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IN THE
RASUL’S WAY
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The Quranic Food Company

PT BERKAH ALA NABI - The Quranic Food Company - adalah
perusahaan yang bergerak di bidang FMCG (Fast Moving
Consumer Goods) dengan prinsip dasar Hukum Syariah Islam di
segala aspek dari aspek kebijakan, aspek manajemen strategis
maupun operasionalnya (Islamic Sharia Law Based Company)
dengan visi & misi menginspirasi gaya hidup Islami melalui produksi
& distribusi serangkaian produk-produk untuk menjaga & merawat
kesehatan tubuh yang terinspirasi dari Sunah Nabi (At Tibbun
Nabawi) didalam Al Quran & Hadist (The Quranic Foods & Goods)

PT BERKAH ALA NABI merupakan perusahaan yang mempunyai :

VISI
Menginspirasi dan mewujudkan gaya hidup Islami sesuai hukum
Syariah Islam (Islamic lifestyle according to Islamic Sharia Law)
dalam kehidupan sehari-hari ummat, melalui produk yang
terinspirasi dari Sunah Nabi (At Tibbun Nabawi)
di dalam Al Quran & Hadist.

MISI
Melakukan penelitian & pengembangan, memproduksi dan
memasarkan serangkaian produk-produk yang menginspirasi gaya
hidup Islami (The Quranic Foods & Goods Concept), yang baik
untuk menjaga dan merawat kesehatan yang terinspirasi dari Sunah
Nabi (At Tibbun Nabawi) di dalam Al Quran & Hadist.
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PRODUK
PT BERKAH ALA NABI - The Quranic Food Company mempunyai
Umbrella Brand ALANABI - Herbal WellnessTM, dengan beberapa Subbrand seperti IMUNOGUARDTM, AROMATHERAPY FUSIONSTM, RUB
TM
TM
TM
TM
TM
RITUALS , HAPPY BELLY , I FEEL FREE , O'SUNDAE dan MERHABA
yang merupakan serangkaian produk-produk yang menginspirasi
gaya hidup Islami yang baik untuk menjaga & merawat kesehatan
tubuh from top to toe yang terinspirasi dari Sunah Nabi (At Tibbun
Nabawi) di dalam Al Quran & Hadist.

LEGAL COMPLY
PT. BERKAH ALA NABI dalam mendistribusikan produknya sangat
memperhatikan kebutuhan konsumen targetnya, dengan melakukan
5 tahapan utama, antara lain 1. Problem Solution Fit, 2. Product Market
Fit, 3.Product Improvement Evaluation, in paralel melakukan 4. Product
Registration, seperti nomor ijin edar kemanan pangan dan kehalalan
produk sampai tahapan 5. Product Launch sehingga antara
kebutuhan konsumen, legal compliance dan bisnis dapat sejalan.
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OUR BRANDS
PT BERKAH ALA NABI memproduksi dan mendistribusikan
produk dengan Umbrella Brand :

®
Dengan beberapa Sub Brands :

®

MUNOGUARD®
®

HAPPY
BELLY

®

®
Dan satu Co Branding Brand :

IMUNO HONEY
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®

Serangkaian

produk hijrah gaya hidup Islami dengan kandungan

menjaga &
merawat kesehatan serta penampilan tubuh from
top to toe yang terinspirasi dari Sunah Nabi (At Tibbun Nabawi) di
Herbal Active Synergy Alami yang baik untuk

dalam Al Quran & Hadist

HIDUP SEHAT CARA NABI
HIJRAH KE ALANABI
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PROBLEM AND SOLUTION
PROBLEM
Setiap keluarga selalu khawatir & cemas anggota keluarganya
mengalami gangguan kesehatan baik itu gangguan kesehatan yang
bersifat gangguan mental, gangguan fisik, gangguan genetik,
gangguan emosi dan perilaku, maupun gangguan fungsional.
Gangguan-gangguan kesehatan tersebut dapat terjadi dimanapun
dan kapanpun selama beraktivitas didalam maupun diluar rumah.
Gangguan tersebut jika dibiarkan atau tidak dicegah sedini mungkin
akan menyebabkan penyakit yang lebih serius bahkan berakibat fatal.
menjaga dan merawat kesehatan tubuh dari gangguan kesehatan
tersebut sangatlah penting sehingga semua aktivitas harian anda
dalam mencapai target akan jauh lebih mudah.

SOLUTION
Serangkaian produk hijrah gaya hidup Islami dengan kandungan
Herbal Active Synergy Alami yang baik untuk menjaga & merawat
kesehatan tubuh , antara lain untuk : menjaga kesehatan & imunitas
tubuh (herbal health care), makanan untuk kesehatan (herbal
nutrition care), perawatan tubuh (herbal personal care), menjaga
penampilan (herbal cosmocare), dan perawatan barang (herbal
goodscare) yang terinspirasi dari Sunnah Nabi (At Tibbun Nabawi) di
dalam Al Quran & Hadist
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PROBLEM AND SOLUTION
Alanabi - Herbal WellnessTM mempunyai beberapa sub brand antara
lain :
1. IMUNOGUARD TM, menjaga & merawat sistem kekebalan tubuh
(imunitas) tubuh dari gangguan influensa, sindrom kelelahan
(fatique syndrom) dan gejala masuk angin
2. AROMATHERAPHY FUSIONSTM, terapi aromatik (aromatheraphy
fusions treatment) meringankan rasa sakit akibat gangguan
psikosomatik
TM
3. RUB RITUALS , meringankan rasa dakit akibat gangguan fisik secara
holistic healing
4. HAPPY BELLY TM, menjaga & merawat kesehatan perut karena
semua penyakit berasal dari perut (Al Hadist)
TM
5. I FEEL FREE , serangkaian perawatan tubuh (personal care) dan
penampilan (aesthetic) sekaligus membebaskan gangguan
kesehatan fsik & psikosomatik (health care) sehingga tubuh
merasa menjadi lebih segar (fresh), nyaman (comfort) & sehat
(wellness).
TM
6. O'SUNDAE , serangkaian produk untuk perawatan barang atau
benda (goods care) dengan larutan herbal aktif pembersih agar
selalu nampak bersih, higiene, rapi dan wangi
7. MERHABA TM , serangkaian produk untuk pelengkap makanan
seperti condiment beserta turunan atau sejenisnya
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MUNOGUARD

menjaga & merawat
sistem kekebalan (imunitas) tubuh sehingga
Racikan herbal alami untuk

IMMUNITY SYSTEM GUARD

TM

metabolisme tubuh tetap seimbang untuk mencegah
penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya yang
terinspirasi dari Al Quran dan Hadits melalui metode
pengobatan cara Rasulullah (At Tibbun Nabawi)

GUARD ME ALL THE WAY
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PROBLEM AND SOLUTION
PROBLEM
Setiap keluarga selalu khawatir anggota keluarganya mengalami
gangguan kesehatan khususnya "Gangguan Sistem Imunitas
(kekebalan) Tubuh" selama beraktivitas di dalam maupun di luar
rumah, seperti gejala influensa, gejala sindrom kelelahan (fatique
syndrome) dan gejala masuk angin. Hal tersebut jika dibiarkan
atau tidak dicegah sedini mungkin akan menyebabkan sakit yang
lebih serius bahkan berakibat fatal. menjaga dan merawat imunitas
tubuh dari gangguan kesehatan tersebut sangatlah penting
sehingga semua aktivitas harian anda dalam mencapai target akan
jauh lebih mudah.

SOLUTION
IMUNOGUARDTM MAINTAIN DAILY IMMUNE SYSTEM racikan herbal alami
untuk menjaga & merawat sistem kekebalan (imunitas) tubuh harian
anda yang terinspirasi dari Al Quran & Hadist melalui metode
pengobatan ala Rasulullah (At Tibbun Nabawi) dari gangguan :
1. Gejala influensa (sesak nafas dengan atau tanpa sumbatan
hidung, bersin-bersin, tenggorokan gatal, hidung meler, batuk,
suara serak, lemas, sakit kepala, demam (biasanya ringan),
pusing, mata berair, pilek, nyeri tenggorokan, jantung berdebardebar)
2. Sindrom kelelahan (fatigue syndrome) (rasa lelah yang susah
hilang, susah berkonsentrasi, pingsan, susah tidur, nyeri otot, sendi
dan punggung, sakit kepala, pusing, atau vertigo, penurunan berat
badan, nyeri pada dada dan sesak napas, muntah dan diare,
demam dan menggigil, kelemahan atau nyeri otot, kecemasan
dan depresi)
3. Gejala masuk angin (perut kembung, mual dan muntah, tidak
nafsu makan, pegal & nyeri, pusing, demam, menggigil, keringat
dingin, sering buang gas (kentut), sering bersendawa, pilek, sakit
kepala, lemas).
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PRODUCT LIST
IMUNOGUARD SHOWBOX
FOR IMMUNE SYSTEM

Isi : 10 pocket x 3 sch

Harga Eceran

125 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat sistem kekebalan tubuh dari gangguan
kesehatan seperti gejala influenza, sindrom kelelahan dan gejala
masuk angin
Komposisi
Sari Kurma (Phoenix dactylifera fructus) 74.62%, Madu (Mel
depuratum) 20%, Minyak zaitun (Oleum Olea europaea) 2.33%,
Jahe (Zingiber officinale rhizoma) 0.67%, Delima (Punica
granatum fructus) 0.3%, Buah Tin (Ficus carica fructus) 0.13%,
Habbatusauda (Oleum Nigella sativa semen) 0.67%, Peppermint
(Mentha piperata folium) 0.53%, Royal jelly 0.07%, Propolis
0.03%, Adas (Foeniculum vulgare fructur) 0.07%, Kapulaga
(Amomum cardamomum fructus) 0.03%, Lemon (Citrus limun)
0.15%, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) 0.03%, Pala
(Myrystica fragrans fructus) 0.03%.

