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 ROS Sebagai Penyebab Kerusakan Sel (Stress Oksidatif). ROS adalah molekul yang

tidak berpasangan dan oleh karena itu sangat tidak stabil dan sangat reaktif.

 ROS hanya dapat bertahan dalam hitungan millisecond sebelum bereaksi dengan

molekul lain untuk menstabilkan dirinya.

 Kerusakan jaringan akibat serangan ROS dikenal dengan stress oksidatif,

sedangkan faktor yang dapat melindungi jaringan terhadap ROS disebut

ANTIOKSIDAN.

 Berbagai jaringan yang dapat mengalami kerusakan akibat ROS di antaranya adalah

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), lipid, dan protein.
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 Interaksi ROS dengan basa dari DNA dapat merubah struktur kimia DNA, apabila
tidak direparasi akan mengalami mutasi yang dapat diturunkan, terutama bila
terjadi pada DNA sel germinal baik di dalam ovarium maupun testis (sinaga
dan widyawati, 2006).

 Di dalam sistem biokimia terdapat keseimbangan antara prooksidan dan antioksidan,

sehingga jaringan tubuh terhindar dari kerusakan akibat ROS. Ketika terjadi

peningkatan kadar ROS, tubuh akan merespon dengan memproduksi enzim untuk

menetralkan ROS. Namun tetap ada sebagian ROS yang masih tersisa, terutama

bila produksi ROS berlebihan. Untuk meredam ROS yang masih tersisa perlu

disediakan ANTIOKSIDAN (Robert keller, 2008).
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Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi
oksidasi, dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang
sangat reaktif.

Terdapat berbagai macam antioksidan di dunia ini, salah satunya
adalah Glutathione. Glutathione biasanya juga disebut sebagai
“MASTERANTIOXIDANT”.

Oleh sebab itu kita perlu mengkonsumsi antioksidan dari luar.
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Blossom into a new you!
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GLUCOLA SAKURA

KANDUNGAN:
 L-GLUTATHIONE (antioksidan)

 FISH COLLAGEN (kolagen, mengencangkan kulit)

 RED BEET POWDER (antioksidan)

 RASPBERRY POWDER (antioksidan)

 ANTIOXIDANT ASORBIC ACID (antioksidan)

 NATURAL SWEETENERS STEVIOL GLYCOSIDES (STEVIA) 

 EKSTRAK SAKURA (meningkatkan kesehatan kulit)
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 Glutathione (Master antioxidant) yang berperan besar sebagai antioksidan

ditemukan diseluruh sel tubuh, terutama pada bagian hati yang berfungsi sebagai

detoksifikasi
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Akibat kekurangan
glutathione

(Robert Keller, 
2008)

Dermatology

Wrinkles, sagging

Warna kulit tidak
merata

Acne

Eczema

Obgyn

Ketidaksuburan

Keguguran

Menstruasi tidak
lancar

Sonthalia et al, 2016



Glutathione : a Key 
player in 
autoimmunity

 Glutathione telah
ditunjukkan memiliki
beragam efek pada
sistem kekebalan
tubuh, baik
merangsang atau
menghambat respons
imunologis untuk
mengendalikan
peradangan



Glutathione and Fertility

Glutathione bekerja mengurangi stres oksidatif dengan memerangi pembentukan radikal

bebas yang merusak sistem reproduksi. Para peneliti menunjukkan bahwa stres oksidatif dapat

menyebabkan gangguan signifikan dalam proses pembuahan. Selain itu konsentrasi glutathione yang rendah

dalam folikel dapat mencegah pembuahan.



 Keberadaan kolagen mencapai 30% dari seluruh protein penyusun tubuh manusia.

 Peranan kolagen dalam tubuh manusia sebagai struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot dan

kulit.

 Secara alamiah sedikitnya 1% kolagen dalam tubuh manusia hilang setiap tahun sehingga pada usia 30

tahun manusia kehilangan kolagen sekitar 15-20% dan pada usia 40 tahun manusia tidak memproduksi

kolagen lagi sehingga kolagen yang hilang mencapai 35-40%. Inilah yang menyebabkan timbulnya

keriput, persendian mulai sakit/nyeri, dan otot mulai kendor.

