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PENJELASAN PRODUK
LifePak® adalah suplemen nutrisi dengan tingkat 
mikronutrisi optimal yang diformulasi secara ilmiah 
untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan jangka 
panjang. LifePak® memberikan komposisi yang 
menyeluruh dari antioksidan, vitamin dan mineral yang 
biasanya tidak tercukupi dari pola makan orang dewasa. 
Sebagai tambahan untuk melengkapi kekurangan nutrisi 
ini, berbagai manfaat kesehatan dari LifePak® mencakup 
antioksidan yang kuat untuk mendukung dan 
melindungi sel, mendukung sistem kekebalan, 
mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, 
mendukung metabolisme gula darah, nutrisi tulang 
lengkap dan manfaat anti penuaan lainnya. Digunakan 
bersama produk Pharmanex® MarineOmega, LifePak 
memberikan pondasi nutrisi untuk vitalitas kesehatan 
jangka panjang dan energi yang berkaitan dengan 
pemenuhan kondisi kekurangan nutrisi. Empat tablet 
dalam satu kemasan yang nyaman mempermudah orang 
dewasa untuk mengkonsumsi LifePak® tiap pagi dan 
sore hari disertai dengan makan yang lengkap.

KONSEP
Untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna dan 
tetap sehat sepanjang masa dimulai dengan 
mengkonsumsi makanan dengan baik. Ada setumpuk 
bukti ilmiah yang menunjukkan korelasi langsung antara 
orang yang kekurangan nutrisi dengan kondisi 
degeneratif yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. 
Seperti pada penelitian klinis yang sudah diterbitkan, 
orang- orang diingatkan pentingnya mengkonsumsi 
makanan yang sehat. Banyak orang yang beralih memilih 
makanan dari sumber yang lebih sehat, namun gaya 
hidup modern saat ini membuat kita sulit untuk 

mengkonsumsi nutrisi penting yang direkomendasikan, 
yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita.

Survey mengenai pola makan mengkonfirmasikan 
banyak fakta buruk bahwa mayoritas orang tidak 
mengkonsumsi nutrisi penting pada tingkat yang 
optimal hanya dari makanan saja. Suatu survey nutrisi 
yang diselesaikan pada tahun 1996 oleh Departemen 
Pertanian AS (USDA) menunjukkan kebanyakan orang 
tidak memenuhi Angka Harian Gizi yang 
Direkomendasikan (RDA) untuk
mayoritas vitamin dan mineral yang paling penting. 
Suatu penelitian terkini yang di terbitkan Jurnal Asosiasi 
Medis Amerika (JAMA) pada tahun 2002 melaporkan 
nutrisi penting yang rendah seperti vitamin antioksidan 
A, C dan E dapat meningkatkan resiko beberapa kondisi 
kesehatan. Lebih lanjut, para peneliti menyimpulkan 
bahwa “sangat bijaksana bagi semua orang dewasa 
untuk mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral”.

Berusaha untuk mengkonsumsi makanan segar sesuai 
dengan proporsinya adalah awal yang sempurna untuk 
meningkatkan status kesehatan nutrisi. Tetapi pondasi 
nutrisi untuk kesehatan dan kesejahteraan yang optimal 
harus meliputi program suplemen yang lengkap untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisi dan bertindak sebagai 
asuransi terhadap kekurangan nutrisi seperti yang 
ditunjukkan pada penelitian yang umum terdapat pada 
makanan yang terbaik.

Suplemen LifePak®
LifePak® adalah suatu suplemen yang menyeluruh dari 
antioksidan penting dan phytonutrient, vitamin, mineral 
dan faktor- faktor yang mendukung metabolisme 
lainnya yang membantu mendukung kesehatan dan 
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kesejahteraan. Menargetkan pada kebutuhan di tingkat 
sel, LifePak® memberikan nutrisi yang optimal untuk tubuh 
Anda yang penting untuk tenaga dan vitalitas. LifePak® 
memiliki banyak manfaat kesehatan seperti perlindungan 
antioksidan, mendukung sistem kekebalan, mendukung 
kesehatan jantung dan pembuluh darah, mendukung 
metabolisme gula darah, nutrisi tulang lengkap, dan 
manfaat anti- penuaan.