IMUNOGUARD VALUE PACK
FOR IMMUNE SYSTEM
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Isi : 40 sachet

Harga Eceran

150 K

HOW TO USE
Imunoguard
1. Langsung dikonsumsi

2. Diseduh dengan 1/2 gelas air hangat

3. Ditambahkan pada minuman favorit anda seperti
teh, kopi, susu dll
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Minyak gosok herbal alami berbahan dasar minyak tanaman
(plant based oil) untuk

meringankan rasa sakit akibat
gangguan fisik secara holistic healing yang
terinspirasi dari Al Quran & Hadist melalui metode pengobatan
ala Rasulullah (At Tibbun Nabawi).

THE SENSE OF NATURE’S
KINDNESS
11

PROBLEM AND SOLUTION
PROBLEM
Setiap keluarga selalu khawatir anggota keluarganya mengalami
gangguan kesehatan khususnya rasa sakit akibat gangguan fisik
selama beraktivitas didalam maupun diluar rumah, kedinginan
(hypothermia), gejala influensa, gejala masuk angin, sindrom
kelelahan, trauma fisik jaringan tubuh tertentu (luka tertutup maupun
terbuka) dan gangguan fisik lainnya. Hal tersebut jika dibiarkan atau
tidak dicegah sedini mungkin akan menyebabkan sakit yang lebih
serius bahkan fatal. Menjaga dan merawat kesehatan tubuh dari
gangguan fisik tersebut sangatlah penting sehingga semua aktivitas
harian anda dalam mencapai target akan jauh lebih mudah.

SOLUTION
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing
seperti :
• Menjaga hehangatan tubuh (mencegah hypothermia) (TELON OIL)
• Mengobati perut kembung & analgesik alami (mencegah kram
otot) (CAJUPUT OIL)
• Meringankan sakit akibat trauma fisik (BUT-BUT OIL)
Ÿ Minyak pembawa (carrier) serba guna (multipurpose oil) (MOISTURE
BOOST)
• Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik & psikosomatik (misal
demam, pegal linu, nyeri otot, sesak nafas, sakit kepala & mual),
HEALING OIL (MILD & INTENSE).
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PRODUCT LIST
MILD HEALING
PLANT BASED OIL

Botol

Isi : 100 ml

Harga Eceran

120 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik & psikosomatik
serta infeksi patogen seperti virus, bakteri maupun jamur (misal demam,
pegal linu, nyeri otot, sesak nafas, sakit kepala dan mual).
Mild Healing lebih soft dengan karakter fresh, leafy, green dan floral dari
top -middle sampai end notenya dan tingkat kehangatan yang lembut
Komposisi
Oleum Cocos nucifera, Oleum Olea europaea, Oleum Gaultheria,
Oleum Nigella sativa L., Oleum Allium sativum, Oleum Allium cepa L.,
Oleum Aleurites moluccanus (L.), Oleum Sesamum indicum L., Oleum
Ziziphus mauritiana, Oleum Zingiber officinale, Oleum Citrus × limon,
Oleum Myristica fragrans, Oleum Cinnamomum verum, Oleum Illicium
verum, Oleum Cananga odorata, Oleum Cymbopogon nardus dan
bahan herbal aktif sinergi lainnya hingga 100%.

INTENSE HEALING
PLANT BASED OIL

Botol

Isi : 100 ml

Harga Eceran

160 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik & psikosomatik
serta infeksi patogen seperti virus, bakteri maupun jamur (misal demam,
pegal linu, nyeri otot, sesak nafas, sakit kepala dan mual).
Intense Healing lebih medium-strong dengan karakter yang lebih woody,
sweet, vanilic, burnt-smoky dan earthy dari top-middle sampai end
notenya dan tingkat kehangatan yang lebih medium intense

Komposisi
Oleum cocos, Olea europaea oleum, Gaultheria, Syzygium
aromaticum, Aquilaria malaccensis, Melaleuca leucadendra, Zingiber
officinale, Curcuma longa, Nigella sativa, Illicium verum, Myristica
fragrans, Piper betle, Citronella, Citrus x limon, Galanga, Litsea cupeba,
Kaemferia galanga, Polianthes tuberosa, Allium sativum, Allium cepa,
Aleurites moluccanus, Sesamum indicum, Ziziphus mauritiana,
Jasminum dan bahan herbal aktif sinergi lainnya hingga 100%.
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PRODUCT LIST
ANTIBACTERIAL TELON
PLANT BASED OIL

Botol

Harga Eceran

Isi : 100 ml

65 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya menjaga kehangatan tubuh (mencegah hypothermia).
Komposisi
Oleum Cocos nucifera, Oleum Olea europaea, Oleum Melaleuca
cajuput, Oleum Illicium verum, Oleum Syzygium aromaticum (L.), Oleum
Cymbopogon nardus, Oleum Zingiber officinale, Oleum Nigella sativa L.,
Oleum Ziziphus mauritiana, Oleum Eucalyptus, Oleum Myristica fragrans,
Oleum Cinnamomum verum, Oleum Foeniculum vulgare, Oleum
Pandanus amaryllifolius dan bahan herbal aktif sinergi lainnya hingga
100%.

BUT-BUT ESSENTIALS
PLANT BASED OIL

Botol

Isi : 100 ml

Harga Eceran

50 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya meringankan sakit akibat trauma fisik.
Komposisi
Oleum Cocos nucifera, Oleum Olea europaea, Oleum Elaeis guineensis
Jacq., Oleum Zingiber officinale, Oleum Alpinia galanga, Andrographis
paniculata Nees, Tinospora cordifolia, Cinnamomum verum, Syzygium
aromaticum (L.), Oleum Nigella sativa L., Oleum Ziziphus mauritiana,
Oleum Myristica fragrans, Oleum Cymbopogon nardus, Oleum Allium
sativum, Oleum Allium cepa L., Tamarindus indica, Oleum Sesamum
indicum L., Pandanus amaryllifolius, Kaempferia galanga, Piper nigrum
dan bahan herbal aktif sinergi lainnya hingga 100%.
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PRODUCT LIST
PAIN RELIEF CAJUPUT
PLANT BASED OIL

Botol

Isi : 100 ml

Harga Eceran

85 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya mengobati perut kembung dan analgesik alami (mencegah
kram otot).
Komposisi
Olea europaea oleum, Oleum cocos, Melaleuca leucadendra,
Origanum majorana, Lavendula, Mentha × piperita, Zingiber officinale,
Ziziphus mauritiana, Nigella sativa, Commiphora myrrha, Frankincense,
Ocimum tenuiflorum, Litsea cupeba, Pandanus amaryllifolius, Curcuma
longa Linn, Argania spinosa L. dan bahan herbal aktif sinergi lainnya
hingga 100%.