 Kerusakan kolagen pada kulit dapat disebabkan oleh paparan radiasi UV-A dan UV-B dari sinar

matahari.

 Kandungan kolagen dalam tubuh manusia berkurang seiring dengan bertambahnya usia (Draelos dan

Thaman 2006). Salah satu solusi untuk mengurangi dampak negatif tersebut yaitu aplikasi kolagen

dalam berbagai produk salah satunya suplemen.
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 Beberapa penelitian mengatakan bahwa adanya konsumsi kolagen dari luar mampu
memperbaiki fungsi lapisan kulit karena mampu meningkatkan jumlah air serta
menambah jumlah pembentukan fibroblast didalam jaringan kulit sehingga
meningkatkan sintesis kolagen.

 Dengan meningkatnya jumlah kolagen, maka diharapkan kulit akan menjadi lebih
kencang dan tampak lebih sehat dan lebih muda.

 Bopeng diwajah menjadi berkurang

 Mampu mempercepat penyembuhan luka

 Membantu produksi ASI untuk ibu menyusui

15
Alhana dkk, 2015



16



Kolagen untuk
Kesehatan Sendi

 Suplemen gizi
Yang baik untuk
terapi penyembuhan
osteoarthritis dan
pemeliharaan
kesehatan sendi.



Bahan pewarna alami

Antioksidan dan detoksifikasi

Meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah karena mengandung
banyak senyawa Fe

Anti-inflammation karena mengandung

senyawa betalain

Meningkatkan kondisi kulit

Meningkatkan stamina dan kesehatan
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• Raspberry memberikan citarasa
raspberry yang segar

• Bersifat sebagai antioxidant

• Bersifat sebagai Anti-inflammatory
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 Meningkatkan kesehatan kulit, kartilago, gigi, tulang dan pembuluh

darah

 Meningkatkan sistem imun

 Meningkatkan penyerapan zat besi untuk pembentukan darah

 Meningkatkan sintesis kolagen

 Memutihkan kulit dan memperbaiki kulit

 Meningkatkan penyembuhan luka

Schagen et al, 2012



 Stevia rebaudiana (Bert.) adalah tanaman herba yang
termasuk kedalam keluarga Asteraceae dan berasal dari
Paraguay.

 Ekstrak yang terstandarisasi dari stevia pertama kali
digunakan di Jepang sebagai pemanis dan penambah
citarasa pada makanan.

 Stevia memiliki 0 kalori
 Berfungsi untuk menggantikan sukrosa sebagai pemanis

alami dengan kekuatan 300 kali lebih manis daripada
sukrosa (Ahmed et.al.,2011). Jadi hanya perlu sedikit
saja rasa manisnya sudah keluar.

 Membantu mengontrol gula darah dan produksi insulin
sehingga direkomendasikan bagi penderita Diabetes.

 Stevia sudah diuji pada hewan maupun manusia dan
terbukti tidak memiliki efek samping. 21Bhutia dan Sharangi, 2016



Berdasarkan beberapa penelitian yang melakukan uji klinis pada ekstrak sakura

didapatkan hasil bahwa ekstrak sakura memiliki beberapa keuntungan, sbb:

 Memutihkan dan mencerahkan kulit

 Mengurangi flek, bekas jerawat dan bekas luka

 Mengurangi kerutan dan garis halus pada wajah

 Mengembalikan elastisitas dan kelembapan kulit

 Meningkatkan kesehatan rambut dan kulit

 Meningkatkan kelembutan kulit dan kekencangan kulit
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 Membuat kulit menjadi lebih kenyal

 Sebagai antioksidan (menjaga kesehatan tubuh)

 Membantu mencerahkan kulit

 Membantu mengurangi garis halus dan kerutan

 Membantu menjadikan kulit lebih kencang

 Membantu mengurangi kemerahan yang diakibatkan oleh
peradangan atau kulit sensitif

 Membantu menyamarkan bekas jerawat dan bintik hitam

 Membantu memutihkan kulit

 Membantu meratakan warna kulit

 Membantu mengecilkan pori-pori
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 LARUTKAN 1 SACHET SEHARI KEDALAM 100 ML AIR DAN ADUK RATA.