Sebagai tambahan, LifePak® juga membantu menjaga 
kesehatan mata, mendukung kesehatan gigi dan gusi, 
mendukung pengelolaan berat badan, mendukung 
fungsi dan perlindungan kulit, mendukung metobolisme 
energi dan membantu menjaga kesehatan mental. 
Manfaat kesehatan yang diberikan LifePak® adalah hasil 
dari penelitian yang dilakukan selama jutaan jam dan 
pengembangan di seluruh dunia.

Ilmu Pengetahuan yang Terbukti - Perbedaan Yang Terukur
Lebih dari 200.000 penelitian yang telah diterbitkan 
mengenai antioksidan di dalam LifePak® dan hampir 
800.000 penelitian yang diterbitkan mengenai daftar 59+ 
bahan bakunya yang menyeluruh. Terlebih lagi LifePak® 
memiliki beberapa studi klinis yang menunjukkan manfaat 
antioksidan secara spesifik serta manfaat pada jantung dan 
pembuluh darah melalui penggunaan LifePak® secara 
teratur dan konsisten.

LifePak® Menjawab Kebutuhan Kesehatan Spesifik dengan 
Formula Lengkap dalam Satu Produk
LifePak® terdiri dari formula produk individu yang secara 
ilmiah dikombinasikan ke dalam satu produk yang 
komplit. Setiap kemasan berisi satu tablet vitamin, satu 
tablet fitonutrien, dan dua tablet mineral.

Melengkapi Kekurangan Nutrisi
LifePak® meningkatkan pondasi kesehatan harian Anda 
dengan memberikan tubuh lebih dari 20 vitamin dan mineral 
penting untuk energi dan kesehatan optimal. Petunjuk 
makanan USDA tahun 2005 menunjuk beberapa kekurangan 
nutrisi tetap (vitamin B12, dan D untuk usia yang lebih tua, zat 
besi untuk untuk wanita kehamilan, dll) dan USDA 
mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut: “.. usaha-usaha 
telah dijamin untuk mendukung peningkatan asupan vitamin 
E, kalsium, magnesium, kalium dan serat pada anak-anak dan 
orang dewasa dan untuk mendukung peningkatan asupan 
vitamin A dan C pada orang dewasa.”

Menyeimbangkan Nutrisi Tulang
Kesehatan tulang merupakan masalah yang tengah 
berkembang, terutama untuk para wanita. LifePak® 

memberikan nutrisi tulang utama dalam jumlah yang cukup 
secara klinis untuk memperkuat dan memelihara kesehatan 
tulang. Kalsium mineral tulang (400mg) dan magnesium 
(250mg) terdapat dalam LifePak® sebagai pembangun 
kesehatan tulang. LifePak® memberikan vitamin D untuk 
mengatur metabolisme kalsium dan magnesium untuk 
membantu pengangkutan kalsium sampai ke tulang. Silikon, 
Boron dan isoflavones kedelai bekerja secara bersamaan 
dengan nutrisi tulang yang lain untuk memaksimalkan 
penyerapan dan kemanjuran.

Mendukung Keseimbangan Kekebalan
Vitamin A, C, E, Karotenoid, vitamin B6 dan zinc seng 
membantu meningkatkan sistem kekebalan dan 
memberi tubuh Anda nutrisi untuk digunakan secara 
optimal. LifePak® mengandung tingkat nutrisi yang 
optimal untuk mendukung fungsi normal dari sistem 
kekebalan dan menjaga kesehatan tubuh. LifePak® 
diformulasikan untuk memberikan nutrisi yang hilang 
dari makanan yang tidak terlengkapi termasuk 5 sampai 
7 porsi buah-buahan dan sayuran.

