


Sering merasa letih walaupun sudah rutin minum suplemen setiap hari? 

Sering sakit walaupun sudah menjalankan gaya hidup sehat? 

Sulit BAB walaupun sudah rajin makan sayur dan buah?
Penyebab UTAMAnya adalah ENZIM.

Ya, semua keluhan di atas adalah beberapa tanda atau kondisi yang   
terjadi ketika tubuh kekurangan enzim.

No Enzyme No Life
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Enzim adalah senyawa protein yang membantu proses 
metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme 
akan berlangsung cepat. Sebaliknya, tanpa adanya enzim, maka 
semua proses metabolisme dalam tubuh akan berlangsung 
sangat lama. Padahal, tujuan dari metabolisme ini adalah 
untuk menghasilkan energi. Tubuh memerlukan energi untuk 
menjalankan semua aktivitas, di antaranya berpikir, berjalan, 
berbicara, dan bekerja.

Walaupun kita makan sayur dan buah setiap hari, berolahraga 
rutin, minum air putih yang cukup dan dilengkapi dengan 
suplemen berkualitas, jika jumlah enzim di dalam tubuh tidak 
tercukupi maka hasilnya tidak akan maksimal. Enzim bertugas 
mengolah, memecah dan mencerna semua makanan dan 
suplemen yang masuk ke dalam tubuh. Tanpa enzim yang cukup, 
pengolahan makanan dan suplemen tersebut tidak berjalan 
dengan baik dan akibatnya nutrisi yang seharusnya dihasilkan 
tidak akan didapat.

Well3 L.E.A.F

Well3 L.E.A.F merupakan produk upgrade dari Well Royalzim. 
Well3 L.E.A.F adalah suplemen enzim kompleks yang 
mengandung 13 ekstrak sayur dan buah, yaitu : Jagung, Nanas, 
Pepaya, Gandum, Inulin, Oat, Barley, Beras Coklat, Beras Hitam, 
Gandum Merah, Buckwheat, Millet dan Teh Hijau.

Dengan menggunakan kombinasi teknologi MENEP (Metabolic 
Enzyme Nutrient Exchange Process) dan NuFit (Nutrient and 
Function Improvement Technology) menjadikan enzim di dalam 
produk Well3 L.E.A.F tetap terjaga kualitas dan manfaatnya. 
Selain itu, rasa dan teksturnya semakin baik.

Petunjuk penggunaan: 2 x 1 stik sehari. Larutkan 1 stik dalam 
100 ml air hangat, diminum sebelum sarapan dan sebelum tidur.

KESEHATAN

Enzim membantu proses metabolisme 
yang menghasilkan energi

Produk upgrade dari Well3 Royalzim
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TESTIMONI

Jumat, 16 Agustus 2020 pukul 13.20 WIB.  

Saat sedang berkendara, mendadak ada dua 
ibu-ibu sambil ngobrol dan menelpon meluncur 
dengan motor dari sisi kiri dan langsung 
menyerempet saya. Seketika saya tergelincir 
jatuh dan mengalami luka parut pada sisi 
kiri wajah, bawah mata kiri, bawah bibir kiri, 
dan beberapa luka di bagian tubuh karena 
membentur aspal.
 
Karena saya selalu sedia Nutrimoist di tas 
kerja, saat kejadian saya segera membersihkan 
cucuran darah dengan tisu, lalu mengoleskan 
Nutrimoist. 
 
Saya ulangi pemakaian Nutrimoist sebanyak 
8x/hari selama tiga hari berturut-turut, oles 
tipis-tipis saja. Untuk mempercepat proses 
penyembuhannya, saya juga menghindari 
siraman air mandi ke luka saya, terutama pada 
dua hari pertama. Cukup usap-usap pelan 
dengan kain lembap untuk daerah tubuh yang 
bebas luka. 