SARAN PENGGUNAAN

• Aman dikonsumsi untuk usia 16 tahun keatas.

 Catatan : apabila usia anda masih dibawah 15 tahun, kebutuhan kolagen, glutathione, dan
antioksidan lainnya masih belum dibutuhkan. Karena tubuh masih bisa memproduksi kebutuhan
tersebut.

 16 tahun keatas dianjurkan untuk mengkonsumsi Glucola.
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Hentikan pemakaian bila terjadi hal berikut :

• Muncul reaksi alergi (seafood/protein tinggi) seperti : ruam merah pada kulit, gatal-gatal
dll

• Pendarahan berlebihan

Konsultasikan ke dokter terlebih dahulu untuk anjuran konsumsi pada bumil dan busui



1. Pilihan yang tepat untuk dibuat menjadi minuman
sehat, selain sehat rasanya juga enak.

2. Mengandung ekstrak sakura yang bermanfaat untuk
meningkatkan kesehatan kulit, seperti: 

 Memutihkan dan mencerahkan kulit

 Mengurangi flek, bekas jerawat dan bekas luka

 Mengurangi kerutan dan garis halus pada wajah

 Mengembalikan elastisitas dan kelembapan kulit

 Meningkatkan kesehatan rambut dan kulit

 Meningkatkan kelembutan kulit dan kekencangan kulit
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PERSAMAAN DAN PERBEDAAN GLUCOLA DRINK

• GLUCOLA SAKURA

KANDUNGAN:

PERSAMAAN

 L-GLUTATHIONE (antioksidan)

 FISH COLLAGEN (kolagen, 
mengencangkan kulit)

 NATURAL SWEETENERS 
STEVIOL GLYCOSIDES (pemanis)

PERBEDAAN 

 RED BEET POWDER (antioksidan, 
pewarna)

 RASPBERRY POWDER 
(antioksidan, perasa)

 ANTIOXIDANT ASORBIC ACID 
(antioksidan)

 EKSTRAK SAKURA (antioksidan, 
meningkatkan kesehatan kulit)

• GLUCOLA STEVIA

KANDUNGAN

PERSAMAAN

• L-GLUTATHIONE (antioksidan)

• FISH COLLAGEN (kolagen, 
mengencangkan kulit)

• STEVIA NATURAL SWEETENER 
(pemanis)

PERBEDAAN

• ORANGE FIBER (antioksidan,perasa)

• GUAVA POWDER (antioksidan, perasa)

• STRAWBERRY POWDER 
(antioksidan, perasa)

• GLUCOLA REGENERAGE

KANDUNGAN

PERSAMAAN

• L-GLUTATHIONE (antioksidan)

• STEVIA NATURAL SWEETENER 
(pemanis)

PERBEDAAN

• PHYTO COLLAGEN

• RED BEET POWDER 
(antioksidan,pewarna)

• BLACKCURRANT POWDER 
(antioksidan,perasa)

• ANTIOXIDANT ASORBIC ACID 
(antioksidan)

• EXTRACT SAKURA (antioksidan, 
meningkatkan kesehatan kulit)

• ALGAE (antioksidan,nutrisi)

• GLUCOLA GOLD

KANDUNGAN

PERSAMAAN

• L-GLUTATHIONE (antioksidan)

• FISH COLLAGEN (kolagen, 
mengencangkan kulit)

• STEVIA NATURAL SWEETENER 
(pemanis)

PERBEDAAN

• ORANGE FIBER (antioksidan,perasa)

• GUAVA POWDER (antioksidan,perasa)

• GRAPE EXTRACT 10% (CONTAIN 
RESVERATROL) (antioksidan)

• VITAMIN C ANTIOXIDANT (antioksidan)

• SPIRULINA (nutrisi)

• GINSENG EXTRACT (0,2%) (stamina)
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THANK YOU


