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I. KOLESTROL 

Kolestrol adalah suatu bahan lemak yang terjadi secara alamiah dalam tubuh 

manusia. Kolestrol membentuk dinding bagian dalam sel tubuh dan setiap jaringan 

yang dibutuhkan untuk pembentukan hormin penting. Jika kadar kolestrol dalam 

tubuh meningkat maka ia akan menumpuk di dinding artri/pembuluh darah. Keadaan 

ini yang disebut artherosklerosis. Penumpukan kolestrol di dinding pembuluh darah 

dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah arteri sehingga dapat menyebabkan 

serangan jantung dan pendarahan otak. 

Penyebabnya: Jenis makanan yang kaya akan lemak jenuh, hewani, mentega, telur 

dan makanan seafood, minyak, telur yang dapat meningkatkan kadar kolestrol darah 

serta kurang sayuran dan buah-buahan. 

Pencegahannya: Diet rendah lemak dan pola makan yang seimbang, kurangi 

makanan berlemak. Lemak hewani dengan ganti dengan minyak sayur. Perbanyak 

makanan yang dikukus, ditim dan direbus dibanding makanan yang digoreng, berhenti 

merokok, jaga berat badan agar tetap ideal sesuai dengan usia, serta olahraga yang 

rutin. 

 

 

Produk Yang Digunakan Antara Lain: 

1. Uie Liquid Klorofil, konsumsi uie liquid klorofil sebelum makan dengan dosis 

3x 1 sloki dilarutkan dalam 1 gelas air perhari untuk meningkatkan kadar oksigen 

darah, penyeimbang metabolisme lemak dalam tubuh.  

2. K-OmegaSqua Plus, sebelum makan dosis 2x 1-2 kapsul lunak sehari 

dianjurkan mengkonsumsinya 5-6 bulan secara berturut, untuk memelihara agar 

dapat mengendalikan kolestrol dan gula tubuh tetap normal. 

  

 

 

II. WASIR 

Wasir / Ambiean yang sering kita kenal dengan hermarrhoids, yaitu pembesara vena 

dalam rectrum dan sekitar anus. Ada dua jenis hermarrhoids yaitu: 

a. Internal wasir ( wasir dalam) 

b. Eksternal ( wasir luar) 
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Penyebabnya: tekana darah vena disekitar rectrum dan anus yang disebabkan oleh 

mengejan pada saat buang air besar. Pada proses kehamilan dan kelahiran. Beberapa 

karena faktor keturunan yang disebabkan lemahnya klep vena dalam membuka 

saluran anus pada saat pembuangan air besar. 

 

 

Produk Yang Digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Klorofil diminum sebelum makan dosis 3x 1 sloki dilarutkan dalam 

1 gelas air sehari. Meningkatkan kadar oksigen darah dan melancarkan proses 

pencernaan.  

2. K-Ayu Lax 1x 2 kapsul sehari sesudah makan malam sebelum tidur, untuk 

membantu merangsang gerakan peristaltik usus untuk membuang fases dan 

melunakan fases.  

3. K-Ayu Rhoids 2x 1-2 kapsul sehari sesudah makan untuk mengurangi 

peradangan dan pembengkakan didaerah sekitar anus. Mengurangi pendarahan 

yang terjadi di anus. Menguatkan pembuluh darah vena di anus agar tidak 

semakin membesar. 

 

 

III. ANEMIA 

Anemia, adalah suatu keadaan dimana kadar hemogloben atau sel darah merah dalam 

darah sangat rendah, hemoglobin adalah senyawa dalam sel darah merah yang 

bertugas mengangkut zat oksigen ke dalam sel-sel tubuh. 

Gejala, kulit/bibir/lidah/kuku/kelopak dalam mata pucat, mudah lelah dan lesu, 

pusing dan mudah pingsan, sesak nafas terutama setelah olahraga, denyut jantung 

cepat palpitasi. 

Penyebab umum, kurang zat besi atau vitamin B12 dalam diet, kehilangan darah atau 

mimisan (pendarahan) hidung secara spontan, menstruasi berat, wasir berdaarah, 

pendarahan tukak lambung, kehamilan karena dibutuhkan lebih banyak zat besi bagi 

bertumbuhan janin, gangguan hemoglobin karena faktor keturunan misalnya 

talasemia, yaitu kelainan darah (pada talasemia ringan hanya terjadi anemia ringan 

yang jarang menjadi keluhan penderita. Talasemia berat ditemukan bentuk tulang dan 

anemia berat sehingga membutuhkan transfusi darah setiap bulan. 
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Produk Yang Digunakan Antara Lain: 

1. K-Liquid Spirulina dosis, 1-2x 1 sachet/hari waktu pagi dan malam pada saat 

perut kososng/sebelum makan, berguna sebagai bahan pembentuk sel-sel darah 

merah dan darah putih.  

