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DIABETES adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar 

gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam 

darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ 

tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang 

membahayakan nyawa penderita. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh 

manusia. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh 

pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas 

tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak 

dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jenis-jenis Diabetes Secara umum, 

diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi 

karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas 

yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah, sehingga 

terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes 

autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. 

Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga 

oleh faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. 

Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, 

sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik (resistensi sel tubuh 

terhadap insulin). Sekitar 90-95% persen penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe 

ini. Selain kedua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang 

dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan 

hormon, dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan.  

 

 

 

 

 

CARA TERAPI MENGGUNAKAN BIOGLASS 

1. Rutin minum air bioglass setiap hari 2-3 liter dengan dialiri 20-40 kali aliran. 

2. Melakukan terapi tempel atau sinar pada bagian yang bermasalah selama 15-20 menit. 

Dilakukan pada daerah pankreas. 

3. Air bioglass wajib diminum baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

Catatan: 

Untuk jumlah air, aliran, dan lama terapi dilakukan bertahap agar tubuh ada waktu untuk 

beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran, dan 10 menit dulu. 


