dara masa penyesuaian
Gejala

Kemungkinan Repon Kurang Nyaman

Nasosinusitis

Meningkatnya ingus di hidung

Bronkitis Kronis

Perasaan haus, mual dan kering

Gejala Gangguan Paru

Peningkatan dahak berwarna kuning

Sakit Perut

Hilangnya nafsu makan, sesak di dada dan meningkatknya suhu tubuh

Tukak Lambung

Rasa sakit pada bagian lambung yang luka

Gastroptosis

Perasaan tidak nyaman diperut, mual

Gangguan Saluran Cerna

Tergantung tingkat rasa sakitnya, dapat terjadi diare

Pelemahan Hati

Mual, Kulit gatal atau ruam

Sirosis

Keluarnya darah atau gumpalan darah saat egestion

Gangguan Ginjal

Menurunnya protein dalam tubuh, bengkak pada tangan dan kaki

Keasaman Tubuh

Mengantuk, Polakiuria, dehidrasi

Tekanan Darah Tinggi

Pusing dan bisa berlanjut selama 1-2 minggu

Diabetes

Meningkatnya produksi gula, bengkak pada kaki dan tangan

Hiperuricuria

Perasaan kurang nyaman dan tubuh sakit

Anemia

Tergantung sistem kekebalan tubuh individual, mimisan ringan
( kebnanyakan pad wanita)

Kekurangan Sel Darah
Putih

Haus, Banyak bermimi dimalam hari, perut kurang nyaman

Alergi Kulit/ Sensitivitas

Rasa gatal pada tahap awal dan membaik setelah beberapa
hari, dapat dikonsumsi dengan frekuensi selang waktu
Sedikit rasa saikit, akan mereda beberapa hari

Rheumatalgia
Letih

Rasa lelah dan lemah akan membaik beberapa hari

Jerawat

Bertambahnya jerawat pada tahap awal dan akan menghilang
pada tahap selanjutnya
Keluarnya darah atau bercak darah selama egestion

Hemorroid
Psikoneurosis

Susah tidur karena kondisi mania berlebihan, disarankan tidak
mengkonsumsi di malam hari
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I-DNA
DEER PLACENTA
KANDUNGAN UTAMA
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Ekstrak Plasenta Rusa
(20:1) 450mg/ 9000mg

Transfer Factor

Antioksidan

Polisakarida

Asam Amino

Factor Pertumbuhan

Vitamin

Mineral

Enzim

Transfer Factor

Polisakarida

Transfer factor digambarkan sebagai molekul
imunitas yang didapat dari darah atau sel limpa
yang menghasilkan imunitas spesifik antigen
sel mediasi. Transfer factor terutama menunda
hipersensitivitas dan menghasilkan lymphokin
yang memperbaiki sistem imun tubuh

Factor Pertumbuhan
Faktor pertumbuhan merupakan zat yang
muncul secara alami yang merangsang
pertumbuhan biasanya berperan sebagai
molekul pemberi signal antar sel, merangsang
jalur biokimia untuk memperbaiki jaringan dan
proses regenerasi.

Antioksidan
Antioksidan adalah melekul yang menghalangi
oksidasi molekul lain. Reaksi antioksidan
menghasilkan radikal bebas. Antioksidan bisa
mengurangi tanda penuaan dengan
meminimalkan kerutan dan menjaga tekstur
kulit.
Antioksidan juga telah diterapkan sebagai
pencegah beberapa penyakit yang
berhubungan dengan penyakit degenerasi
termasuk kanker , kardiovaskuler, Alzheimer dll.

Vitamin

Polisakarida tidak hanya mendorong proses
fagositosis tetapi juga memperkuat imunitas
tubuh disamping sistem tubuh lainya. Selain itu
polisakarida juga dapat meningkatkan fungsi
bakteriolisis pada sistem komplemen plasma
darah manusia. Penelitian dalam beberapa tahun
ini menunjukan bahwa polisakarida dapat
digunakan dalam bioktifitas anti kanker dengan
meningkatkan imunitas tubuh

Mineral
Mineral adalah zat inorganik yang merupakan
nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk
bertahan dan melakukan fungsi dan proses
sehari-hari. Mineral penting untuk menjaga
sistem imunitas agar tetap kuat dan membantu
tubuh melawan infeksi, memperbaiki luka dan
sel.