2. UIE K-Liquid Klorofil, dosis 1-3x 1 sloki dicampur dengan 1 gelas air (250) 

diminum setengah jam sebelum makan, tujuannya untuk detoksifikasi dan 

meningkatkan kadar oksigen dalam darah untuk meningkatkan sistem 

metabolisme dan pertumbuhan sel-sel darah. 

Jika penyebab anemia, karena kekurangan zat besi, maka disarankan untuk banyak 

konsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, hati, kacang-kacangan 

kering, buah-buahan kering, sayuran hijau dan gandum. 

 

 

IV. DEMAM BERDARAH 

Gejalanya, panas tinggi, ingusan, batuk, mata merah, sakit kepala, sakit disekitar 

mata dan tulang belakang dan disekitar persendian. Diare, kulit merah, depresi, mual-

muntah dan jika sudah parah bisa menyebabkan gusi berdarah, mimisan dan keluar 

berrcak merah pada kulit. 

 

Penyebabnya, infeksi virus dengue. Pencegahannya, periksalah dan bersihkan daerah 

tempat tinggal anda dari genangan air yang tidak terpakai. Ganti air bak, jembangan 

bungan sedikitnya seminggu sekali, bersihkan talang air sebulan sekali dan balikan 

tempat air, ember yang tidak digunakan. 
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Produk Yang Digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Sspirulina 1-2 saset/hari dapat dicampur dengan UIE Liquid 

Klorofil 1 sloki diminum sebelum makan yang berfungsi untuk menambah 

tenaga dan menaikkan trombosit darah  

2. Propolis Platinum dosis 2-3x 3-5 tetes sehari sebelum makan dilarutkan dalam 

1 gelas air hangat 250cc. Maksimal untuk orang dewasa bisa sampai 40 tetes/hari 

untuk membantu mematikan bakteri atau kuman yang menginfeksi tubuh, bersifat 

sebagai antibiotik alamiah. 

 

 

V. ARTRITIS 

Artritis adalah peradangan atau inflamasi dipersendian. Artritis dapat merupakan 

gejala dari berbagai penyakit. Ada 3 jenis penyakit artritis yaitu: artritis Gout, 

osteoartritis dan reumatoid artritis. 

Artritis Gout (Rematik) 

Gout (Rematik) suatu bentuk artritis (peradangan sendi) yang biasanya menyerang 

jari-jari kaki, terutama jari ubi kaki. Tetapi bisa juga menyerang lutut, tumit, 

pergelangan kaki, pergelangan tangan,  jari-jari tangan dan siku. Gout biasanya 

diturunkan dalam keluarga. Hanya saja mengenai pria dan sering timbul tanpa gejala 

awal sekitar umur 45 tahun. Bila dicetuskan oleh cedera ringan seperti memakai 

sepatu yang tidak sesuai ukurannya, terlalu banyak makan-makanan yang 

mengandung asam urat (seperti jeroan), alkohol, stress, infeksi dan obat-obatan 

tertentu. 

Gejalanya: Nyeri sendi secara mendadak, biasanya dimalam hari. Nyeri berdenyut 

atau sangat sakit dan bertambah nyeri bila sedikit bergerak. Kemerahan, bengkak dari 

sendi yang terkena, demam, kedinginan dan lemah mungkin menyertai serangan. 
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Penyebab: Kadar asam urat didalam darah yang meningkat menyebabkan 

penumpukan kristal asam urat didalam sendi. Asam urat adalah sampah metabolisme 

zat purin, suatu senyawa kimia dalam makanan tertentu. 

Pencegahannya: hindara makan segala sesuatu yang berlebihan atau yang bisa 

mencetus serangan. Kurangi makanan yang kaya akan purin misalnya daging, jeroan 

seperti kikil, babat, usus, ati, empela dan lainnya. 

Artritis Reumatoid 

Artritis reumatoid merupakan radang yang umumnya menyerang pada sendi-sendi 

tangan dan kaki, yang semakin lama semakin bertambah berat sakitnya. 