MOISTURE BOOSTS

PLANT BASED OIL

Botol

Isi : 100 ml

Harga Eceran

60 K

Khasiat :
Meringankan rasa sakit akibat gangguan fisik secara holistic healing,
khususnya inyak pembawa (carrier) serba guna (multipurpose oil).
Komposisi
Olea europaea oleum, Oleum cocos, Mentha × piperita, Pandanus
amaryllifolius, Argania spinosa L., Prunus dulcis dan bahan herbal aktif
sinergi lainnya hingga 100%.
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HOW TO USE
RUB RITUALS OIL
Dibalurkan secara merata pada bagian tubuh yang
mengalami gangguan kesehatan dengan gosokan atau
pijatan lembut

Khusus Rub Rituals Carrier : Ditambahkan pada minyak inti seperti essential oil dan
minyak sejenis secukupnya, sebagai minyak pembawa (carrier) atau langsung
dibalurkan secara merata pada bagian tubuh yang mengalami gangguan
kesehatan dengan gosokan atau pijatan lembut dan ringan sebagai minyak
serbaguna (multipurpose oil)
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HOW TO USE
TITIK TEMPAT MINYAK DIGUNAKAN
EYE-STRAIN
SHOCK
VERTIGO
HYPERTENSION

NASAL ILLNESS
TOOTH-ACHE
PALSY OF UPPER
EXTREMITIES
SHOULDER
DISTRESS

BRONCHITIS
DISTRESS FROM
ATSHMA COUGH

INTERCOSTAL
NEURALGIA
GASTROPTOSIS
VOMITING
DIARRHEA

GENERAL FATIGUE
PAIN OF HAND JOIN
INTESTINE ILLNESS

GYNECOLOGICAL
DISTRESS

LIVER AND
KIDNEY ILLNESS

CYSTITIS PAIN

RECOVERY OF
FATIGUE

STOMACH ILNESS

ENURESIS

PAIN OF HAND
MUSCLES
PALSY OF HAND

CONSTIPATION
PALSY OF LOWER
EXTREMITIES

PAIN OF HAND
JOINTS
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HOW TO USE
TOP OF HEAD
AND BRAIN

PINEAL AND
HYPOTHALAMUS

SINUS AND
THROATH

PITUITARY
BACK OF HEAD

EUSTACHIN
TUBE

SINUS AND THROATH
UPPER LUMPH NODES
NECK
PARATHYROID

EAR

THYROID

EYE

ESOPHAGUS

SHOULDER

BRONCHIAL TUBE

LUNG
SOLAR PLEXUS

DIAPRGAHM
LINE

SPINE
STOMACH

LIVER

ADRENAL

PANCREAS

DUODENUM
TRANSVERSE COLON

GALBLADDER
HEPATIC
FLEXURE

KIDNEY
URETER TUBE
BLADDER

ASCENDING
COLON
SMALL
INTESTINE

SCIATIC NERVE

ILEOCECAL
VALVE
APPENDIX
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aaf
Minyak herbal alami esensial untuk terapi aromatik

meringankan rasa sakit akibat gangguan
psikosomatik yang terinspirasi dari Al Quran & Hadist
PSYCHOSOMATIC DISORDER
THERAPY
TM

melalui metode pengobatan ala Rasulullah (At Tibbun
Nabawi).

THE ESSENCE OF
NATURAL LIFE
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PROBLEM AND SOLUTION
PROBLEM
Setiap keluarga 'selalu khawatir' anggota keluarganya mengalami
gangguan kesehatan khususnya rasa sakit akibat gangguan
psikosomatik selama beraktivitas didalam maupun diluar rumah,
seperti imunitas menurun, stress, kualitas tidur yang buruk, lemah, letih,
lesu & tidak bersemangat, moody serta ada perasaan cemas serta
tidak bahagia. Hal tersebut jika dibiarkan atau tidak dicegah sedini
mungkin akan menyebabkan sakit yang lebih serius bahkan fatal.
Menjaga dan merawat kesehatan tubuh dari gangguan psikosomatik
tersebut sangatlah penting sehingga semua aktivitas harian anda
dalam mencapai target akan jauh lebih mudah.

SOLUTION
Terapi aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) untuk
meringankan rasa sakit akibat gangguan psikosomatik* antara lain :
• Menjaga imunitas tubuh (IMMUNITY GUARD)
• Mengurangi gejala stress (STRESS AWAY)
• Memperbaiki kualitas tidur (SLEEP WELL)
• Mengobati keluhan fisik akibat gangguan sistem imunitas
(FISIOTHERAPY)
• Meningkatkan semangat kembali (REFRESH)
• Membantu pemulihan energi (REJUVENATE)
• Memperbaiki mood (MOOD BOOSTER)
• Tonik otak (NEUROTRANSMITTER)
• Mengurangi gejala depresi, baik bersifat depresi mayor, depresi
persisten, gangguan bipolar, depresi psikotik, depresi pospartum,
Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), DEPPRESIVE DISORDER
• Mengurangi gejala kecemasan, ANXIETY
• Meredakan gejala kedinginan dan mual perut, COLD & NAUSEA
• Meredakan nyeri akibat kram otot, MUSCLE CRAMPS
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PRODUCT LIST
AROMATHERAPHY FUSIONS

IMMUNITY GUARD

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

338 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya menjaga imunitas
tubuh.
Komposisi:
Oleum Zingiber officinale, Oleum Oreganum vulgare, Oleum
Santalum album, Oleum Frankincense carterii, Oleum Mentha x
piperita, Oleum Citrus x limon, Pogostemon coblin, Oleum Zyzygium
aromaticum, Oleum lilicium verum, Oleum Citrus hystrix.

AROMATHERAPHY FUSIONS

SLEEP WELL

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

200 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya memperbaiki kualitas
tidur.
Komposisi:
Oleum Zingiber officinale, Oleum Origanum vulgare, Oleum
Santolum album, Oleum Frankincense carterii, Oleum Mentha x
piperita, Oleum Citrus x limon, Oleum Myristica fragrans, Oleum
Eucalyptus, Oleum Melaleuca cajuput, Oleum Cinnamomum verum,
Oleum Citrus x sinensis.

AROMATHERAPHY FUSIONS

STRESS AWAY

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

125 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya mengurangi gejala
stress.
Komposisi:
Oleum Zingiber officinale, Oleum Oreganum vulgare, Oleum
santoium album, Oleum Frankincense carterii, Oleum Mentha x
piperita, Oleum Citrus x limon, Oleum Cymbopogon nardus, Oleum
Cananga adorata, Oleum Ocimum basilicum, Oleum Alpinia
galanga.

21

PRODUCT LIST
AROMATHERAPHY FUSIONS

REFRESH

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

500 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya meningkatkan
semangat kembali.

Komposisi:
Lilium candidum, Magnolia champaca, Magnolia x wieseneri,
Jasminum sambac, Pollanthes ttuberosa, Mentha x piperita, Cedrus,
Lavandula, Pelarganium graveolens, Plumeria alba, Ocimum
tenuiflorum, Oregano vulgare, Citrus medica limonum, Zingiber
officinale, Santatum album, Boswellia serrata.

AROMATHERAPHY FUSIONS

MOOD BOOSTER

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

375 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya memperbaiki mood.

Komposisi:
Sysgium aromaticum, Cinnamomum verum, Vanilla planifolia,
Trigonella foenum-graecum, sandalswood, Frankincense, Pandanus
maryllifolius, Zingiber officinale, aquilaria malaccensis, Mentha x
piperita, Cymbopogon, Ziziphus mauritiana, Melaleuca
leucadendra, Eucalyptus, Jasminum, Citrus x aurantiifolia.

AROMATHERAPHY FUSIONS

REJUVENATE

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

160 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya membantu
pemulihan energi.
Komposisi:
Citrus medica limonum, Citrus maxima, Citrus sinensis, Cymbopogan
winterianus jowitt, Citrus x aurantiifolia, Citrus bergamia, Litsea cubeba
Pers., Mentha x piperita, Cedrus, Oregano vulgare, Ocimum
tenuiflorium, Aetoxylon sympetalum, Argania spinosa, Simmondsia
chinensis, Boswellia serrata, Commiphora myrrha.
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PRODUCT LIST
AROMATHERAPHY FUSIONS

NEUROTRANSMITTER

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

265 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya sebagai tonik otak.
Komposisi:
Syzygium aromaticum, Aquilaria malaccensis, Chrysopogon
zizanioides, Kaemferia galanga, Jasmimum, Rosa, Pogostermon
cablin, Elettaria cadamomum, Galanga, Myristica fragrans,
Cedarwood, Zingiber officinale, Trigonella foenum-graecum,
Frankincense, Sandalswood, Foeiculum vulgare, Salvia rosmarinus,
Mentha x piperita, Nigella sativa, Cinnamomum verum.

AROMATHERAPHY FUSIONS

FISIOTHERAPY OIL

Botol

Isi : 15 ml

Harga Eceran

85 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya mengobati keluhan
fisik akibat gangguan sistem imunitas.

Komposisi:
Metholatum, Oleum Gaultheria, Oleum Olea europaea, Camphor,
Oleum Mentha x piperita, Oleum Nigella sativa L., Oleum Ziziphus
mauritiana, Oleum Syzygium aromaticum, Oleum Cymbopogon
nardus, Oleum eucalyptus, Oleum Melaleuca cajuput, Foeniculum
vulgare, Amomum compactum, Oleum Citrus x limon, Oleum Vanilla
planifolia, Pandanus amaryllifolius, Oleum Capsicum annuum, Oleum
Cryptocarya massoia, Oleum Myrystica fragrans, Oleum Zingiber
officinale, Oleum Piper nigrum, Oleum Kaemferia galanga, Oleum
Cinnamomum verum, Pogostermon cablin, Oleum Chrysopogon
zizanioldes, Oleum lilicium verum, Oleum Citrus bergamia, dan
bahan herbal aktif sinergi lainnya hingga 100%
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HOW TO USE
AROMATHERAPY FUSIONS OIL
1. Diuapkan

2. Dihirup

Tambahkan 3-5 tetes pada diffuser

Teteskan di telapak tangan

hirup uap
perlahan lahan

3. Dioles

pelipis

3-5 tetes aromatherapy, tambahkan carrier oil
secukupnya, dioleskan pada bagian yang
sensitif seperti :
belakang
telinga

FISIOTHERAPY OIL
1. Dioles
Dioleskan secara merata pada bagian tubuh yang
mengalami gangguan kesehatan dengan gosokan
atau pijatan lembut dan ringan

2. Dihirup
Teteskan di telapak tangan

3. Diuapkan
Tambahkan 3-5 tetes pada diffuser

hirup uap
perlahan lahan
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PRODUCT LIST
AROMATHERAPHY FUSIONS

COLD & NAUSEA

Botol

Isi : 10 ml

Harga Eceran

75 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya meredakan gejala
kedinginan dan mual perut.
Komposisi:
Zingiber officinale, Citrus x limon, Mentha x piperita.