Pada hari keempat, luka sudah jauh membaik, 
lalu saya oleskan Nutrimoist cukup 3x sepanjang 
hari. Hasilnya, kerak lunak perlahan mulai lepas 
dari bagian luka dan menumbuhkan jaringan 
kulit baru yang mulus. Hanya dalam lima hari 
oles rutin, hasilnya 99% hampir tidak terlihat 
bekas luka parutan aspal jalanan, berkat CNI 
Nutrimoist. 
 
Kuncinya, siapkan selalu Nutrimoist untuk 
berjaga-jaga selama beraktivitas sepanjang hari. 
Kebiasaan saya sudah lebih dari 19 tahun selalu 
membawa 1 buah Nutrimoist di dalam tas kerjaku 
sehari-hari sebagai pertolongan pertama.

Pik Tjia - Jambi

Pulih Hampir 
Tanpa Bekas 
Luka Berkat 
CNI NutriomistCNI Nutriomist
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TESTIMONI

Wiyono Hoo – Malang

Awal minum Well3 C-500 Extra saya agak susah tidur, mungkin 
masih adaptasi. Namun itu tidak lama, beberapa hari kemudian 
badan terasa lebih segar dan tidak perih di lambung.
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TESTIMONI

Charles Gunawan – Surabaya

Dulu rutinitas saya setiap pagi adalah minum Well3 Royalzim 
dan CNI Sun Chlorella. Setelah ada Well3 C-500 Extra, saya 
mengawali pagi dengan konsumsi produk tersebut terlebih 
dahulu. 

Awalnya perut terasa sedikit “geli” tapi tetap saya lanjutkan 
sampai empat hari dan adaptasi sudah OK. Di hari ke-5 
rutinitas kembali ke awal karena kesulitan BAB tapi dilanjutkan 
(hari ke 6 s/d habis). Well3 C-500 Extra saya minum setelah 
konsumsi Well3 Royalzim dan CNI Sun Chlorella. Hasilnya 
sangat memuaskan karena tubuh lebih bugar, BAB ikut lancar, 
stamina juga OK.

Erman Lb Jantan – Bukittinggi

Salam sehat!

Saya pernah kena maag dan itu tidak nyaman sekali. 
Lalu saya kenal dengan produk CNI. Setelah rutin 
mengonsumsi, Alhamdulillah berangsur-angsur 
keluhan maag menghilang. Saya setia mengonsumsi 
produk CNI selama 25 tahun ini.

Sekarang ada produk suplemen baru, Well3 C-500 Extra 
untuk imun booster. Tidak terjadi kembung atau masalah 
lainnya. Saya nyaman saja dan makin fit setiap hari. 

Terima kasih CNI. Semoga terus maju. 



AKTIVITAS CNI

BUSINESS START UP

GEBYAR HADIAN WELL3 C-500 EXTRA

Business Start Up (BSU) 
Nasional Online (Part 2) kembali 
digelar pada 27 Oktober lalu via 
zoom. Sebanyak 28 anggota 
baru CNI se-Indonesia mengikuti 
training yang menjelaskan 
tentang cara meraih Champion 
Trip serta kupas tuntas 
produk Sun Chlorella Group. 

Acara bagi-bagi hadiah atas 
pembelanjaan Well3 C-500 Extra 
berlangsung penuh kegembiraan. 
Lebih dari 400 peserta ikut di 
acara yang diadakan pada 5 
November lalu via zoom. Selain 
pembagian hadiah, acara juga 
diisi dengan lomba pantun yang 
membuat suasana semakin 
heboh dan meriah. Selamat 
kepada para peraih hadiah! 
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CNI NATIONAL WEBINAR
“Menanti Vaksin Covid-19

Seminar kesehatan yang rutin 
diadakan setiap bulan, kali ini 
mengangkat topik seputar vaksin 
Covid-19. Acara yang diadakan 
pada 14 November lalu via zoom 
diikuti oleh lebih dari 250 peserta 
yang terdiri dari mitra bisnis CNI 
serta masyarakat umum. Mereka 
sangat antusias bertanya kepada 
narasumber seminar, seorang 
dokter sekaligus vaksinolog 
termuda di dunia dan pertama di 
Indonesia, Dr. Dirga Sakti Rambe, 
M.Sc. Sp.PD. 