Mendukung Metabolisme Gula Darah
LifePak® menjaga tingkat normal gula darah, toleransi 
glukosaa dan metabolisme insulin dengan memberikan 
kromium, vitamin C, vitamin E, asam alfa lipoat, 
magnesium, dan zinc dalam jumlah optimal bagi tubuh 
sebagai nutrisi penting yang secara klinis terbukti dapat 
mendukung metabolisme gula darah secara normal.

Membantu Melindungi Tubuh dengan Nutrisi untuk 
Jantung dan Pembuluh Darah.
LifePak® memberikan lebih dari 40 antioksidan berbeda 
dalam jumlah optimal yang bekerja sama secara sinergis 
di dalam tubuh untuk melindungi pembuluh darah LDL 
dari oksidasi radikal bebas. Kolesterol LDL adalah 
kolesterol jahat yang perlu dipertahankan tetap rendah 
dan dapat teroksidasi di dalam tubuh. LifePak® terbukti 
secara klinis dapat membuat partikel LDL lebih tahan 
terhadap oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas.

Membantu Melindungi Tubuh terhadap Gejala Penuaan
LifePak® berisi kandungan yang dimiliki oleh Tegreen 
97®, salah satu antioksidan yang paling kuat di bumi, 
untuk menyasar pusat penyebab penuaan—kerusakan 
sel DNA. DNA (deoxyribonucleic acid) adalah cetak 
biru dari genetika Anda di mana sel-sel baru diproduksi 
dan sel-sel sehat diperbarui. Ketika kita bertambah usia, 
sistem pertahanan antioksidan kita menjadi lebih lemah. 
Pada saat yang sama, sejumlah besar radikal bebas yang 
dihasilkan dalam mitokondria merusak DNA 
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mitokondria, yang mengarah pada berkurangnya 
produksi energi dan juga berkurangnya fungsi seluler 
dan regenerasi. Semua ini mengarah pada munculnya 
gejala penuaan.

Melindungi Sel dengan Jaringan Antioksidan yang Kuat
untuk kesehatan sel. Polusi, stress, dan gaya hidup 
kurang baik menghasilkan radikal bebas yang dapat 
merusak sel. Tubuh kita selalu diserang oleh radikal 
bebas, dan ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa 
suatu jaringan antioksidan (dibandingkan dengan 
antioksidan tunggal dalam jumlah besar) telah terbukti 
lebih efektif untuk memerangi molekul- molekul yang 
merusak. Tubuh bergantung pada pasokan antioksidan 
yang teratur untuk mempertahankan kesehatan optimal. 
LifePak® mengandung delapan jenis vitamin alami E, 
buffered vitamin C, selenium, cooper, zinc, dan 
magnesium. Antioksidan lainnya meliputi enam 
karetenoid, lebih dari 20 jenis flavonoid (termasuk 
katekin dan lebih dari 10 polifenol biji anggur), serta 
asam alfa lipoat.

Pemimpin Suplemen Nutrisi
LifePak® adalah pemimpin dalam suplemen nutrisi 
dengan kandungan anti-penuaan lengkap yang 
memberikan vitamin penting, mineral, fitonutrisi, dan 
mikronutrien antioksidan untuk kebutuhan kesehatan 
harian tubuh manusia. LifePak® memasok nutrisi ini 
dalam jumlah yang signifikan secara klinis, dengan 
formula dan bahan kandungan yang bersifat paling 
bioavailable. Digunakan bersama-sama, LifePak® dan 
Marine Omega merupakan suplemen anti penuaan 
paling komprehensif yang tersedia.