AROMATHERAPHY FUSIONS

ANXIETY

Botol

Isi : 10 ml

Harga Eceran

135 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya mengurangi gejala
kecemasan.

Komposisi:
Lilium candidum, Cedrus lavandula.
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PRODUCT LIST
AROMATHERAPHY FUSIONS

DEPRESSIVE DISORDER

Botol

Harga Eceran

Isi : 10 ml

95 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya mengurangi gejala
depresi, baik bersifat depresi mayor, depresi persisten, gangguan
bipolar, depresi psikotik, depresi pospartum, Premenstrual Dysphoric
Disorder (PMDD).
Komposisi:
Santalum album, Polianthes tuberosa, Pandanus amaryllifolius.

AROMATHERAPHY FUSIONS

MUSCLE CRAMPS

Botol

Isi : 10 ml

Harga Eceran

80 K

Khasiat :
Terapi Aromatik (Aromatheraphy Fusions Treatment) meringankan rasa
sakit akibat gangguan psikosomatik, khususnya meredakan nyeri
akibat kram otot.

Komposisi:
Oregano vulgare, Eucalyptus globulus, Melaleuca cajuputi.
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HOW TO USE
AROMATHERAPY FUSIONS OIL TRIPLE MIX
1. Dioles
Oleskan langsung pada bagian yang dirasa sakit atau pada
titik syaraf yang sensitif seperti pelipis, pergelangan tangan,
belakang telinga dan sebagainya.

pelipis

belakang
telinga
2.Evaporasi Kering
Oleskan di telapak tangan atau pada benda seperti sapu tangan,
cotton ball dan sebagainya, Hirup perlahan lahan dan berulang
secara teratur
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HAPPY
BELLY

Makanan & minuman herbal alami untuk

menjaga &

merawat kesehatan perut yang direkomendasikan
Al Quran & Hadist
BELLY HEALTH SHIELD

TM

HAPPY BELLY, HAPPY LIFE!
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PROBLEM AND SOLUTION
PROBLEM
Setiap keluarga selalu khawatir anggota keluarganya mengalami
gangguan kesehatan khususnya gangguan kesehatan perut selama
beraktivitas didalam maupun diluar rumah. Dimana pencernaan
yang tidak sehat akan menjadi sumber segala penyakit. Hal tersebut
jika dibiarkan atau tidak dicegah sedini mungkin akan menyebabkan
sakit yang lebih serius bahkan fatal. Menjaga dan merawat kesehatan
perut dari gangguan kesehatan tersebut sangatlah penting dengan
mengkonsumsi makanan atau minuman herbal yang bernutrisi.
Sehingga, semua aktivitas harian anda dalam mencapai target akan
jauh lebih mudah.

SOLUTION
Menjaga & merawat kesehatan perut karena semua penyakit berasal
dari perut (Al Hadist).
• Memulihkan (recovery) sumber energi, RED HONEY (Energize)
• Menyeimbangkan kembali cairan tubuh karena dehidrasi, WHITE
HONEY (Rebalance)
• Sumber antioksidan untuk mencegah radikal bebas, BLACK HONEY
(Antioxidant)
• Membantu mengeluarkan racun dalam tubuh, CITRUS INFUSION
HONEY (Detox)
• Menjaga daya tahan tubuh, GINGER INFUSION HONEY (Endurance)
• Memberikan efek relaksasi dan mengurangi stress, LEMONGRASS
INFUSION HONEY (Relax)
• Mengatasi masalah susah buang air besar dan mencegah kurang
darah (anemia), SUKKARI DATES INFUSION HONEY (Laxative &
Anemia Food)
• Membantu pertumbuhan, kesehatan pencernaan, kekebalan
tubuh serta kecerdasan otak, SUPERFOOD FOR KIDS & FIT UP RICO
THE SERIES
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PROBLEM AND SOLUTION
SOLUTION
•

•

Pemanis alami untuk makanan dan minuman yang aman untuk
Diabetesi dan yang sedang menjalani program diet, FOR
DIABETICS HONEY
Meringankan gejala sakit maag dan mengatasi gangguan
pencernaan lainnya, MAAG RELIEF HONEY

30

PRODUCT LIST
PURE RED HONEY
ENERGIZE

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

82.5 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk memulihkan
(recovery) sumber energi.
Komposisi
100% madu lebah alami (jenis warna merah)

PURE BLACK HONEY
ANTIOXIDANT

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

132 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya sebagai sumber
antioksidan untuk mencegah radikal bebas.
Komposisi
100% madu lebah alami (jenis warna hitam)

PURE WHITE HONEY
REBALANCE

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

137.5 K

Khasiat :
M e n j a g a d a n m e r a w a t ke s e h a t a n p e r u t, k h u s u s n y a u n t u k
menyeimbangkan kembali cairan tubuh karena dehidrasi.
Komposisi
100% madu lebah alami (jenis warna putih)
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PRODUCT LIST
CITRUS INFUSION HONEY
DETOX

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

107 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk membantu
mengeluarkan racun dalam tubuh.
Komposisi
Madu 96.9% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam), Ekstrak
Lemon (2.01%), Vitamin C (0.99%), Ekstrak Jeruk (0.01%), Ekstrak Jeruk Nipis
(0.01%), Qistul Hindi (0.01%), Frankincense (0.005%)

GINGER INFUSION HONEY
ENDURANCE

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

99 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya unutk menjaga daya
tahan tubuh.
Komposisi
Madu 99.9% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam), Ekstrak
Jahe (0.066%), Qistul Hindi (0.01%), Frankincense (0.005%)

LEMONGRASS INFUSION HONEY
RELAX

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

99 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk memberikan
efek relaksasi dan mengurangi stress.
Komposisi
Madu 99.9% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam),
Ekstrak Sereh (0.073%), Qistul Hindi (0.01%), Frankincense (0.005%)
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PRODUCT LIST
SUKKARI DATES INFUSION HONEY
LAXATIVE & ANEMIA FOOD

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

99 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk mengatasi
masalah susah buang air besar dan mencegah kurang darah (anemia).
Komposisi
Madu 49.98% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam), Kurma
Sukkari (50%), Qistul Hindi (0.01%), Frankincense (0.005%)

FUNCTIONAL HONEY

Botol

FOR DIABETICS Isi : 300 gr

Harga Eceran

112.5 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk digunakan
sebagai pemanis alami untuk makanan dan minuman yang aman untuk
Diabetesi dan yang sedang menjalani program diet.
Komposisi
Madu 71.59% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam),
Sorbitol (25.21%), Ekstrak Lemon (2%), Serat Inulin (1.81%), Garam
Himalaya (0.12%), Stevia (0.9%), Qistul Hindi (0.01%), Frakincense
(0.005%)

FUNCTIONAL HONEY

MAAG RELIEF

Botol

Isi : 300 gr

Harga Eceran

105.5K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk meringankan
gejala sakit maag dan mengatasi gangguan pencernaan lainnya.
Komposisi
Madu 51.20% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam), Sari
Kurma (28.44%), Sorbitol (15%), Serat Inulin (1.81%), Ekstrak Temulawak
(1.00%), Ekstrak Kunyit (1.00%), Minyak Zaitun (0.57%), Vitamin C (0.57%),
Ekstrak Kencur (0.5%), Habbatussauda (0.28%), Ekstrak Lemon (0.06%),
Ekstrak Jahe (0.05%), Ekstrak Jeruk (0.045%), Qistul Hindi (0.01%),
Peppermint Oil (0.006%), Frankincense (0.005%).
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PRODUCT LIST
FUNCTIONAL HONEY