Asam Amino
Asam amino adalah molekul kecil yang
membangun protein, nutrisi penting dalam
mempertahankan otot, memperbaiki jaringan,
imunitas dan pengendalian semua proses tubuh.
Asam amino memiliki kapasitas untuk
memodulasi jaringan adiposa, dan untuk
meningkatkan fungsi imunitas dan aktifitas
antioksidan

Enzim

Vitamin merupakan gabungan organik yang
diperlukan oleh organisme sebagai nutrisi
penting dalam jumlah terbatas. Ada 13 macam
vitamin penting yang semuanya diperlukan
tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Vitamin
juga memiliki peran penting dalam fungsi tubuh
seperti metabolisme, imunitas dan pencernaan.
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Enzim merupakan molekul biologis besar yang
bertanggung jawab untuk ribuan proses
metabolisme yang menopang hidup. Enzim
adalah katalis yang sangat selektif dan
diperlukan untuk mencerna makanan,
merangsang otak, memberi energi seluler dan
untuk memperbaiki jaringan, organ dan sel.
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Minyak Primrose
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540mg

Digunakan untuk kulit yang tidak sehat seperti
eczema, psoriasis dan dapat menyembuhkan luka.
Mengatasi penyakit kardiovaskular. Membantu
mengurangi rasa sakit berkaitan dengan sindrom
stres premenstruasi (PMS) dan sindrom
menopause.
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Vitamin E

Memperbaiki metabolisme lemak, sirkulasi darah
dan menurunkan kolesterol, mencegah kanker,
penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk
pengerasan arteri, serangan jantung dan darah
tinggi. Sebagian antioksidan berfungsi untuk
mencegah penuaan kulit, memperbaiki elastisitas
kulit dan tampak muda
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Lilin Lebah

Berfungsi untuk detoksifikasi dan mengurangi rasa
sakit, memiliki antioksidan yang berkualitas dan
berguna untuk kecantikan.
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Teh Hijau
10mg

Mencegah gangguan otak dan kardiovaskular.
Memperbaiki fungsi otak dan pencernaan dan
mengurangi rasa mabuk. Menghilangkan lemak,
mengurangi resiko kanker, anti radiasi. Untuk
melangsingkan dan kecantikan. Berfungsi
antioksidan
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Minyak Biji Anggur
100mg

Melindungi sel dan jaringan dari kerusakan.
Menguatkan kesehatan jantung dan sistem
kardiovaskular. Menguatkan dan memperbaiki
pembuluh darah dan kapiler dari kerusakan. Efektif
untuk memelihara kulit.
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Resvcratrol
5mg

Resveratroladalah antioksidan, anti bakteri, anti
inflamasi dan mencegah osteoporosis, jerawat dan
demensia. Resveratrol memiliki efek pencegahan
yang signifikan terhadap hormon yang berkaitan
dengan tumor ( termasuk payudara, prostat,
endometrial dan kanker ovarium, dll.
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5mg

30mg

Membantu sirkulasi darah, menurunkan kolesterol,
diabetes, stroke, efektif memelihara jantung dan
liver. Memperkuat kemampuan otak. digunakan
pada saraf dan memperbaiki ingatan. Memperbaiki
lemak, membuang peroxida dan berperan sebagai
pembersih pembuluh darah.
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5mg

Lecithin

Ekstrak Biji Anggur
5mg

Menstimulasi regenerasi sel dan jaringan.
Menghambat reaksi oksidasi dan menghilangkan
radikal bebas. Anti kanker dan anti alergi,
melindungi mata, efektifitas mencegah gangguan
kardiovaskular, artritis dan mengurangi resiko
stroke. Meningkatkan metabolisme, anti oksidasi
mengurangi pigmentasi, mengurangi kerutan dan
memperlambt penuaan.
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Xanthone
20mg

Xantin memiliki sifat antioksidan potensial
membantu memelihara kesehatan pencernaan.
Menahan radikal bebas, menguatkan fungsi imun.
Membantu persendian dan tulang rawan, efektif
mencegah banyak penyakit. Seperti diabetes,
kanker, parkinson, migran, penyakit jantung dan
penyakit kronis. Membantu mengatasi sakit badan
dan mencegah depresi.
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I-DNA DEER PLACENTA
KEUNGGULAN PRODUK
TEKNOLOGI PRODUKSI TERKINI
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Dengan teknologi Freeze-Drying (Pembukuan kering) untuk menyiapkan
bioaktif sel hidup, menggunakan rasio produk terkonsentrasi tinggi 20:1,
ekstrak Plasenta Rusa dapat terserap dengan sempurna.

