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PT. HANITA ARTHA NUSANTARA

INDONESIA



Tentang Kualitas pangan? 

Tidak Hanya kuantitas

Konsensus Copenhagen (2012)
• Cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi tantangan-tantangan

utama di dunia adalah melalui Investasi untuk perbaikan status gizi penduduk.

• Investasi pada gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan
meningkatkan Produk Domestik Bruto negara mulai 2 hingga 3 persen per tahun.

• Investasi gizi menjadi bagian yang wajib dipertimbangkan dalam sebuah rumusan
pembangunan.



Kesulitan Masyarakat Mencukupi 
Kebutuhan Gizi Setiap Hari

SIBUK Tidak Suka Sayur 
dan Malas Makan

Buah-Buahan



Kontaminasi Pestisida 
dan Bahan Kimia 

berbahaya

Makan Asal Kenyang



CHLORELLA

Tumbuhan Mikroalga Bersel 
satu

Berukuran
2 – 3 mikron

Berkembangbiak membelah diri

Berbentuk seperti bola

Umur Panen 5 hari Berfotosintesis



The Power of Algae



➢Memiliki Lux cahaya matahari yang cukup
(dilewati garis khatulistiwa)

➢Memiliki suhu udara yang sangat cocok

➢Kelembapan udara yang optimal



Suplemen Alami 
Kaya Khasiat

• Meregenerasi sel tubuh 
dan membuat tampak 
awet muda

• Mendorong detoks secara 
alami

• Meningkatkan daya tahan 
tubuh



• Sumber Nutrisi  alami kaya protein, mineral 

• Dinding selulose sporopollenin unik yang 

resisten enzim, kimia, dan adsorbsi logam 

• Klorofil tinggi

Green Cellfood,

terbuat dari Mikroalgae Chlorella



“
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“Ribuan penelitian 
menunjukan 
chlorella adalah 
sumber makanan 
kaya nutrisi 
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Protein 
• Chlorella adalah 50-60% protein, 

mengandung semua sembilan asam 

amino esensial. 

• Kandungan proteinnya lebih baik dengan 

profil standar untuk nutrisi manusia yang 

diusulkan oleh WHO



Karbohidrat
• Chlorella mengandung Karbohidrat

alami seperti pati dan selulosa yang 

berfungsi sebagai penyimpanan

energi untuk sel tubuh manusia.

• Polisakarida β1 → 3 glukan yang 

memiliki banyak nutrisi



Vitamin

Vitamin B kompleks

Berfungsi dalam aktivitas enzim untuk metabolisme 

sel darah merah, mengurangi risiko kanker pankreas, 

dan memelihara kulit, rambut, dan otot yang sehat. 

Vitamin A

elemen kunci untuk pertumbuhan dan diferensiasi

sel dalam tubuh manusia. 

Vitamin C & E

memiliki aktivitas antioksidan untuk menghambat 

radikal bebas dengan meningkatkan sirkulasi darah

dan mengendalikan fungsi otot



Mineral 
Green Cellfood
Kalium
Menyeimbang

kan cairan

intraseluler, 

metabolisme

karbohidrat, 

sintesis

protein dan

impuls saraf. 

Magnesium
Menjaga aktivitas

saraf dan

kontraksi otot

yang normal dan

konstan;

menghindari 

depresi

Seng
Untuk 

metabolisme 

karbohidrat, 

lemak & 

protein dan

juga

perlindungan

terhadap zat 

oksidatif
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Dinding sel sporopollenin dan klorofil yang 

tinggi membuang logam berat berbahaya

seperti timah, merkuri, kadmium, arsenik, 

alumunium dan uranium dari dalam tubuh.

Aksi detoksifikasi pada sistem pencernaan 

dan sistem pembuangan yang lain akan 

membantu darah tetap bersih. 

Detox Agent



Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?



Green Cellfood 

memiliki kandungan klorofil 

yang tinggi

10 x dari Spirulina

30 x dari Daun Afa-afa 



Antioksidan yang berperan dalam regenerasi sel
tubuh,

Mengatur kolesterol darah, 

Mencegah penyakit kronis (kardiovaskular dan
kanker usus besar)

Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Mencegah Penuaan Dini.

Natural Pigmen pada Green Cellfoods 



Manfaat Konsumsi

Green Cellfood
Secara Rutin

Nutrisi
Green Cellfood

Perbaiki Kerja Organ Tubuh

Daya Tahan &
Tubuh terjaga

Resiko Depresi
rendah

Perbaiki Sel

Regenerasi
Sel tubuh

Mencegah Kerusakan
sel tubuh

Bebas dari
Penuaan Dini

Detoks Alami Tubuh
Dari radikal bebas dan 

racun

by Natural
Pigments

by Nutrition, V
itamins and M
inerals

Kurangi Resiko 
Kanker



Cara Minum
Seduh 1 sendok GREEN CELLFOOD 
dengan air 300 ml.

Minum seluruh larutan dan habiskan
butiran protein tidak terlarut dalam air 
tersebut.

Untuk Pencegahan : Minumlah setiap
hari 2 kali pada pagi dan sore hari
sebelum makan

Untuk Pengobatan : Minumlah setiap 
hari 3 kali, pagi, siang dan sore21



⊷Aman untuk Ibu Hamil

⊷Aman untuk anak-
anak setelah lepas ASI

⊷ Aman untuk segala 
usia 





It is the health, the real wealth.
It Is not a piece of gold and silver

Mahatma Gandhi

Harga Green Cellfood
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Thanks!

Open Question