Botol

SUPERFOOD FOR KIDS Isi : 300 gr

Harga Eceran

99 K

Khasiat :
Menjaga dan merawat kesehatan perut, khususnya untuk membantu
pertumbuhan, kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh serta
kecerdasan otak.
Komposisi
Madu 53.025% (Campuran Madu Putih, Madu Merah, Madu Hitam), Sari
Kurma (29.46%), Serat Inulin (1.77%), Vitamin C (0.95%), Ekstrak Buah
0.649% (Apel, Jeruk, Delima, Pisang, Stroberi, Blueberry, Pear, Mangga,
Anggur, Lemon, Tien), Ekstrak Sayur 0.099% (Brokoli, Wortel, Bit Merah, Daun
Kelor, Bayam), Vitamin B Kompleks (0.03%), Minyak Ikan (0.02%), Herbal
Alami (Minyak Zaitun, Jahe, Habbatussauda, Temulawak, Frankincense,
Qistul Hindi, Propolis) hingga 100%.

alanabi x RIKO

Botol

IMMUNO HONEY Isi : 300 gr

Harga Eceran

125 K

Khasiat :
Membantu memelihara daya tahan tubuh dan menunjang fungsi
fisiologis secara optimal.
Komposisi
Tiap sendok @15 gr mengandung : Meldepuratum 9 gr, Phoenix
dactylifera fructus ekstrak 5.7 gr, Punica granatum fructus ekstrak 30 mg,
Psidium guajava fructus ekstrak 30 mg, Garcinia mangostana
pericarpium ekstrak 30 mg, Pandanus conoideus fructus ekstrak 22.5 mg,
Centella asiatica herba ekstrak 22.5 mg, Vitis vinetera fructus ekstrak 15
mg, Amaranthus tricolor folium ekstrak 15 mg, Hylocereus polyrhizus
fructus ekstrak 15 mg, Curcuma xanthorriza rhizome ekstrak 15 mg,
Annona muricata folium ekstrak 15 mg, Bee pollen ekstrak 15 mg, Royal
Jelly 15 mg, Arthrospira platensis 15 mg, Daucus carota tuber ekstrak 15
mg, Oleum Nigella sativa semen 7.5 mg, Oleum Olea europea fructus 7.5
mg, Propolis 7.5 mg, Vitamin C 7.5 mg
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HOW TO USE
HAPPY BELLY
1. Langsung dikonsumsi

2. Diseduh dengan air hanagat

Tambahakan 2 sendok the alanabi
Happy Belly kedalam 150 ml air hangat

3. Ditambahakn pada minuman atau makanan
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PROMOTION PROGRAM
Program Immunoguard

Setiap pembelian 1 plastik valuepack akan
mendapatkan free 1 tumbler

Setiap pembelian 3 plastik value pack bisa
mendapatkan 1 toote bag atau 3 tumbler.
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PROMOTION PROGRAM
Diffuser.
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GLOSSARY
No

Term

Definition

1

At Tibbun Nabawi

Pengobatan cara nabi yang merujuk pada Al Quran & Hadist.
Merujuk pada tindakan dan perkataan (Hadist) Nabi umat Islam
Muhammad SAW mengenai penyakit, pengobatan, dan
kebersihan, maupun genre tulisan oleh para sarjana non-medis
untuk mengumpulkan dan menjelaskan tradisi- tradisi tersebut.
Istilah Tibbun Nabawi ini dimunculkan oleh para dokter muslim
sekitar abad ke-13 M untuk menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran
yang berada dalam bingkai keimanan pada Allah, sehingga
terjaga dari kesyirikan, takhayul dan khurafat.

2

Depresi mayor

Gangguan mental yang ditandai dengan setidaknya dua
minggu mood rendah yang hadir di sebagian besar situasi. Hal ini
sering disertai dengan rendah diri terus-menerus, kehilangan
minat dalam kegiatan normal menyenangkan (anhedonia), dan
semangat yang rendah, suasana hati yang murung dan suram,
perubahan berat badan, gangguan tidur, sering merasa lelah
dan kurang berenergi, selalu merasa bersalah dan tidak berguna,
sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan untuk bunuh diri. GDM
dapat secara negatif mempengaruhi keluarga seseorang,
pekerjaan atau kehidupan sekolah, tidur atau kebiasaan makan,
dan kesehatan umum. Gangguan ini memiliki nama lain yaitu
depresi, depresi mayor, gangguan afektif depresi mayor, depresi
unipolar, gangguan unipolar, atau gangguan mood unipolar
(Wikipedia).

3

Depresi persisten

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi
yang bersifat kronis. Gejala yang ditimbulkan sama dengan
depresi pada umumnya, hanya saja depresi jenis ini berlangsung
lama bahkan hingga bertahun-tahun. Seseorang dapat disebut
menderita depresi persisten apabila ia merasakan gejala depresi
yang menetap selama setidaknya 2 bulan secara terus menerus
dan hilang timbul dalam waktu 2 tahun. Walau gejalanya tidak
selalu berat seperti depresi mayor, penderita depresi persisten
juga sering kali memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dan
menjalani aktivitas sehari-hari.

4

Depresi psikotik

Ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya
halusinasi atau gangguan psikotik. Penderita depresi jenis ini akan
mengalami gejala depresi dan halusinasi, yaitu melihat atau
mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak nyata. Tipe depresi ini
lebih banyak terjadi pada orang tua. Meski begitu, orang yang
masih muda pun bisa saja mengalaminya. Selain usia lanjut,
riwayat trauma psikologis yang berat di masa kecil juga dikatakan
dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami depresi
psikotik.
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GLOSSARY
No

Term

Definition

5

Depresi pospartum

Jenis depresi yang terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan.
Ibu yang menderita depresi postpartum dapat mengalami
beberapa gejala, seperti selalu merasa tertekan, sulit
berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur, merasa tidak
pantas menjadi seorang ibu, sulit menghasilkan ASI atau
menyusui, memiliki pikiran untuk menyakiti diri atau bayinya.
Terkadang, depresi postpartum bisa menyerupai gangguan
psikologis lain yang disebut sindrom baby blues syndrome. Meski
gejalanya mirip, kedua kondisi tersebut merupakan hal yang
berbeda. Sindrom baby blues biasanya terjadi selama 2 minggu
setelah melahirkan dan akan mereda dengan sendirinya,
sedangkan depresi postpartum dapat berlangsung lama hingga
6 bulan atau lebih dan dapat mengganggu ikatan batin antara
ibu dan bayinya.i.

6

Gangguan psikosomatik

Gangguan psikosomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau
dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik
yang jelas, seperti luka atau infeksi.

7

Gangguan bipolar

Gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana
hati yang sangat drastis. Orang yang memiliki gangguan bipolar
bisa merasa sangat senang dan berenergi di suatu waktu, namun
tiba-tiba menjadi sedih dan depresi. Ketika berada dalam fase
senang dan berenergi (mania atau hipomania), penderita
bipolar akan mengalami beberapa gejala seperti optimis dan
tidak bisa diam, sangat berenergi dan lebih bersemangat,
percaya diri yang berlebihan, susah tidur atau merasa tidak perlu
tidur, nafsu makan meningkat, banyak pikiran, setelah berada
dalam fase mania atau hipomania untuk beberapa waktu, orang
yang memiliki gangguan bipolar biasanya akan masuk ke fase
mood yang normal, lalu kemudian masuk ke fase depresi.
Perubahan mood ini bisa terjadi dalam waktu hitungan jam, hari,
atau berminggu-minggu.

8

Holistic healing

Usaha penyembuhan yang mencakup keseluruhan
pencegahan (prevention), pengobatan (kuratif), perbaikan
(rehabilitasi) dan peningkatan kesehatan (promotif) terhadap
organ tubuh secara optimal yang melibatkan keseimbangan
kerja fisik, psikis, mental dan emosional
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No

Definition
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10

Herbal Active Synergy

Merupakan prinsip dasar memadukan/mensinergikan zat aktif
herbal pilihan dengan komposisi (formula), bentuk sediaan, teknik
reformulasi, proses pembuatan, teknologi yang digunakan, serta
Tahapan pengujiannya (mutu mikrobiologi, kimia, kehalalan dsb)
secara tepat. Kombinasi zat aktif yang sangat khas (unik) ini
menciptakan multiplier effect yang khasiatnya bisa langsung
dirasakan. Prinsip dasar ini (HAS) tidak hanya berlaku secara oral
(dikonsumsi) yang bekerja di dalam tubuh, tetapi dapat berlaku
secara non oral (external use) seperti produk Alanabi lainnya
seperti Aromatheraphy Fusions Oil dan Herbal Rub Rituals yang
memberikan healing effect (penyembuhan).

11

Hypothermia

Merupakan kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di
bawah suhu normal yang dibutuhkan oleh metabolisme dan
fungsi tubuh, yaitu di bawah 35 oC.