MANFAAT UTAMA
• Menawarkan manfaat anti penuaan unggul dan 

perlindungan sel dengan memberikan antioksidan dan 
fitonutrien penting seperti asam alfa lipoat dancatechins 
pada tubuh

• Meningkatkan dan mendukung jaringan pertahanan 
antioksidan

• Menyediakan campuran nutrisi komprehensif menyeluruh
• untuk mendukung sistem kardiovaskuler yang sehat
• Memberikan nutrisi tulang yang komprehensif
• Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh yang sehat
• Mendukung metabolisme gula darah normal
• Memperbaiki defisiensi nutrisi 

APA YANG MEMBUAT PRODUK INI UNIK?
• LifePak® adalah suplemen nutrisi komprehensif pertama 

yang membuktikan manfaat antioksidan pada uji plasebo 
terkontrol.

• LifePak® menyediakan sejumlah vitamin dan mineral 
penting yang biasanya tidak terpenuhi hanya dari pola 
makan.

• LifePak® meningkatkan jaringan pertahanan antioksidan 
secara keseluruhan untuk melindungi tubuh dari kerusakan 
akibat radikal bebas.

• LifePak® menyediakan antioksidan spektrum luas untuk 
manfaat optimal.

• Menyediakan dosis penting vitamin antioksidan, mineral, 
dan campuran karetenoid berspektrum luas, lebih dari 20 
flavonoid dan antioksidan canggih seperti asam alfa lipoat

• LifePak® secara ilmiah terbukti dapat meningkatakan nilai 
karetenoid kulit.

• Dikemas dalam sachet untuk memudahkan saat 
bepergian.

SIAPA YANG SHARUSNYA MENGKONSUMSI 
PRODUK INI?
Laki-laki dan perempuan usia 18 tahun atau lebih yang 
ingin meningkatkan kondisi kesehatannya.

TAHUKAH ANDA?
• Setiap sel DNA yang ada di tubuh Anda terpapar lebih 

dari 70.000
• radikal bebas setiap hari
• Saat ini, manusia hidup 30 tahun lebih lama 

dibandingkan dengan abad lalu
• Hampir 80% wanita tidak mendapat asupan harian 

kalsium yang direkomendasikan
• Lebih dari 9,8 milyar tablet LifePak telah terjual sejak 

1992

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Mengapa saya harus mengkonsumsi LifePak® dengan 
MarineOmega?
LifePak® menutrisi tubuh dengan mikronutrisi penting yang 
biasanya tidak tercukupi dari pola makan modern, sementara 
MarineOmega menutrisi tubuh dengan makronutrien EPA 
dan DHA penting yang biasanya tidak tercukupi dari pola 
makan modern. Selain memberikan fondasi gizi yang 
komprehensif, MarineOmega bekerja secara sinergis dengan 
LifePak dengan meningkatkan bioavailabilitas nutrisi dan 
penyerapan untuk manfaat kesehatan maksimal.
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Kenapa penting untuk mengkonsumsi LifePak® dua kali sehari?
LifePak® adalah multivitamin/ mineral/fitonutrien lengkap 
yang mengandung campuran nutrisi kuat . Produk ini harus 
dikonsumsi dua kali sehari untuk melengkapi tubuh dengan 
saturasi dan penyerapan vitamin dan mineral yang optimal. 
Konsumsi dua kali sehari akan memberi tubuh perlindungan 
antioksidan 24 jam.

Apa antioksidan yang terdapat pada LifePak®? Beta-carotene, 
lycopene, lutein, alpha-carotene, vitamin C, selenium, copper, 
zinc, manganese, quercetin, alpha-lipoic acid, 6 catechins 
(epicatechin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate 
(ECg), epigallocatechin gallate (EGCg), DL-Catechin (DL-C), 
Gallocatechin gallate (GCG), 8 bentuk vitamin E alami (alpha-
tocopherol, beta- tocopherol, gamma-tocopherol, delta-
tocopherol, alpha-to-cotrienol, beta-tocotrienol, gamma-
tocotrienol, delta-tocotrienol), Polyphenol Flavonoid blend, lebih 
dari 10 biji anggur yang mengandung polyphenols (catechin, 
epicatechin dan gallic acid epicatechin gallate, dimers, trimers, 
tetramers dan gallates pentamers, hexamers, heptamers and 
gallates).