PRODUK SELANDIA BARU
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I-DNA Plasenta Rusa merupakan produk dari negara dengan polusi paling
sedikit dan kontrol kualitas yang ketat sehingga produk terjamin kualitas dan
keamananya.

TEKNOLOGI PELAPISAN SOFT ENTERIC
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Mengendalikan tempat penyerapan ekstrak Plasenta Rusa dan mencegah
kerusakan karena asam lambung selama pencernaan. Memastikan bahwa
semua nutrisi hanya larut setelah sampai di usus sehingga terserap maksimal.

TANPA HORMON DAN STEROID

04

Tidak mengandung bahan
hormon dan steroid apapun yang dapat
meningkatkan resiko kanker dan Osteoporosis.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Q1

Q2

Apakah I_DNA Plasenta Rusa itu?
I-DNA Plasenta Rusa adalah Terapi Sel Hidup terkini yang menggunakan teknologi Freeze
Drying (Pembekuan Kering) yang mampu menyiapkan bioaktifitas sel hidup selama 3-4
tahun. Plasenta Rusa dapat merangsang pembentukan sel-sel baru, meregenerasi,
memperbaiki jaringan dan organ-organ tubuh serta menyediakan kebutuhan energi seharihari.

Mengapa kita memerlukan I-DNA Plasenta Rusa?
Manusia mewarisi faktor pertumbuhan dari plasenta ibu sejak lahir hingga usia 18-24
tahun. Faktor pertumbuhan mulai berkurang dengan bertambahnya usia dimana
mekanisme tubuh dan imunitas mulai berkurang. I-DNA Plasenta Rusa akan merangsang
perbaikan dan regenerasi sel yang sudah aus dan rusak sehingga kembali dalam kondisi
normal. Sel aktif ini membantu tubuh untuk mempertahankan kesehatan dan mobilitas.

Q3

Apa perbedaan I-DNA Plasenta Rusa dengan suntikan Plasenta lainnya?
Penyuntikan Plasenta harus dilakukan dibawah pengawasan tenaga medis dan dapat
menyebabkan komplikasi seperti alergi, sapraemia sehingga manfaatnya akan berkurang
untuk beberapa waktu, namun I-DNA Plasenta Rusa memberikan efek regenerasi sel
tanpa memerlukan suntikan ulang.
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Q4

Q5

Q6

Q7

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk dapat
merasakan efek konsumsi I-DNA Plasenta Rusa?
Apakah dibutuhkan waktu yang lama?
Rasa perubahan akan mulai terasa setelah 2 (dua) minggu dari mulai konsumsi. Konsumsi
3-6 bulan akan memberikan hasil yang besar dan efeknya akan bertahan lebih lama. Agar
memeberi efek yang tetap dan maksimal disarankan untuk mengkonsumsi dalam waktu
yang panjang.

Bagaimana jika telah mengkonsumsi suplemen lain, apakah ada efek
samping?
I-DNA Plasenta Rusa juga merupakan Suplemen yang membantu meremajakan tubuh,
kesehatan anda dan tentu saja dapat mengkonsumsi suplemen lainnya tanpa efek
samping apapun.

Apakah I-DNA Plasenta Rusa aman dikonsumsi? Apakah ada resiko
kanker?
I-DNA Plasenta Rusa merupakan produk dari negara dengan tingkat polusi sangat rendah
dan diproduksi dengan kontrol kualitas yang tinggi, selain itu I-DNA Plasenta Rusa tidak
mengandung bahan Hormon ataupun Steroid yang dapat menyebabkan Kanker dan
Osteoporosis. Gejala berbeda dapat terjadi pada tahap awal konsumsi selama proses
perbaikan, namun jangan khawatir akan hal ini dan aman untuk tetap lanjut mengkonsumsi
I-DNA Plasenta Rusa

Siapakah yang memerlukan I-DNA Plasenta Rusa?
Semua individu yang ingin membalikkan proses penuaan serta sistem imunitas tubuh
mereka dan yang ingin tetap sehat sangat tepat mengkonsumsi I-DNA Plasenta Rusa.