Gejalanya: kedua tangan terasa kaku pada pagi hari lebih dari setengah jam. Tidak 

enak badan, kaku dan nyeri pada sendi, bengkak, semu merah dan terasa hangat. 

Penyebabnya: dapat berasal dari faktor genetik atau faktor resiko lingkungan tertentu 

yang dapat menyebabkan kekacauan daya tahan tubuh atau gangguan autoimun. 

Gangguan autoimun dapat menyebabkan gangguan artritis reumatoid. 

Pencegahannya: Istirahat yang cukup, pakailah kaos kaki atau sarung tangan 

sewaktu tidur malam hari dan kurangi aktivitas yang berat secara perlahan-lahan.  

 

Osteoartritis (Keropos Sendi) 

Merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan rapuhnya kapsul sendi, sehingga 

merusak lapisan tulang rawan yang menutup permukaan ujung-ujung tulang. 

Umumnya menyerang sendi-sendi penopang tubuh seperti lutut, pinggul, tulang 

belakang. Osteoartritis umumnya menyerang usia lanjut. Pada sebagian penderita 

tidak sampai parah. 

Gejala: nyeri dan kaku pada sendi, terutama pada waktu akan berdiri dan berjalan 

setelah lama duduk, apabila lutut dan pinggul yang terserang. 

Penyebabnya: degenerasi atau ausnya kartilago (jaringan elastis) yang seharusnya 

melingkari ujung-ujung tulang pada persendian. 

Pencegahannya: hindari kegiatan tertentu apabila sendi sudah terasa nyeri, sebaiknya 

berat diturunkan apabila kegemukan agar beban pada sendi lutut atau berkurang. 

 

Produk Yang Dapat Digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Chlorophyll: dosis 1-3x 1 sloki dicampur dengan 1 gelas air 250cc 

diminum setengah jam sebelum makan. Manfaatnya berguna untuk 

meningkatkan kadar oksigen darah, membersihkan dan mengurangi rasa sakit 

pada daerah peradangan.  

2. K-OmegaSqua Plus, dosis 2x 1-2 kapsul sehari sebelum makan dianjurkan 

mengkonsumsinya selama 5-6 bulan secara berturut. Untuk memelihara jaringan 

persendian dan mengurangi peradangan. 
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3. K-AyuRin Plus, dosis 2x 1-2 kapsul sehari sesudah makan. Berfungsi untuk 

meningkatkan pengeluaran urin sehingga dapat menurunkan kadar asam urat 

dalam tubuh. 

 

 

VI. BATU EMPEDU 

Batu empedu adalah gumpalan padat seperti kerikil yang terbentuk dikandung 

empedu. Dapat berupa campuran pigmen empedu, kristal kalsium dan kolestrol atau 

yang hanya murni kolestrol atau pigmen empedu saja. Umumnya lebih banyak terjadi 

pada wanita daripada pria. 

Gejalanya: pda beberapa penderita mungkin tidak ada gejala sama sekali. Nyeri 

hebat ketika batu berjalan didalam saluran empedu. Muntah, demam bahkan bisa 

pingsan. 

Penyebabnya: belum diketahui sampai sekarang, namun ada hubungannya dengan 

infeksi dikantung empedu. 

Pencegahannya: diet lemak dan istirahat yang cukup 

Produk Yang Dapat Digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Chlorophyll, dosis 3x 1 sloki dilarutkan dalam 1 gelas air perhari 

diminum sebelum makan. Berfungsi untuk menigkatkan kadar oxigen darah dan 

meningkatkan pengeluaran batu empedu dari saluran BAB.  

2. K-AyuLie 2x 1-2 kapsul sehari sesudah makan untuk mengatur metabolisme 

lemak dan asam empedu. 

3. K-Sauda VCO, dosis 2x 1-2 kapsul lunak perhari sebelum makan untuk 

mengurangi rasa nyeri pada peradangan. 
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VII. PEMBENGKAKAN PADA KELENJAR PROSTAT 

Disebut juga hiperplasia prostat. Umumnya pembesaran prostat terjadi pada 

pertengahan usia 40 – 45 tahun. Pembesaran kelenjar prostat dapat menyebabkan 

masalah pada saluran kemih bahkan bisa menyebabkan kanker prostat. Pembesaran 

kelenjar prostat dapat menyebabkan masalah pada saluran kemih bahkan bisa 

menyebabkan kanker prostat. 