TAAT 2020

Bersama Kita Bisa! Itulah tema 
Temu Anggota Akhir Tahun (TAAT) 
yang diadakan secara masif di 
seluruh wilayah Indonesia pada 
16-19 November lalu. Sebagai 
pembicara CNI menghadirkan 
Bapak Suharman Subianto (CEO 
CNI Indonesia), Bapak Alex IW 
(Crown Member), Syafri Gunawan 
(Double Diamond Member),  Jafrat 
Syukur (Pearl Member), dan 
Wiyono (Gold Member). 

Acara TAAT berlangsung lancar, 
semarak, penuh semangat dan 
antusias. Ratusan mitra bisnis 
CNI dari seluruh Indonesia hadir 
mengikuti acara tersebut dan 
siap menyongsong tahun 2021 
dengan pencapaian income yang 
lebih besar! 
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ARTIKEL BISNIS CNI
Mini Blog | Siapa Bilang Kita Tak Mampu

Mengapa Sukses Sukar Diraih?

W   aktu kuliah dulu, 
salah seorang dosen 

saya pernah melemparkan 
pertanyaan kepada seluruh 
mahasiswa di kelas. 
“Siapa mau uang 10 juta?”
“Sayaaa pakk”
“Saya mauu pakk”
Tidak sedikit yang berteriak
mau dan angkat tangan.
“Nah untuk mendapatkan 10 
juta, ada beberapa hal yang 
harus kalian lakukan . .  
Gimana? SIAP?”
Seluruh kelas tertawa kecil
lalu hening…

Mau kaya tapi disuruh usaha 
ogah-ogahan, pantas hidup 
begitu-begitu saja!
Hampir semua orang ingin kaya. 
Kekayaan di sini bukan hanya 
soal uang atau harta benda, 
tetapi bisa juga kekayaan akan 
prestasi maupun aktulisasi diri. 
Faktanya, tidak semua orang 
bisa mewujudkan mimpinya 
untuk menjadi kaya. Ada 
beberapa kebiasaan buruk 
yang menghalangi seseorang 
mencapai sukses. 

Tidak Mengenal Diri Sendiri
Harta bisa diperoleh dari 

pekerjaan yang ditekuni saat
ini. Yaa untuk Anda yang masih 
bekerja dengan orang lain, gaji 
yang diterima setiap bulan bisa 
Anda jadikan sebagai modal 
untuk memupuk kekayaan. 
Misalnya, dengan menjalankan 
bisnis sendiri.

Namun menjalankan bisnis 
bukanlah hal mudah. WHY? 
Anda perlu mengenal diri sendiri 
dan bertanya apakah cocok 
menjadi seorang pebisnis? 
Jika jawabannya “ya”, jalankan 
bisnis tersebut. Jika jawabannya 
“tidak”, maka fokuslah pada 
pekerjaan yang ada saat ini.
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Tidak Berinvestasi
Setelah menabung, kini saatnya 
Anda mulai berinvestasi. Banyak 
produk investasi yang dapat 
Anda jadikan pilihan. Mulai dari 
properti, emas, bahkan saham. 
Jika tidak mengalokasikan uang 
untuk diinvestasikan mulai dari 
sekarang, keinginan cepat kaya 
akan menjadi omongan belaka.

Gaya Hidup yang Serba Glamor
Gaya hidup menjadi ancaman 
yang dapat membuat seseorang 
terlilit utang. Pakaian mewah, 
perhiasan mewah, tas mewah, 
semuanya serba mewah. Hal 
ini tentu saja membuat Anda 
menjadi boros. Alangkah 
lebih baik jika pendapatan 
yang Anda terima ditabung 
atau diinvestasikan. Hiduplah 
sederhana, sederhana itu indah. 