12

Natural by Science &
Technology

Merupakan prinsip dasar proses pembuatan produk yang
melibatkan bahan baku alami dengan menggunakan
metodologi dan teknologi tertentu seperti maseration, distillation,
extraction, spray drying, dll dalam rangka meningkatkan jumlah
sediaan serta khasiat zat aktif yang terkandung didalamnya

13

Premenstrual Dysphoric
Disorder (PMDD)

Jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang
menstruasi. Kondisi ini sering disebut sebagai sindrom
pramenstruasi yang berat. Wanita yang mengalami PMDD dapat
mengalami beberapa gejala seperti mudah emosi dan
tersinggung, sering merasa cemas secara berlebihan, sulit tidur,
nyeri otot, kram perut, nafsu makan hilang atau justru bertambah,
sakit kepala. Berbeda dengan sindrom pramenstruasi, gejala
PMDD yang terjadi bisa sangat mengganggu dan bahkan
muncul gejala depresi berat yang mengganggu kualitas hidup
penderitanya. Gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 1
minggu sebelum menstruasi dimulai dan akan menghilang
setelah datang bulan.
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Question AND ANSWER
1. Siapa saja yang berperan dalam menentukan racikan atau banyaknya
bahan-bahan di setiap produk alanabi? Apakah ada kualifikasi tertentu
seperti apoteker jika di obat dan ilmuwan jika di produk-produk suplemen?
Yang berperan dalam pengembangan produk alanabi, saat ini terbagi
atas food & nutrition specialist dan apoteker (khususnya untuk herbal)
yang berpengalaman dibidangnya. Racikan atau formulasi ditentukan
berdasarkan pengalaman maupun pengujian berdasarkan peraturan
BPOM dan LPOM MUI yang berlaku.
2. Berapa dosis alanabi immunoguard yang disarankan untuk fungsi
menjaga kesehatan saja dan mengobati?
Pada dasarnya not specified karena memang murni herbal alami. untuk
menjaga dan merawat kesehatan cukup minimal 1 sachet / hari.
Sedangkan untuk mengobati 2-3 sachet per hari setelah makan,
tergantung kondisi dan jenis keluhan masing- masing individu. Jika
kondisi sudah mulai membaik kurangi dosisnya hingga dosis perawatan
kesehatan saja. Lebih baik penggunaan dosis bertahap dari yang
terendah (1 sachet) untuk mengetahui batas minimal efektivitas
penggunaan setiap individu yang berbeda-beda serta untuk
mencegah reluctance dosis penggunaan.
3. Alanabi immunoguard saran minumnya setelah atau sebelum makan?
Jika diminum orang-orang yang sedang terapi obat, bagaimana aturan
minumnya?
Saran minumnya tergantung kondisi, misal jika mempunyai maag atau
sejenisnya (gerd dll) dan baik saat kambuh maupun tidak sebaiknya
sebelum makan. Karena kandungan herbal madu, kurma, jahe, minyak
zaitun serta temulawaknya mudah diserap lambung dan efektifkan
menetralkan asam lambung yang berlebih serta mendorong gas dalam
perut keluar, sehingga saat akan makan kondisi perut sudah nyaman,
tidak perih dan mual yang mengakibatkan muntah setelah makan.
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Question AND ANSWER
Jika dalam keadaan normal, bisa dikonsumsi setelah makan untuk
membantu mengeluarkan gas (akibat proses fermentasi makanan
dalam perut) dan kelebihan asam (yang digunakan untuk proses
mencerna makanan) sehingga mencegah rasa begah atau kembung
dalam perut selama proses pencernaan makanan didalam perut /
lambung.
4. Bagaimana aturan minum untuk orang yang punya riwayat maag,
bagaimana cara minumnya saat maag tidak kambuh dan saat kambuh
jika boleh dikonsumsi?
Jika sedang terapi obat, walaupun tidak mempunyai efek samping lebih
aman dan untuk mengetahui efektivitasnya disarankan memberi jeda
waktu sekitar 2-3 jam sebelum atau setelah mengkonsumsi obat kimia
atau sejenisnya. Herbal dan obat kimia sebenarnya memiliki khasiat
yang sama, namun bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau obatobatan kimia bekerja dengan meredam gejala sakit, herbal (baik
dalam bentuk suplemen, kapsul, jamu, atau rebusan) umumnya
berperan dalam menyeimbangkan fungsi organ tubuh agar kembali
bekerja dengan baik. Interaksi herbal dan obat kimia dapat terjadi,
karena herbal dan obat kimia mengandung senyawa aktif yang samasama mempengaruhi tubuh. Jika herbal dan obat kimia ini dikonsumsi
secara bersamaan, ada 3 interaksi yang mungkin timbul yaitu efeknya
semakin kuat, menjadi berkurang, atau malah hilang sama sekali.
Cukup sulit menentukan mana yang paling baik, karena efek yang
diinginkan sangat dipengaruhi oleh jenis penyakit dan kondisi tubuh
pasien. Interaksi yang menguntungkan juga akan terjadi jika herbal yang
dikonsumsi berefek mengurangi efek samping obat, misal
mengkonsumsi obat dalam jangka panjang dapat merusak fungsi hati
maka dengan mengkonsumsi temulawak dapat meregenerasi sel-sel
hati. temulawak dan kunyit juga terkandung dalam imunoguard
maupun madu happy belly maag relief
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5. Ada kasus setelah minum alanabi immunoguard perut terasa mual atau
perih, adakah efek seperti ini?
Jika ada rasa mual atau perih saat mengkonsumsi imunoguard,
biasanya kondisi perut terjadi peningkatan asam lambung yang
berlebih, atau adanya dinding lambung yang luka yang merupakan
pertanda gejala gangguan lambung seperti maag, gerd, tungkai
lambung, gastritis atau sejenisnya. Hal ini disebabkan karena makanan
(bisa makanan asam / berpH rendah, berminyak atau makanan
minuman dengan kandungan gas tinggi seperti minuman bersoda dsb);
stress atau pola hidup/makan yang tidak sehat/tidak teratur. Sehingga,
saat mengkonsumsi imunoguard kandungan zat aktifnya khususnya
yang mempunyai tingkatan panas yang sedang sampai tinggi (jahe,
jintan hitam dan temulawak dan beberapa herbal mikro lainnya) akan
mendorong gas dan menetralkan asam akibat kondisi tersebut
sehingga memberikan efek mual dan perih dan biasanya diikuti dengan
sendawa atau buang gas dan masing-masing orang berbeda (gas
didorong keluar). Pada dasarnya yang menyebabkan perih dan mual
adalah gas yang terjebak dalam perut. hal ini sangat berbahaya jika
dibiarkan akan menyebabkan rasa kembung, begah, perih sampai
sesak keulu hati atau gerd yang menyebakan sampai rasa panas di
dada dan rasa pahit dimulut akibat naiknya asam lambung..
6. Madu hitam fungsinya sebagai antioksidan dan ginger sebagai daya
tahan tubuh, apakah fungsi ini tidak sama?
Berbeda jenis zat aktifnya, fungsi dan jenis gangguannya. Antioksidan
mencegah radikal bebas akibat reaksi oksidasi yang berasal dari
metabolisme alami dalam tubuh maupun dari luar tubuh. dalam tubuh
misalkan saat saat tubuh menggunakan oksigen, sekitar 1-2 persen selsel akan menjadi rusak dan berubah menjadi radikal bebas. Radikal
bebas adalah sebutan untuk sel-sel rusak yang dapat menyebabkan
kondisi negatif tertentu. Disebut “bebas” karena sel-sel ini kehilangan
molekul penting yang membuat mereka dapat mendatangkan
kerusakan jika bertemu dengan molekul lain.
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Tidak hanya merusak sel lain, radikal bebas juga tidak jarang merusak
DNA yang menjadi benih tumbuhnya penyakit seperti kanker, diabetes,
tumor, jantung koroner, stroke dsb. Satu sel yang rusak dapat dengan
cepat merusak sel lain. Saat DNA berubah, sel tersebut bisa bermutasi
dan berkembang secara tidak normal dengan cepat. Proses inflamasi
dan cedera juga dapat memproduksi radikal bebas. Selain berasal dari
proses dalam tubuh, radikal bebas juga terdapat dalam bahan-bahan
lain dari sekitar. Sumber radikal bebas utama berasal dari Ozon, radiasi
X-ray, polusi udara dan asap rokok, makanan dan air yang
terkontaminasi racun dan pestisida dsb. Agar fungsi fisiologis berjalan
dengan baik, perlu adanya keseimbangan antara kadar radikal bebas
dan antioksidan dalam tubuh, namun jika kadar radikal bebas
melampaui kemampuan tubuh untuk mengelolanya, maka akan timbul
kondisi yang disebut stres oksidatif (oxidative stress). Kandungan
antioksidan dalam madu hitam adalah asam fenolat dan flavonoid.
Jika daya tahan tubuh mekanismenya untuk memperbaiki, merawat dan
melindungi sistem kekebalan (imunitas tubuh) tubuh. Didalam sistem
kekebalan tubuh manusia terdapat sel T sebagai pendeteksi adanya zat
asing yang mengganggu sistem imunitas tubuh yang umumnya dari
gangguan mikroba patogen seperti bakteri atau virus. Zat aktif dari jahe
untuk daya tahan tubuh adalah shogaol, gingerol dan zingeron.
Note : walaupun fungsi lain dari madu maupun jahe bisa juga sebagai
antioksidan maupun daya tahan tubuh tergantung jenis keperluan (jenis
gangguan kesehatannya) maupun preferensi masing-masing individu
jika dikembalikan saat aplikasi penggunaannya
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7. Madu Diabetic saran penyajian sebagai pemanis, apakah ada
perbedaan manfaat jika diminum langsung dan sebagai pemanis?
Karena madu ini berfungsi spesifik sebagai pemanis bagi diabetesi atau
individu yang menjalankan diet akibat obesitas maupun overweight,
maka disarankan untuk dicampurkan kedalam makanan atau
minuman saat mengkonsumsinya dan tidak disarankan diminum
langsung. Kenapa? karena madu ini mengandung gula alami steviol
glucoside yang berasal dari daun stevia (200-300x kemanisan gula pasir)
serta gula alami sorbitol yang umumnya berasal dari jagung atau ubi
kayu (60% kemanisan gula pasir) yang mungkin rasanya lebih manis dan
cenderung bitter sweet serta metalic. Sehingga, jika diminum langsung
akan mempunyai rasa yang sedikit tidak nyaman bagi yang tidak
terbiasa dan disarankan menggunakan takaran 1-1,5 sendok makan /
150 ml minuman atau sesuai selera tingkat kemanisan masing-masing
individu. Walaupun manis tetapi kandungan kalorinya rendah (sorbitol
2,6 kkal/gram dan stevia 0 kkal/gram) sehingga aman dan cocok untuk
diabetesi dan yang sedang menjalankan diet kalori.
8. Apa itu sorbitol? karena kanndunganya dalam madu diabetic sangat
besar, >25%
Sorbitol adalah jenis pemanis alami golongan gula alkohol. Meski
tergolong gula alkohol, pemanis ini sama sekali tidak mengandung
senyawa alkohol etanol yang menyebabkan efek mabuk. Sorbitol dapat
larut dalam air dan terkandung secara alami di banyak buah atau umbiumbian, seperti apel, kurma, beri, dan persik, jagung dan ubi kayu.
kandungan kalorinya rendah (2,6 kkal/gram), nilai ADI (Acceptance Daily
Intake) nya tidak dinyatakan (not specified) dan batas maksimum
penggunaan adalah CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik)
berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG, BATAS MAKSIMUM
PENGGUNAAN, BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS
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9. Madu maag berfungsi untuk meringankan gejala. Apakah artinya hanya
diminum saat maag kambuh? Bagaimana anjuran minumnya, sebelum
atau setelah makan? Berada jeda nya dengan makanan?
.