 

Gejalanya: sering kencing dan tiba-tiba tidak tertahankan, sulit mengeluarkan dan 

menghentikan air seninya. Sering kencing terutama pada malam hari. Nyeri disekitar 

perut bagian paha atas.  

 

Penyebabnya: kemungkinan disebabkan karena hubungan dengan peningkatan usia 

berkurangnya reproduksi hormon testosteron. Dan perubahan hormon testosteron 

menjadi bentuk horomon dihidro-testosteron (DHT). 

  

Produk Yang Dapat Digunakan untuk membantu masalah tersebut adalah:  

1. UIE Liqudi Chlorophyll dosis 3x 1 sloki dilarutkan dalam 1 gelas air sehari. 

Menetralisir radikal bebas pemicu pembesaran prostat, diminum sebelum 

makan.  

2. K-AyuRin Plus dosis 2x 2 kapsul sehari sesudah makan sebagai perbaikan 

jaringan prostat dan melancarkan pembuangan air seni. 

3. K-Sauda VCO dosis 2x 1-2 kapsul sehari sebelum makan, untuk mengurangi 

peradangan dikelenjar prostat.  
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VIII. MIGRAN 

Migran adalah nyeri pada kepala yang rasanya sangat tidak nyaman dan sakit sekali. 

Gejala, nyeri pada satu sisi kepala, pusing berdenyut seperti mau dipukul dan 

ditarik-tarik, dapat disertai mual dan muntah. 

 

Penyebab, tidak diketahui secara pasti, dapat dari beberapa faktor, makanan yang 

terlalu gurih, peradangan pada pencernaan, perubahan hormon, kelelahan. 

Pencegahan, Tidur yang cukup dan makan-makanan yang bergizi. 

 

 
 

Produk yang Dapat digunakan Antara Lain:  

1. UIE – K Liquid Klorofil dosis 1x1 sloki sehari dilarutkan dalam 1 gelas air 

250cc dimimun sebelum makan. 

2. K – OmegaSqua dosis 1x1 kapsul sehari sebelum makan, untuk mengurangi 

rasa sakit pada peradangan atau stress pada syaraf kepala jangan lupa berjemur di 

matahari selama 10 – 15 menit.  

3. K-Tudung Elegance, dipakai setiap hari untuk memperlancar suplai oksigen 

pada otak dan mengurangi rasa sakit.  

 

 

IX. ASMA 

Asma adalah gejala yang ditimbulkan oleh kelainan saluran pernafasan yang 

menyebabkan peningkatan kepekaan terhadap rangsangan dari lingkungan. Pemicu 

gejala ini dapat berupa kelelahan pikiran (gangguan emosi), kelelahan jasmani, 

perubahan lingkungan hidup yang tidak diharapkan, (cuaca, kelembapan, temperatur, 

asap terutama rokok dan bau-bauan yang merangsang), infeksi saluran pernapasan 

seperti influenza dan reaksi alergi dari bahan yang terhirup atau makanan. Tingkat 

pekaan saluran napas ini diawali dengan gejala ringan (berupa pilek, bersin atau 

batuk yang sering berulang atau kambuh) sampai dengan gejala berat, berupa 

serangan asma.  

Kepekaan biasanya diawali dari masa kecil, sekitar 50% gejala akan sembuh dengan 

sendirinya, walaupun pada suatu saat dapat muncul kembali mungkin lebih berat 

keadaan ini dikenal sebagai asma, sekitar 55-60% penyakit alergi pernapasan 

diturunkan ke anak atau cucu dan sisanya akibat polusi lingkungan yang berat karena 

gejala baru muncul setelah dewasa. 
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Gejalanya: seseorang yang mempunyai bakat asma jika terpapar faktor pemicu akan 

menunjukan gejala mulai yang paling ringan seperti pilek/bersin, batuk disertai 

dengan rasa gatal pada tenggorokan sampai tingkat yang berat yaitu sesak napas, 

napas berbunyi, berkeringat dan denyut nadi meningkat. Mengi, bunyi pada saat 

bernapas. Keluhan ini sering terjadi pada malam hari menjelang pagi, kemudian 

hilang atau merasa lebih baik sekitar jam 9 pagi. Olahraga yang berat juga 

merupakan faktor pemicu sehingga mengakibatkan batuk-batuk pada seseorang yang 

mempunyai bakat asma. 