Apa yang dimaksud dengan antioksidan jaringan?
Ada ratusan antioksidan berbeda yang dapat membantu 
melawan radikal bebas dan jenis reaksi oksigen. Para peneliti 
telah menemukan bahwa tubuh memanfaatkan antioksidan 
spektrum luas yang bekerja bersama untuk memberikan 
perlindungan radikal bebas yang optimal bagi tubuh. Telah 
ditemukan jika terdapat kekurangan satu atau dua antioksidan 
maka antioksidan lain dalam tubuh tidak dapat berfungsi 
dengan baik. Karena jaringan antioksidan ini, manusia 
memiliki kebutuhan untuk mendapatkan berbagai antioksidan 
melalui pola makan, seperti yang terdapat dalam 40+ 
antioksidan LifePak.

PENTUNJUK PENGGUNAAN:
Minum 1 (satu) sachet LifePak dengan 200 ml air putih, 
dua kali sehari, setelah makan besar. Simpan di tempat 
kering dan sejuk.

PERINGATAN
Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ibu hamil dan menyusui 
atau sedang mengkonsumsi obat tertentu harus konsultasi 
dengan dokter sebelum mengkonsumsi produk ini.
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Komposisi
Takaran saji per sachet

Jumlah pertakaran saji  % AKG 

Vitamin A (Vitamin A Palmitate)                   1250 IU 
      Beta-carotene (B.Trispora and Palm oil)) 5583 IU
Vitamin C (Calcium Ascorbate) 200 mg
Vitamin D (Cholecalciferol) 200 IU
Vitamin E (d-Alpha Tocopherol Succinate, d-Alpha Tocopherol)  37.5 mg
Thiamin (Thiamine Mononitrate)  3.75mg
Riboflavin (Riboflavin)  1.7mg
Vitamin B3 (Niacinamide) 10 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 5mg
Asam Folat ( Folic Acid)  300 mcg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  15mcg
Biotin (Biotin)  75 mcg
Calcium (Di-Calcium Malate, Calcium Ascorbate,                   200 mg 
     Calcium Phosphate)
Iron (Iron Chelate) 1.5 mg
Iodine (Potassium Iodide) 50 mcg
Magnesium (Magnesium Chelate) 100 mg
Zinc ( Zinc Chelate) 7.5 mg
Selenium(I-Selenomethionine, SodiumSelenite) 70 mcg
Copper(CopperChelate) 0.5 mg
Manganese (Manganese Chelate) 1mg
Chromium (Chromium Chelate) 100 mcg
Molybdenum (Molybdenum Chelate) 37.5 mcg

      Catechins (from Camellia sinensis) Leaf Extract (20:1) 45mg
      Quercetin 25mg
      Grape Seed Extract (95% Polyphenols) 12.5 mg
      Citrus Bioflavonoids (from Citrus Fruits)  12.5 mg
      Resveratrol (Polygonum Cuspidatum) 2.5 mg
Tocopherol Blend (Gamma-Tocopherol, Delta-Tocopherol,            62.5 mg 
Beta Tocopherol)
Tocotrienol Blend (Alpha Tocotrienol, Beta Tocotrienol,                  0.25mg 
Gamma Tocotrienol, Delta Tocotrienol)
Alpha-Lipoic Acid  15 mg
Inositol 5 mg
      Lycopene  2.5 mg
      Alpha-Carotene 1mg
      Lutein (Marigold Flower Extract)  1mg
Boron 1.5 mg

% AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kalori. Kebutuhan energi Anda mung-
kin lebih tinggi atau lebih rendah.
 % AKG belum ditetapkan.