Madu maag memang bermanfaat untuk meringan gejala maag,
bahkan jika diminum secara rutin dapat menyembuhkan penyakit
maag bahkan memperbaiki kerusakan dinding sel lambung yang luka
akibat kandungan asam lambung yang berlebih. Anjuran minum
seperti CASE #4.5.6 Imunoguard

10. Pada infusion honey, kandungan bahan non madu sangat sedikit. Citrus
<4%, ginger <1%, lemongrass <1%. Apakah komposisi yang sangat
kecil ini bisa memenuhi kebutuhan tubuh seperti yang tertera di judul
madu? Atau hanya sekedar sensasi rasa saja?
Penggunaan zat aktif walaupun sangat baik untuk kesehatan tubuh kita
berbeda konsentrasinya (dosis) dengan penggunaan bahan baku
mayor atau base ingredients dalam suatu produk. Penggunaan zat
active ini juga tergantung dari jenis sediaan yang digunakan yang
berpengaruh terhadap tingkat kemurnian zat aktif didalamnya. Bisa
saja penggunaannya ditingkatkan lebih besar hanya saja akan
berpengaruh kecitarasa produk. Selain itu konsep infusion honey
adalah herbal makanan yang penggunaannya sebagai campuran
minuman ataupun diminum langsung tetapi tetap mempertahankan
rasa yang enak dan nyaman untuk dikonsumsi sehingga
menghilangkan kesan stereotype bahwa herbal itu tidak enak tanpa
mengesampingkan manfaatnya bagi kesehatan tentunya. Selain itu
penggunaan infusion honey seperti halnya makanan yang bisa
dikonsumsi tiap hari sehingga cukup aman batas penggunaannya
walaupun dikonsumsi tiap hari.
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11. Saran banyaknya konsumsi pure dan infusion belum tercantum dalam
papper product knowledge
Secara umum madu adalah makanan alami dengan segudang
manfaat bagi kesehatan. Madu Alanabi-Happy Belly (baik pure
maupun infusion) pada dasarnya tidak kami nyatakan (not specified)
karena aman dikonsumsi seberapa banyaknya tergantung kebiasaan
masing-masing individu. kecuali functional honey karena sudah spesifik
formula campuran kompleks dengan klaim fungsi tertentu sehingga
akan kami segera cantumkan penggunaannya.
12. Apakah madu alanabi mengandung gas? Apa saran packing untuk
pengiriman luar negri?
Setiap bahan pangan terutama olahan pangan alami secara alami
mengandung gas yang berasal dari metabolisme alami bahan,
pengaruh kandungan air, kandungan total solid, tingkat keasaman,
enzim, kandungan mikrobiologi bahan, karena proses dsb. Madu
Alanabi-Happy belly sudah kami proses khususnya untuk inaktivasi
enzym baik yang berasal dari enzym alami madu (seperti enzym
diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, lipase maupun
enzym HIDROKSIMETILFURFURAL/HMF) maupun mencegah aktivitas
mikrobiologi yang kemungkinan besar terjadi kontaminasi saat
pemanenan, handling maupun proses pembuatan (khususnya jenis
mold dan yeast). Dengan hal tersebut inshaallah cukup aman
pengiriman keluar negeri dengan catatan tidak pecah/bocor selama
handling pengiriman (dibubble wrap dan kemasan box yang cukup
kuat melindungi) dan suhu pengiriman terjaga tetap sejuk dan dingin
(< 25-30 derajat celcius)
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13. Apa madu yang disarankan untuk manula > 50 thn yang tidak memiliki
riwayat sakit apapun?
.

Pure Honey & Infusions Honey (sesuai selera saja), khususnya madu hitam
karena kaya akan antioksidan seperti asam fenolat dan flavonoid hanya
saja rasanya pahit. Jika manula tsb suka manis bisa menggunakan
madu putih atau merah yang diseduh dengan air hangat agar selalu fit
dan berenergi walaupun sudah usia senja. Jika Manula tersebut masih
menyukai rasa-rasa agar tidak membosankan bisa menggunakan
madu infusions dengan diseduh air/the hangat sesuai selera masingmasing.

14. Madu apa yang disarankan untuk orang obesitas dan bagaimana dosis
dan saran minumnya?
Pada dasarnya Pure Honey dan For Diabetics baik untuk orang yang
sedang menjalani diet karena obesitas sebagai pengganti gula karena
nilai GI nya yang rendah. Jika untuk pure honey sekali konsumsi
sebaiknya < 48-80 kkal/konsumsi atau setara dengan kurang lebih <
12-20 gr madu, maksimum 2-3 kali konsumsi sebagai campuran
minuman atau langsung diminum sebagai sumber energi atau
mengganjal rasa lapar yang sering terjadi pada orang yang menjalani
diet ataupun mengalami obesitas.
15. Madu apa yang disarankan untuk orang obesitas dan bagaimana dosis
dan saran minumnya?
idem CASE #4. inshaallah aman selama itu makanan
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16. Benarkah rub ritual oil bisa diminum?
Rub rituals merupakan minyak gosok herbal alami berbahan dasar
minyak tanaman (plant based oil) untuk meringankan rasa sakit akibat
gangguan fisik secara Holistic Healing. Rub rituals merupakan obat
pemakaian luar. Memang sebagian besar minyak yang digunakan
adalah bisa dikonsumsi tetapi dosis yang digunakan bukan untuk
kebutuhan konsumsi melainkan untuk fungsi gangguan kesehatan
yang bersifat fisik. Adapun jika diawal launch salah satu varian rub
rituals yakni minyak but-but bisa dikonsumsi, tetapi kemudian karena
pertimbangan suatu hal khususnya improvement manfaatnya formula
telah kami reformulasi dan tidak kami anjurkan lagi untuk dikonsumsi
dan pernah kami sampaikan di Q&A sebelumnya karena memang
ada beberapa pertanyaan yang sama. Hal ini juga sudah kami
PERBAIKI dalam kemasan baru Rub Rituals. Jika masih ada yang tertera
dikemasan lama mohon bantuan team marketing sales terus
mensosialisasikan hal ini kepada seluruh agen, reseller maupun
konsumen untuk Rub Rituals Oil merupakan Obat Pemakaian Luar dan
TIDAK UNTUK DIKONSUMSI. Jika ada gangguan kesehatan fisik yang
membutuhkan solusi untuk dikonsumsi kami anjurkan selain
menggunakan rub rituals secara pemakaian luar juga mengkonsumsi
IMUNOGUARD untuk mensinergikan serta mengoptimalkan proses
penyembuhan gangguan kesehatan fisik tersebut.
17. Bagaimana cara pakai but but untuk wasir? karena manfaat ini ada di
kemasan
Oleskan minyak but-but pada bagian wasir secara perlahan dan
merata dan dengan mendorong secara perlahan (tidak perlu
dipaksakan) bertahap saja saat pengobatan dan dilakukan secara
terus menerus setiap penggunaan sampai wasir tersebut bisa didorong
masuk kedalam lubang anus. Oleskan juga secara terus menerus
hingga wasir mengecil. Untuk lebih optimal hindari kebiasaan buruk
yang menyebabkan wasir kambuh seperti kurangi konsumsi makanan
yang berminyak dan perbanyak makanan dengan serat tinggi, minum
banyak air serta hindari mengejan saat buang air besar
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18. Untuk riwayat ispa EO apa yang disarankan dan bagamana saran
penggunaannya?
.