 Jangan terlalu mengikuti hawa 
nafsu karena hawa nafsu tidak 
akan ada habisnya.

Jarang Mencatat Pengeluaran
Kesalahan umum yang menjadi 
penghambat seseorang sulit 
kaya adalah jarang mencatat 
pengeluaran. Padahal hal kecil 
ini dapat dijadikan sebagai 
gambaran tentang gaya hidup 
yang dijalani saat ini.

Sebelum terlambat, coba 
luangkan waktu Anda untuk 
mencatat semua pengeluaran 
yang ada. Lakukan pencatatan 
rutin, baik dalam jumlah besar 
maupun kecil. Catatan ini 
nantinya dapat digunakan 
sebagai gambaran pengeluaran 
di bulan selanjutnya.

ARTIKEL BISNIS CNI
Mini Blog | Siapa Bilang Kita Tak Mampu

Selalu Menumpuk Utang
Bagaimana mungkin Anda 
bisa kaya jika selalu berutang 
sana-sini? Utang dapat 
menghancurkan hidup 
seseorang, apalagi j ika 
menumpuk. Jika Anda memiliki 
utang, bayarlah cicilan utang 
secara teratur setiap bulan. 
Gunanya tak lain agar utang 
tersebut cepat lunas. Sehingga 
kondisi keuangan kembali stabil 
dan bisa dialokasikan untuk 
kepentingan lainnya.

Menunda untuk Menabung
Menabung merupakan hal kecil 
yang sangat bermanfaat jika 
Anda ingin cepat kaya. Semakin 
cepat menabung, semakin 
banyak pula jumlah uang yang 
terkumpul. Sisihkan sebagian 
pendapatan yang diperoleh 
untuk ditabung setiap bulan.
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Tidak Memiliki Perencanaan 
Keuangan yang Baik
Anda pasti sering mendengar 
pepatah “lebih besar pasak 
daripada tiang”. Pepatah ini 
ditujukan kepada mereka yang 
tidak memiliki perencanaan 
keuangan yang baik. Padahal 
membuat rencana keuangan 
bukanlah hal yang sulit. Anda 
hanya perlu mencatat berapa 
jumlah pendapatan dan 
pengeluaran.
Apabila perencanaan keuangan 
sudah disusun dengan baik, Anda 
dapat mengetahui berapa jumlah 
yang dapat disisihkan untuk 
ditabung. Dengan demikian, 
kondisi keuangan akan sehat.

Tidak Memiliki Arah dan
Tujuan Hidup
Kegagalan banyak terjadi 
jika seseorang tidak memiliki 
arah dan tujuan hidup. Hal ini 
berbanding terbalik dengan 
mereka yang memiliki arah dan 
tujuan yang jelas. Pada tahap ini, 
Anda hanya perlu mengetahui 
apa yang akan dicapai di masa 
yang akan datang. Jika telah 
mengetahuinya dengan jelas, 
Anda akan berusaha untuk 
melakukan yang terbaik agar 
keinginan tersebut tercapai.

Jadi orang Sukses nan Kaya 
Bukan Lagi Mimpi
Menjadi kaya bukan lagi hal 
yang mustahil selama Anda 
bijak untuk mengelola keuangan. 
Namun kembali ke poin utama, 
tanyalah dulu kepada diri Anda 
sendiri apakah Anda mampu jadi 
pebisnis? Saya yakin Anda pasti 
bisa, hanya terhalang dengan 
kata-kata “aduh”, “ga pede”, 
“susah”. Mulailah mengetahui arah 
dan tujuan hidup di masa yang 
akan datang sebagai langkah 
untuk mempersiapkan kekayaan. 
Hiduplah sesederhana mungkin 
dan kurangilah sikap konsumtif.

Vania Natalia – CNI Trainer 
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