 

Penyebab: sebab utama penyakit asma terletak pada saluran napas yang meradang 

akibat yang disebabkan oleh paparan terhadap bahan-bahan seperti: 

Debu yang ada didalam rumah misalnya permadani, kasur kapuk, sofa, pakaian yang 

berada dalam lemari yang disimpan terlalu lama dan lainnya. Bahan makanan 

terutana jenis ikan laut, susu sapi, telur, coklat, kacang-kacangan, bahan lain yang 

dapat menimbulkan iritasi seperti pedas, asam, manis, asin, dingin, bergetah, panas 

dan lainnya. Pemicu lingkungan, udara, kotor, bulu dan kotoran dari hewan 

peliharaan, seperti kucing, unggas dan lainnya. 

 

Produk yang Dapat digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Klorofil 1-3x 1 sloki sebelum makan dilarutkan dalam 1 gelas air 

sehari. Meningkatkan kadar oksigen darah agar dapat mengurangi frekuensi 

terjadinya sesak nafas / asma 

2. K-Ayu Asmo dikonsumsi 2-3x 2 kapsul sehari sesudah makan untuk 

mengurangi masalah pada sistem pernafasan dan membantu melegakan 

pernafasan. 

3. Gamat Emultion diminum 2x 1 sloki sehari sebelum makan selama mungkin 

tujuannya untuk membantu melebarkan pembuluh darah pada saluran pernafasan. 

 

 

 

 

X. SINUSITIS 

Sinusitis adalah suatu peradangan pada selaput lendir yang ada dalam rongga sinus 

hidung. Yang menyebabkan hidung berair, tersumbat, bersin-bersin dan pilek yang 

menahun. 
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Gejalanya: umumnya bersin dan pilek dipagi hari dan malam hari. Banyak 

mengeluarkan cairan lendir (beringus) dan hidung tersumbat, hingga menyebabkan 

pusing. 

 

Penyebabnya: dapat disebabkan oleh infeksi bakteri/virus atau juga alergi pada 

udara, cuaca dan lingkungan sekitarnya. 

 

Produk yang Dapat digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Klorofil 1-3x 1 sloki dilarutkan dalam 1 gelas air sehari diminum 

sebelum makan. 

2. Gamat Ekstrak dosis, 2x 1-2 sloki sehari sebelum makan digunakan dalam 

jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping mengurangi pembengkakan 

pada kelenjar sinus. 

3. Propolis Platinum, digunakan sebagai anti infeksi jamur atau bakteri, antibiotik 

alamiah. Dosis 2x 4-5 tetes sehari sebelum makan dilarutkan dalam 1 gelas air 

hangat 250cc dan dapat diteteskan langsung kehidung 2x 1 tetes sehari. 

 

 

 
 

 

XI. SEMBELIT  

Keadaan dimana sulit untuk melakukan pembuangan air besar. Kebiasaan buang air 

besar yang tidak teratur yang dapat menyebabkan kesulitan untuk melakukan 

pembuangan air besar. 

Gejalanya: terhambatnya proses pembuangan air besar diluar kebiasaan normal (3x 

sehari). Sulit buang air besar sehingga harus mengejan. Bentuk tinja kecil, kering dan 
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keras, perut tidak enak, panas dan kembung. Banyak gas yang mengumpul di 

pencernaan dan sering kentut. 

Penyebabnya: kurang cairan dan serat dalam diet. Kurang aktivitas fisik dan 

olahraga yang menyebabkan kontraksi diusus melemah. Wasir membesar dan 

disertai panas dan gatal disekitar anus. 

Pencegahannya: minum banyak air putih dan banyak makan makanan berserat dan 

olahraga yang teratur. 

Produk yang Dapat digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid klorofil 1-3x 1 sloki dilarutkan dalam 1 gelas air sehari diminum 

sebelum makan. 

2. K-AyuLax, dosis 1x 2 kapsul sehari diminum sesudah makan malam 

sebelum tidur pada malam hari, dianjurkan banyak konsumsi air putih minimal 

8 gelas sehari. 

 

 
 

 

 

XII. JANTUNG 

Penyakit jantung terjadi karena kerusakan sel otot-otot jantung dalam 

mempompa aliran darah keseluruh tubuh, yang dapat disebabkan karena 

kekurangan oksigen yang dibawa darah ke pembuluh pembuluh darah dijantung 

atau juga karena terjadi kejang pada otot jantung yang menyebabkan kegagalan 

organ jantung dalam mempompa darah. 