Medicated Oil. Cukup dioleskan kebagian leher/tenggorokan, dada
dan punggung yang sejajar dengan dada / paru-paru sesuai selera
tingkat kehangatan yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan teteskan 2-3
tetes ketelapak tangan, tangkupkan dan dihirup secara mendalam
secara bertahap dan teratur (kurang lebih 2-5 x hirupan atau sampai
pernafasan lega, tidak berat dan ringan) untuk meringankan dan
melegakan saluran hidung, tenggorokan dan bronchus serta paruparu sehingga mencegah nyeri sekat dada dan nyeri punggung akibat
pernafasan yang berat serta mencegah akibat psikis ISPA seperti panik,
stress, cemas (anxiety), ketakutan dsb menjadi lebih relaks dan tenang.

19. Saran cara pakai masing-masing EO
Secara mendasar penggunaan EO ada beberapa cara dan
disesuaikan dengan kebiasaan dan kenyamanan masing masing
individu, jenis EO yang digunakan serta dosis yang digunakan :
Pertama dioles : sebaiknya saat dioles diencerkan menggunakan
carrier oil untuk menghindari reaksi langsung yang dapat
menyebabkan iritasi karena beberapa jenis esensial oil bersifat iritatif
yang dapat menyebabkan rasa gatal, panas atau perih jika digunakan
secara langsung. misal 2-3 tetes dicampurkan 15 - 20 ml carrier oil atau
sesuai selera sampai dirasa aroma essential oil tidak sampai melemah
atau dirasa tidak iritatif pada kulit. jika keluhan sakit mereda atau hilang
segera hentikan penggunaan.
Kedua dihirup (baik dihirup langsung maupun menggunakan
nebulator) : dihirup langsung dengan diteteskan (2-3 tetes atau sesuai
selera) pada kapas atau kain (saputangan) bahkan jika tidak
mempunyai alergi terhadap essential oil bisa diteteskan langsung pada
telapak tangan dan ditangkupkan kemudian dihirup mendalam
secara teratur dan berulang hingga mereda keluhan sakit yang
dirasakan, dan segera penggunaan dihentikan.
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Ketiga menggunakan diffuser : teteskan 3 - 5 tetes essential oil pada
diffuser pada ruangan setidaknya aroma essential oil masih bisa
menjangkau seluruh ruangan (kurang lebih 3 x 3 m). Jika ruangan lebih
luas untuk mendapatkan efektivitas sebaran aromatherapy dekatkan
diffuser diarea dimana anda duduk atau beristirahat sampai keluhan
berkurang segera penggunaan dihentikan. Diffuser digunakan untuk
essential oil biasanya untuk tujuan pengharum ruangan, disinfeksi
ruangan sekaligus relaksasi disamping manfaat utama dari essential itu
sendiri
Note : pada kemasan terbaru kami sudah cantumkan cara
penggunaan EO ini diatas secara singkat dalam bentuk gambar
(karena keterbatan area packaging dan peraturan pencantuman
informasi dalam label) tetapi untuk informasi lebih jelasnya dan
menghindari kebingungan bisa membaca FAQ dan tanya jawab
langsung seperti Q&A online
20. Apakah Herbal Healing Oil akan dihilangkan? Apakah berarti Mild
Healing dan Intense Healing adalah penggantinya?
Healing Oil Tidak dihilangkan. Healing Oil mempunyai 2 varians yakni
Mild Healing Plant Based Oil dan Intense Plant Based Oil. Manfaatnya
sama hanya berbeda karakter aroma yang dipengaruhi oleh
beberapa jenis zat aktif yang digunakan. Mild Healing lebih soft
dengan karakter fresh, leafy, green dan floral dari top -middle sampai
end notenya dan tingkat kehangatan yang lembut. Sedangkan,
Intense Healing lebih medium-strong dengan karakter yang lebih
woody, sweet, vanilic, burnt-smoky dan earthy dari top-middle sampai
end notenya dan tingkat kehangatan yang lebih medium intense.
Setiap individu bisa memilih sesuai selera dan karakter masing-masing.
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21. Apa yang membedakan Mild Healing dan Intense Healing karena
deskripsi produknya sama? - Dari semua produk oil terutama, bisakah
komposisi bahannya at least dibuat dalam bahasa inggris? SetidaknAya
orang jadi lebih paham apa kandungannya dan mempermudah
orang mendeteksi jika ada kecenderungan alergi terhadap salah satu
bahan.
.

Tidak berbeda (sudah dijelaskan di CASE #21). Pada peraturan BPOM
untuk produk jamu/tradisional secara umum menggunakan nama latin
tanaman herbal beserta kandungannya. Bisa saja menggunakan 2
bahasa atau lebih tetapi kesulitan kita adalah masalah packaging
space. Jadi akhirnya kita utamakan peraturan dari BPOM dan teks
lainnya yang wajib dicantumkan. Solusi kedepanya agar konsumen
lebih paham dan mudah mengetahui kandungannya terutama jika
ada kecenderungan alergi terhadap suatu bahan adalah 1. Q&A live
bagi agen dan reseller, 2. Aktivitas marketing disosial media akan lebih
intense, 3. Penjelasan lebih lengkap akan dituangkan dan diupdate
rencananya di E-Catalog Quarterly / Manual Cataloque kita sesuai
masukan selama Q&A live yang dilakukan 4. Update FAQ berdasarkan
pertanyaan yang masuk dari agen/reseller. Jadi mohon kerjasamanya
untuk tidak bosan-bosannya memberikan pertanyaan, masukan atau
informasi apapun yang terkait dengan masing-masing produk/brand
alanabi demi perbaikan produk alanabi kedepannya.

22. Deskripsi atau benefit utama dari tiap produk oil akankah dimention
dalam packaging?
Deskripsi dan benefit utama dari tiap produk akan kami usahakan
dimention dalam kemasan dan tentunya sudah mendapatkan ijin
pencantuman pada label berdasarkan peraturan oleh BPOM. Jika
terlalu banyak dan tidak cukup kami akan cantumkan pada ECataloque / Manual Cataloque yang terus kami update berdasarkan
kritik serta sara dari para agen, reseller serta konsumen. lebih
lengkapnya seperti 4 poin solusi di CASE #21
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23. Untuk Aromatherapy Fusions apakah bisa dicantumkan nanti di FAQ saja
hint aroma tiap produk itu apa? Karena customer baru pasti tanya, ini
aromamya seperti apa. Jadi biar lebih standar jawabannya.
Ya. Kami akan segera lengkapi sesuai dengan CASE #22, 23
24. Masukan untuk membuat FAQ simple tapi informatif, tidak perlu di
design, di word saja cukup yang penting FAQnya update terus dan
mudah diakses agen.
Ya. Terima Kasih. Kami akan follow up untuk file ini akan segera dishare
oleh team marketing sales dalam bentuk word dan kami usahakan
selalu terupdate sesuai dengan pertanyaan konsumen serta mudah
diakses.
25. Adakah timeplan buat pergantian packaging? Maksudnya supaya ada
ancang-ancang buat yang setok produk yang berganti packaging,
dihabiskan dulu, atau bisa di switch.
Ya ada. Team marketing sales tetap berpedoman pada prinsip FIFO
(First In First Out) suplai chain management dalam setiap pergantian
kemasan baru dengan mempertimbangkan tidak hanya stock di
pabrik tetapi juga stock dipara agen dan reseller benar benar habis
baru dilakukan transisi pergantian kecuali kemasan baru tersebut
digunakan langsung karena adanya SKU/item baru. Oleh karena itu
harapannya komunikasi secara intense kedepannya antara agen,
reseller dan pihak alanabi terkait transisi kemasan vs stock yang ada /
stock lama sangat diperlukan agar proses transisi selalu smooth.
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