MERIT

PRODUK
KOMPOSISI

KHASIAT

Guazumae Folium

MERIT PLUS
150 mg

Guazumae Folium

Rhei Radix

50 mg

Rhei Radix

Granati Fructus Cortex

50 mg

Granati Fructus Cortex

NEW MERIT
m
150 Guazumae Folium
g
50 m Rhei Radix
50 m Granati Fructus Cortex

MERIT GOLD
150 mg Coleus Forskohli Extract
50 mg Guazumae Folium Extract
50 mg Carthami Flos Extract

Green Tea

150 m Camellia Sinensis Extract

100 mg Scutellariae Radix Extract

Garcinia Cambogia

100 m Chromium Picolinate

100 µg

Chromium Picolinate

100 µg

MERIT TEA
125 mg

Green Tea Folium

100 mg

Jasmini Flos

25 mg

80 mg

Guazumae Folium Extract

550 mg

50 mg

Aloe vera Extract

200 mg

Sennae Folium Extract
Garcinia Cambogia Extract

Mengurangi lemak tubuh

Mengurangi penyerapan lemak dalam Menurunkan berat badan

Menurunkan berat badan

Mengurangi lemak tubuh

Memperlancar buang air besar

memperlancar buang air besar

Memudahkan BAB

Memudahkan BAB tanpa rasa melilit

Melancarkan Buang air Besar

Mengurangi nafsu makan

Menurunkan kadar kolesterol dan trigliseridMenurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah

meningkatkan pembakaran lemak tubMembantu melarutkan lemak tubuh

1100 mg

Meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh

25 mg
100 mg

Merit mengandung zat aktif
anthraquinone. Zat ini bekerja di usus
besar dengan cara meningkatkan
motilitas (pergerakan) usus besar
dimana makanan akan semakin cepat
dikeluarkan dengan demikian
penyerapan makanan dan lemak dalam
tubuh akan berkurang.(memudahkan
buang air besar)

MEKANISME
KERJA

Merit Plus memiliki komposisi bahan
aktif yang sama dengan Merit dan
ada tambahan Green Tea, Garcinia
Cambogia dan mineral Chromium
Picolinate. Green Tea mengandung
zat aktif polifenol 50% memiliki efek
antilipidemis (mencegah
pembentukan lemak) dan efek
thermogen (stimulasi pembakaran
lemak). HCA (Hidroksi Citric Acid)
adalah zat aktif yang terdapat dalam
buah Garcinia cambogia
dikombinasikan dengan mineral
Cromium picolinat mampu
mengubah lemak menjadi energi dan
menekan nafsu makan serta
menjaga keseimbangan glukosa
darah

New Merit memiliki komposisi bahan aktif
yang sama dari Merit dan hanya ada
tambahan Camellia Sinensis Extract dan
mineral Chromium Picolinat. Camellia
Sinensis atau lebih dikenal dengan
sebutan GreenTea mengandung zat aktif
polifenol 50% memiliki efek antilipidemis
(mencegah pembentukan lemak) dan efek
themogen (stimulasi pembakaran lemak)

Merit Gold, kandungan bahan utamanya adalah
Merit Tea terobosan baru dari Merit
Coleus Forskohlii. Coleus Forskohlii mengandung zat yang dibuat dalam bentuk tea sehingga
aktif Forskolin. Mekanisme kerja dari Forskohlin
terkesan sebagai tea yang mempunyai
adalah mengaktifkan enzim adenylate cyclase,
nilai plusnya. Untuk kandungan di dalam
sehingga jumlah cAMP memberikan pengaruh pada Merit Tea masih sama yaitu adanya zat
pengenduran (relaksasi) urat nadi dan otot halus,
aktif anthraquinone yang terkandung
menurunkan tekanan darah, meningkatkan
didalam Senna Folium maupun Aloe
pengeluaran (sekresi) insulin (membantu untuk
Vera dimana zat ini bekerja si usus besar
mendorong karbohidrat dan protein masuk dalam sel- dengan cara meningkatkan motilitas
(pergerakan ) usus besar sehingga
sel otot untuk diubah menjadi energi dan untuk
pemulihan (recovery), meningkatkan fungsi hormone makanan akan semakin cepat
dikeluarkan dengan demikian
tiroid (dapat membantu meningkatkan laju
penyerapan makanan dan lemak dalam
metabolisme), dan meningkatkan proses
tubuh akan berkurang.Ditambah lagi
pembakaran lemak (lipolisis) secara signifikan.
Pemecahan (breakdown) lemak untuk energi secara adanya Garcinia cambogia yang
mengandung HCA (Hidroksi Citric Acid)
nyata diatur oleh cAMP. Forskolin telah
yang berfungsi mengurangi nafsu
menunjukkan tidak hanya mampu meningkatkan
lipolisis tetapi juga menghambat penyimpanan lemak makan.
yang terjadi. Penemuan ini merupakan berita yang
sangat menggembirakan bagi individu-individu yang
menginginkan pengurangan lemak tubuh sehingga
mendapatkan tubuh yang langsing. Forskolin juga
memiliki kemampuan untuk memacu kerja hormone
tyroid
Hormon tyroid mengontrol proses metabolisme dan
dapat meningkatkan laju metabolisme sehingga akan
lebih banyak lemak yang hilang.

BENTUK

PILL

KAPSUL

PILL

KAPSUL

TEA

SEDIAAN

PENGGUNA

Ditujukan untuk pengguna yang jarang Ditujukan untuk pengguna yang
berolahraga
tidak rutin berolahraga

Ditujukan untuk pengguna yang tidak rutin Ditujukan untuk pengguna yang rutin melakukan
olahraga
berolahraga

Ditujukan untuk pengguna yang jarang
berolahraga

