
The Preferred Choice.

Anda akan selalu selangkah lebih maju dengan IZUMIO.

Sebuah Produk dari teknologi manufaktur yang telah 
ditingkatkan, sehingga menempatkan IZUMIO di industri 
teratas.

IZUMIO memberi Anda banyak manfaat. Dengan lebih 
dari 230 juta pouch terjual hingga saat ini, IZUMIO adalah 
merek yang dapat dipercaya.

Free Toll : 0800 188 6743
www.naturally-plus.com

Fanpage    : www.facebook.com/NaturallyPlusIndonesia
Instagram :  @pt.naturallyplusindonesia

JAKARTA SALON
Wisma 46 Kota BNI Lt. 1 Suite 1.01
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220,
Telp : 021 - 299 16400

MEDAN SALON
Forum Nine Building Lt. 1
Jl. Imam Bonjol No. 9 Medan Petisah
Medan Sumatra Utara 20112



Anda akan selalu selangkah lebih maju dengan IZUMIO
Karena kami akan selalu memberikan produk dengan kualitas terbaik untuk Anda

‡ Suplemen Kesehatan GMP (Good Manufacturing Practice) mengacu pada standar yang dapat diterapkan pada proses kerja dan
   pemeriksaan kualitas yang sesuai untuk pembuatan produk-produk berkualitas.

§ FSSC22000: Satu set standar keamanan pangan internasional yang dikembangkan oleh Foundation for Food Safety System Certification (FSSC).
   Produksi dan manajemen proses yang selaras dengan standar ketat ini memastikan tingkat keamanan yang tinggi dari produk makanan. (Pabrik Kanuma)

● Anda disarankan untuk segera mengkonsumsi IZUMIO yang sudah dibuka.

ppm†

PLUS

Nama Dagang
Nama Jenis  
Isi Bersih 

Nilai gizi Per 200ml
Energi
Protein
Lemak
Karbohidrat
Sodium 
Masa Penyimpanan 
Metode Penyimpanan

: IZUMIO
: Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) 
: 200ml/Kemasan

: 0 kcal 
: 0 g
: 0 g
: 0 g
: 0 mg
: 15 bulan sejak tanggal pembuatan
: Jauhkan dari sinar matahari langsung 
  dan suhu tinggi.

*Produk
Unggulan

Naturally Plus
Dengan lebih dari 230 
juta kemasan terjual 
hingga saat ini, IZUMIO 
adalah merek yang dapat 
dipercaya.

Rasio Pemaparan 
hydrogen hingga

(pada saat pengiriman)

Potensi redoks dari 
IZUMIO adalah negatif, 
yang berarti IZUMIO 
memiliki daya reduksi.

Potensi 
Redoks Antara 

Proses pembuatan IZUMIO menggunakan pemaparan membran, teknologi yang membuat
penggunaan membran khusus yang dapat ditembus oleh gas tetapi bukan cairan.

IZUMIO dikemas dalam kantong aluminium empat lapis yang menawarkan perlindungan tinggi.
Selain itu, kantong IZUMIO dikemas terbalik untuk menjaga kualitas dari IZUMIO.

IZUMIO diproduksi di "Health Supplement GMP ‡"-compliant, bersertifikasi FSSC22000§.