 

Angina 

Gejalanya: nyeri yang mencekam atau mencengkeram didada bagian tengah bisa 

menjalar keseluruh dada, punggung dan keatas leher atau rahang, kebawah sisi 

lengan bagian dalam terutama pada lengan kiri. Nyeri berkurang jika istirahat. 

 

Serangan Jantung 

Gejalanya: nyeri disekitar dada bagian tengah dan sekitar punggung hingga leher 

dan lengan bagian bawah kiri, dan lebih berat berlangsung sekitar 30 menit 

bahkan bisa lebih. Keringat dingin, sesak napas dan mual muntah. 
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Jantung koroner 

Gejalanya: kerusakan jantunng pada pembuluh darah koroner, hal ini dapat 

disebabkan karena aliran darah tidak lancar ke pembuluh darah koroner yang 

disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah (arterosklerosis), yang 

menyebabkan kematian secara bertahap pada syaraf di koroner. Atau juga karena 

pengerasan pada pembuluh darah arteri di jantung (arteriosklerosis). 

 

Aritmia  

Gejalanya: kelaninan denyut pada jantung, dimana terjadi ketidakseimbangan 

irama denyut jantung kearah lebih cepat yang disebabkan karena kejang otot di 

pembuluh darah jantung dan juga stress. 

 

Penyebabnya: kegagalan jantung, pompa berhenti, tekanan darah yang terlalu 

tinggi atau kolestrol yang berlebihan yang menyebabkan penyumbatan 

dipembuluh darah, sehingga sel jantung tidak mendapatkan makanan, secara 

berkala terjadi kerusakan dan menyebabkan kegagalan jantung. Faktor lemah 

jantung karena keturunan atau cacat saat balita. 

 

Pencegahannya: cukup istirahat dan melakukan olahraga ringan minimal 

seminggu 3x untuk menjaga kesehatan jantung. ( Senam Jantung Sehat). Kurangi 

makanan berlemak dan minuman beralkohol juga bersoda. Hindari merokok, dan 

begadang. Jangan mengangkat beban berat terlalu sering. 

 

Produk Yang Dapat Digunakan Antara Lain: 

1. K-Link Kinotakara, awal gunakan sebanyak 1-3 box, sedangkan 

pemeliharaan 1-2 pasang koyo kino dalam seminggu. 

2. UIE Liquid klorofil 3x 1 sloki  sebelum makan dilarutkan dalam 1 gelas air 

sehari. Meningkatkan kadar oksigen darah dan meningkatkan nutrisi sel tubuh.  

3. K-OmegaSqua dosis 2x 1 kapsul/sehari, sebelum makan untuk mencegah 

pembentukan jaringan lemak, mengurangi kadar kolestrol dalam tubuh. 
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XIII. TEKANAN DARAH TINGGI/HIPERTENSI 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah tekanan darah yang menunjukan 

140/90mmHg (mililiter air raksa). Cenderung diturunkan dalam keluarga dan 

lebih terjadi pada orang tua. Keaadaan ini tidak dapat disembuhkan secara total 

namun dapat dikontrol kondisinya agar tetap stabil.  

Gejalanya: biasanya gejalanya tidak terlalu kelihatan, namun jika sudah tinggi 

akan menyebabkan pusing, lemas dan bisa pingsan. 

Penyebabnya: 90% penyebabnya tidak diketahui. 10% adalah karena penyakit 

jantung, gagal ginjal, diabetes, tumor atau faktor keturunan. 

Peencegahannya: hindari pola makan yang tinggi akan garam, lemak, gorengan 

dan berminyak. Hindari kebiasaan mengkonsumsi alkohol, obat-obatan dan 

merokok. Jaga berat badan tetap ideal, jika kegemukan kurangi berat badan. 

Lakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan jantung dan tubuh. Bagi yang 

memiliki keturunan hipertensi, lebih baik periksankan kedokter, tekanan darah 

anda agar dapat ditangani secara dini.  

Produk yang dapat digunakan antara lain: 

1. UIE Liquid Klorofil 3x 1 sloki sehari sebelum makan dilarutkan dalam 1 

gelas air sehari. Meningkatkan kadar oksigen darah (menambah tenaga).  