PENGENALAN PRODUK
Rusa selama berabad-abad dikenal sebagai hewan yang paling anggun, sehat dan vital,
dan bagian tubuh rusa sudah digunakan sebagai bahan obat untuk kesehatan sejak
2000 tahun lalu. Pada zaman dinasti Qing di China disebutkan: “Kaisar minum darah
rusa, Permaisuri memakan plasenta rusa”. Dan orang-orang cantik terkenal seperti Wu
Ze Tian, Permaisuri Xiao Zhuang dan janda bangsawan Ci Xi semuanya mengkonsumsi
plasenta rusa untuk anti aging dan kecantikan.
Sekarang dengan teknologi terkini dalam penelitian obat telah diketahui rahasia
kemampuan ajaib pengobatan dari plasenta rusa, manfaat dan kandungan spesialnya
pada sel induk tubuh orang dewasa dan imun sistem. Sel induk kita adalah sistem yang
memperbaiki tubuh dan menyegarkannya. Mereka baru, belum mengalami perubahan
dan dapat berpindah ke semua jaringan tubuh memperbaiki dan menggantikan sel yang
sudah tua, menggantikan kemudaan sel dan meregenerasi jaringan yang tua.
Kini melalui teknologi I-DNA kami membawa pengetahuan pengobatan kuno yang
berharga dari rusa dengan teknologi penelitian sel induk dihadirkan untuk anda I-DNA
Plasenta Rusa Soft Gel Kapsul - teknologi eksklusif dari Selandia Baru.
Bachelor of Science (Honours)
Biochemistry, Physiology
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Post Graduate Diploma in
Nutritional Science

Diploma in Management
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Kami, GMP Pharmaceuticals Ltd pabrikan nutrisi dan suplemen harian dan pemegang
hak kepemilikan eksklusif dari I-DNA Plasenta Rusa, suatu produk unik dengan riset dan
formulasi dari Selandia Baru, dengan ini menyatakan bahwa Firaxis International Sdn
Bhd di Malaysia adalah distributor kami.
I-DNA Plasenta Rusa soft gel dibuat oleh pabrikan yang menerapkan standard
pembuatan obat yang baik (GMP) dan tuntutan standard ditetapkan oleh Kementerian
Industri Utama Selandia Baru (MPI) dan Pengawas Obat-obat Terapeutik Australia
(TGA). Sebagai tambahan, fasilitas pembuatan dijalankan dibawah Protokol
Managemen Resiko (RMP), Analisis bahan berbahaya dan titik kontrol kritis (HACCP)
program kontrol kualitas.
Gelatin yang digunakan pada pembuatan I-DNA Plasenta Rusa Soft gel bersertifikasi
Halal, dan juga diambil dari negara yang bebas dari penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE), Memastikan sumber bahan yang ketat sehingga kami memiliki
kualitas gelatin terbaik untuk I-DNA Plasenta Rusa Soft gel. Penggunaan Plasenta Rusa
telah dikembangkan dan diproduksi untuk digunakan secara eksklusif oleh GMP
Pharmaceuticals Ltd. I-DNA Plasenta Rusa adalah derivat dari 100% bahan alami.
Aman, Efektif dan bebas dari efek samping bila digunakan sesuai anjuran. I-DNA
Plasenta Rusa Soft gel disiapkan secara berhati-hati, dianalisis dan diluncurkan
dibawah pengawasan yang berkualitas tinggi dari profesional farmasi.
Bachelor Degree Of Science
(Wales, UK)

College of Phytotherapy
Bsc, Phytotherapy

Sertifikat & Keaslian
Certificate of
ALS

Certificate of
GMP’s Letter of
Authorization

Certificate of
GMP Compliance of
a Munafacture

Certificate of
SGS’s Lab Report

Certificate of
New Zealand Medicines &
Medical Devices Safety Authority

Certificate of
Validation HACCP

?
Microbial Lab Test
?
Heavy Metal lab Test
?
Steroid-free Lab Test
?
Hormone free Lab Test

Group of Certificates
New Zealand Medicines &
Medical Devices Safety Authority

New Zealand’s Food &
Food-related Exports

The Federation of Islamic
New Zealand GMP Associations of New Zealand The Departemen of
Certificate
Health & Ageing
Inc. (FIANZ)
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Therapeutic Goods
Administration
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Dibuat oleh :

GMP Pharmaceuticals Ltd
12 Averton Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand
www.gmp.com.au

Block 73, #08-60 Oxley Bizhub, Ubi Road 1,
Singapore 408733

1, Tingkat 2, Bangunan Sinmar, Jalan Angsa,
Taman Berkeley, 41150 Klang, Selangor, Malaysia.
Tel. : +603-33441011

Internasional Indonesia
Jalur Sutera Timur Blok 3B No.1
Kel. Kunciran Kec. Pinang Tangerang Selatan
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