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G3 MEMBANTU MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN ANTIOKSIDAN DI DALAM TUBUH

Buah-buahan yang ada di bumi merupakan kekayaan dan keajaiban alam; baik bentuknya 
yang bervariasi, warna, bau maupun rasanya. Lebih penting lagi, buah-buahan ini 

berfungsi sebagai penyimpan nutrisi alamiah untuk bertahan hidup bagi serangga, hewan 
dan manusia. Buah-buahan kaya dengan antioksidan, vitamin, mineral dan fitonutrien lain 
yang bermanfaat.

G3 adalah minuman kaya nutrisi dari buah Gac yang tumbuh di Asia bagian Selatan. 
Gac mengandung sejumlah senyawa unik dalam bentuk karotenoid dengan ketersediaan 
hayati yang tinggi yang disebut lipocarotenes. Kandungan ini mendukung kesehatan fungsi 
daya tahan tubuh dengan memberikan perlindungan antioksidan yang kuat. Formula G3 
dikembangkan dengan penambahan tiga buah-buahan – Chinese Lycium, Cili dan Siberian 
Pineapple yang bersama-sama Gac memberikan manfaat yang lebih untuk pembuluh darah 
yang kuat, perlindungan sel dan peremajaan di dalam tubuh. G3 adalah minuman bergizi 
yang memiliki rasa segar dan dapat dinikmati setiap hari oleh semua anggota keluarga 
Anda.

Dengan konsentrasi antioksidan yang tinggi dan bioavailabilitas yang sangat baik, G3 akan 
membantu meningkatkan pertahanan antioksidan tubuh dan memberikan perlindungan 
terhadap kerusakan akibat radikal bebas, khususnya apabila diminum bersama dengan 
LifePak sebagai suplemen mikronutrisi harian.

G3 CAMPURAN BUAH KAYA NUTRISI



Pharmanex mengadakan penelitian ilmiah dengan 34 subyek yang belum pernah 
mengkonsumsi LifePak sebagai salah satu suplemen nutrisi Nu Skin dan membaginya dalam 
3 kelompok yang berbeda. Mereka harus meminum 120 ml G3, jus nutrisi merek A dan B 
setiap hari selama 8 minggu dan diukur nilai karotenoid kulit mereka dengan menggunakan 
BioPhotonic Scanner setiap 2 minggu. 

Penelitian menunjukkan bahwa Nilai Karotenoid Kulit dari subyek yang mengkonsumsi 
G3 meningkat rata-rata 9500 poin. Bagi yang mengkonsumsi jus nutrisi merek A dan B, 
peningkatan Nilai Karotenoid Kulitnya tidak begitu signifikan.
Sumber: Mastaloudis, A. (2005) Effect of G3 and Other Juices on Antioxidant Network Status As Measured by the BioPhotonic Scanner, Nu Skin Enterprises, Inc.

MANFAAT UTAMA G3
• Mendukung peremajaan sel 
• Sebagai katalis aktif, meningkatkan produksi SOD dan Katalase 
• SCS CertifiedTM—tersertifikasi dapat meningkatkan Nilai Karotenoid Kulit 
• Membentengi pertahanan antioksidan untuk membantu mencegah kerusakan sel 

oleh radikal bebas 
• Mendukung kesehatan fungsi imun
• Mendukung kesehatan prostat

G3 MEMBANTU MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN ANTIOKSIDAN DI DALAM TUBUH
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G3 MENAIKKAN NILAI KAROTENOID KULIT EMPAT KALI LEBIH  
DARI MEREK LAIN

Sumber: D. S. Burke, C.R. Smidt and L.T. Vuong, “MOMORDICA COCHINCHINENSIS, ROSA ROXBURGHII, WOLFBERRY, AND SEA BUCKTHORN—
HIGHLY NUTRITIONAL FRUITS SUPPORTED BY TRADITION AND SCIENCE”, Pharmanex Research Institute, Pharmanex LLC, 75 West Center Street, Provo, 
UT 84601, USA, and Vitalea Science, Inc, 1233 E. Beamer Street, Unit C, Woodland, CA 95776, USA. Current Topics in Nutraceutical Research Vol. 3, No. 4, pp. 
259-266, 2005

G3 CAMPURAN BUAH KAYA NUTRISI



Tanpa disadari, setiap hari tubuh kita 
terancam oleh serangan radikal bebas. 
Radikal bebas berpotensi merusak sel-sel 
tubuh dan memicu penuaan dini, penyakit 
jantung, dan berbagai macam penyakit 
lainnya.

Antioksidan melindungi tubuh dari 
kerusakan akibat radikal bebas dengan 
cara menyumbangkan elektron kepada 
radikal bebas, sehingga menetralkan dan 
menghentikan reaksi berantai radikal bebas. 
Selain itu, antioksidan juga berperan untuk 
memperbaiki sel-sel yang rusak akibat 
serangan radikal bebas agar kesehatan 
kembali optimal.

Lindungi kesehatan keluarga Anda dengan 
G3. Jus dengan kandungan antioksidan 
yang tinggi ini dikembangkan dengan 
menerapkan proses kualitas Pharmanex 6S 
secara ketat, termasuk dalam hal pemilihan 
bahan baku dengan manfaat kesehatan 
penuh. Empat bahan baku utama yang 
digunakan dalam G3 yaitu Gac, Chinese 
lycium, Siberian pineapple, dan buah 
Cili, telah  memenuhi standar kualitas 
yang tinggi untuk memastikan efektivitas 
kandungan serta keamanannya. Kombinasi 
empat kandungan buah bernutrisi tinggi ini 
memberikan perlindungan antioksidan yang 
kuat untuk mendukung kesehatan fungsi 
daya tahan tubuh Anda dan keluarga.
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