2. K-OmegaSqua dosis 2x 1 - 2 kapsul/sehari sebelum makan, untuk 

membantu meningkatkan metabolisme dan menstabilkan tekanan darah dalam 

tubuh. 
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XIV. DIABETES/KENCING MANIS  

Kencing Manis atau Diabetes Mellitus adalah suatu gangguan pada organ 

pancreas yang berkurang dalam memproduksi insulin untuk menstabilkan kadar 

gula darah dalam tubuh. Tipe I: tipe yang tergantung dengan insulin Iinsulin 

dependent), biasanya terjadi pada anak kecil karena kegagalan sel pankreasnya. 

Tipe II : tipe yang tidak tergantung pada insulin ( non insulin dependent ), 

biasanya terjadi pada orang dewasa. Yang umumnya dari pola makan yang 

berlebih dan kaya akan karbohidrat juga makanan yang manis. Namun kadar gula 

darahnya dapat dikontrol dengan olahraga dan diet karbohidrat. 

 

Gejalanya: sering kencing dan dalam jumlah yang banyak siang dan malam hari. 

Rasa lapar yang berlebihan. Berat badan menurun meskipun tetap enak makan. 

Cepat lelah dan lesu. Luka sukar sembuh, infeksi kulit dan gatal-gatal. Kesemutan 

dan mati rasa disekitar kaki. 

 

Penyebabnya: dikarenakan adanya kerusakan pada sel pancreas yang tidak dapat 

memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk menstabilkan gula darah. 

Kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi’ kelebihan 

berat badan, stress dan kehamilan. 

 

Pencegahannya: bila kegemukan, turunkan berat badan secara berkala dengan 

olahraga yang teratur dan rutin. Jangan mengkonsumsi gula berlebihan dan 

makanan yang berkarbohidrat tinggi (beras, bakmi, roti, kentang). Bagi yang umur 

40 tahun keatas, periksalah rutin kadar gula darah anda ke dokter. 

 

Produk yang Dapat digunakan Antara Lain: 

1. UIE Liquid Chlorophyll dosis 3x 1 sloki setiap hari sebelum makan. 

2. K-Ayu Bes dosis 2-3x 2 kapsul sehari sesudah makan untuk mengurangi 

masalah diabetes dengan membantu menurunkan kadar gula darah.  

3. K-Ayu Lite dosis 2-3x 2 kapsul sehari sesudah makan untuk meningkatkan 

metabolisme liver dan menurunkan kadar gula darah.  
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XV. PARU – PARU OBSTRUKTIF KRONIK ( EMSIFEMA ) 

Bronkitis kronis adalah penyakit pada saluran pernafasan pada saluran nafas 

yang diakibatkan oleh reaksi peradangan yang berlangsung lama dan berkembang 

menjadi penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Kelainan pada selaput lendir 

(mukosa) akan menimbulkan penyumbatan, penymbatan pada paru-paru keadaan 

yang cukup serius dan sulit untuk dikoreksi atau disembuhkan terutama kasus-

kasus yang disebabkan oleh bahan polutan (misalnya rokok). 

 

Gejalanya: Batuk perokok, keluhan terutama pada saat bangun tidur yang 

merupakan gejala bronkitis kronis. Batuk berlendir yang kronis paling sedikit 

selama 3 bulan untuk bisa dikatakan bronkitis kronis. Nafas terengah-terengah, 

kesulitan bernafas dan nafas brbunyi disertai dengan sesak nafas. Jika keadaan 

semakin parah penderita akan mengeluh lemah badan, seolah-olah tidak 

bertenaga.  

  

Penyebabnya: Saluran nafas yang menerima rangsangan teru-menerus. 

 

Produk Yang Dapat Digunakan Antara Lain: 

1. K-Link Kinotakara, awal gunakan sebanyak 3-5 dos, sedangkan 

pemeliharaan 1-2 pasang koyo kino dalam seminggu ditempel ditelapak 

tangan kaki bagian atas di malam hari jam 20.00 – 04.00. 

2. UIE Liquid Klorofil 3x 1 sloki sehari diminum sebelum makan dilarutkan 

dalam 1 gelas air sehari. Meningkatkan kadar oksigen darah (menambah 

tenaga) serta mengurangi produksi dahak dan memperlancar sirkulasi darah 

disekitar bronkus. 

3. K-Ayu Asmo, diminum 2-3x 2 kapsul sehari sesudah makan. Memperbaiki 

organ paru-paru. 
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