
BIOGLASS 

 

KANDUNGAN 

1. Germanium 

2. Jadeite mineral 

3. Silicon dioksida 

4. Aluminium oksida 

5. Ferioksida 

6. Boron trioksida 

7. Magnesium oksida 

8. Mangan oksida 

9. Kalsium oksida 

10. Natrium oksida 

11. Lithium oksida 

12. Rubidium oksida 

13. Zirconium oksida 

14. Dihydrogen monoksida 

15. Titanium dioksida 

 

MEMILIKI FUNGSI : 

 MEMANCARKAN ION NEGATIF 

 MEMANCARKAN ENERGI SCALAR 

 MEMANCARKAN FAR INFRARED (FIR) 

 MEMBANTU PEMBENTUKAN AIR HEXAGONAL, bersifat basa, dan mengandung 

banyak oksigen 

 

PENJELASAN SINGKAT :  

Energi skalar adalah hasil dari konvergensi dua gelombang atau frekuensi elektromagnetik 

identik yang datang dari dua arah yang berlawanan. Membantu menangkal radiasi 

 

FIR atau yang biasa disebut Inframerah banyak diimplementasikan pada alat kesehatan. 

Inframerah yang dipancarkan memberikan efek panas pada tubuh terutama pada permukaan kulit 

yang terpapar secara langsung. Efek terapi diataranya menghilangkan rasa sakit, meningkatkan 

sirkulasi darah, mengurangi dan menghilangkan ketegangan otot, dan meningkatkan efek 

viskoelatik jaringan kolagen 

 

ION NEGATIF memiliki fungsi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berdasarkan 

penelitian udara segar di pedesaan yang cocok untuk tidur dan hidup sehat berkisar 1000-5000 

ion/cc, udara yang menyehatkan seperti di pegunungan berkisar 5000+ ion/cc. 

 

Air memiliki rumus molekul H2O dan menurut penelitian Dr. M.S. Jhon, 2002 tidak ada air di 

penjuru dunia manapun yang hanya memiliki 1 molekul air. Air pasti terdiri lebih dari 1 molekul. 

Namun bentuk molekulnya berbeda-beda, ada yang berikatan hanya 2 molekul, 3 molekul, dst. Ia 

pun mengatakan untuk menjadi stabil dan baik untuk dikonsumsi maka  air harus memiliki 6 

molekul yang saling berikatan. 

 



6 molekul air (H2O) yang saling berikatan itu disebut sebagai air hexagonal. 

Secara berkesinambungan mineral-mineral didalam bioglass dapat menghasilkan sifat 

magnetisme didalam air. Sifat ini dapat membantu mempercepat pembentukan struktur air. Karena 

adanya gaya tarik menarik antar molekul di dalam air. Gaya tarik menarik ini akan terus terjadi 

hingga mencapai titik stabilnya yaitu 6 molekul air yang saling berikatan (hexagonal water). 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa, medan magnet mampu meningkatkan pembentukan air 

hexagonal hingga mencapai 80% yang sudah dibuktikan dengan simulasi komputer.  

 

Selain itu juga penelitian menemukan bahwa gerakan vortex dapat membantu 

pembentukan air hexagonal. Gerakan vortex ini merupakan suatu energi paksaan/ tekanan yang 

diberikan agar terjadinya pembentukan air hexagonal lebih cepat. Oleh sebab itu pada saat 

menggunakan bioglass kita harus mengaliri air melalui bioglass hingga air akan keluar pada lubang 

bagian tengah bioglass.  

 

Menurut penelitian, air hexagonal juga memiliki pH yang basa karena mengandung banyak 

molekul hydrogen serta memiliki jumlah oksigen yang lebih banyak.  

 

Air yang basa berguna bagi tubuh, karena sel tubuh rata-rata memiliki pH yang basa 

sehingga karena sifat yang kurang lebih sama dengan sel-sel tubuh maka air hexagonal yang 

bersifat basa ini akan lebih mudah untuk masuk kedalam sel. Pergerakan air yang lebih mudah 

karena kesamaan sifat menyebabkan tegangan permukaan air dengan sel menjadi rendah, sehingga 

banyak nutrisi dan protein yang sudah terlarut didalam air akan masuk ke dalam sel tubuh 

(terhidrasi sempurna). Apabila terhidrasi sempurna maka sistem imun tubuh akan dapat bekerja 

sebagaimana mestinya dengan maksimal. 

 

Bagian terakhir adalah air hexagonal mengandung banyak oksigen. Kadar oksigen yang 

tinggi ini akan membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh, berkontribusi dalam stamina tubuh 

yang lebih terjaga karena banyaknya oksigen yang terlarut didalam air mampu menghasilkan 

energi yang lebih banyak.  

 

CARA PENGGUNAAN BIOGLASS 

Cara 1      

1. Air dilewatkan melalui bioglass ± sebanyak 40 kali 

2. Bisa langsung diminum           

Cara 2       

1. Bioglass direndam kedalam air selama 2-4 jam 

2. Bisa langsung diminum      

Cara 3 

1. Air dilewatkan melalui bioglass sebanyak 20 kali 

2. Kemudian direndam selama 1-2 jam  

3. Bisa langsung diminum 

Cara 4 

1. Bioglass ditempelkan dibagian tubuh yang sakit selama 30-60 menit 

Cara 5 

1. Bioglass disinari dari jarak 20-30 cm dibagian tubuh yang sakit selama 15-30 menit 

 



 

CARA PENGGUNAAN BIO MINI 

Cara 1 

1. Bio mini dimasukkan kedalam botol 

2. Kemudian dibolak-balikkan sebanyak 40 kali  

3. Bisa langsung diminum 

Cara 2 

1. Bio mini dimasukkan kedalam botol 

2. Kemudian direndam 2-4 jam 

3. Bisa langsung diminum 

Cara 3 

1. Bio mini dimasukkan kedalam botol 

2. Kemudian dibolak-balikkan sebanyak 20 kali 

3. Lalu direndam 1-2 jam  

4. Bisa langsung diminum 

Cara 4 

1. Bio mini ditempelkan dibagian tubuh yang sakit selama 30-60 menit 

Cara 5 

1. Bio mini disinari dari jarak 20-30 cm dibagian tubuh yang sakit selama 15-30 menit 

 

 

CATATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN 
a) Apabila perlakuan yang dilakukan tidak sama seperti ini maka air bioglass/ bio mini masih 

bisa langsung diminum dan memberikan manfaat, hanya saja jumlah air hexagonal yang 

terbentuk tidak maksimal atau akan menimbulkan efek sedikit pusing. 

b) Air hasil perlakuan ini dapat digunakan untuk anda minum sehari-hari untuk menjaga 

tubuh tetap segar, selain itu juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman, dan memberi 

minum hewan kesayangan anda agar pertumbuhan dan kesehatannya juga terjaga. 

c) Apabila anda mengkonsumsi obat-obatan degeneratif atau obat lainnya diharapkan anda 

menggunakan air mineral biasa saja. Karena air bioglass bersifat basa dan obat-obatan 

biasanya bersifat asam, sehingga akan mengurangi efektivitas obat yang anda minum.  

d) Selain itu juga perlu diberikan jeda waktu sekitar 30 menit - 2 jam sebelum dan sesudah 

meminum obat untuk kembali meminum air hexagonal.  

e) Bioglass hanya membantu mencegah penyakit dan membantu kecepatan penyembuhan.  
 


