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Owner & Founder Moringa Organik Indonesia 

Kelor telah menjadi salah satu tanaman yang paling banyak 

dipelajari di Filipina, India, Afrika, Eropa dan di Amerika 

Serikat. Beberapa universitas terkemuka, lembaga ilmiah 

yang kredibel dan badan-badan pemerintah di seluruh dunia 

telah dan tengah serius memeriksa tanaman menakjubkan 

yang banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia. Akibatnya, 

hasil penelitian yang tak terhitung jumlahnya dan makalah 

penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal medis dan ilmiah terkenal. Ratusan studi ini dapat 

ditemukan di US National Center for Biotechnology / National Library of Medicine / National 

Institutes of Health situs: PubMed.gov, dan ribuan website sumber informasi tentang Tanaman 

Kelor lainnya di internet. 

Informasi yang tersimpan selama ribuan tahun tentang manfaat dan khasiat Kelor, klaim 

pengobatan tradisional India Ayurveda bahwa Kelor mampu menyembuhkan lebih dari 300 

penyakit, dan mengapa minyak Kelor selalu ada di dalam piramida-piramida Mesir, kini dijelaskan 

dengan baik oleh Ilmu pengetahuan modern. 

Menilik kandungannya, Kelor memang layak mendapat sebutan “Miracle Tree” atau “Trees of 

Life” dan saya menyebutnya Super Nutrisi.  Bukan tanpa alasan, kandungan super nutrisi yang 

dimiliki Kelor telah diverifikasi oleh berbagai lembaga ilmiah dan universitas di berbagai belahan 

dunia.  Dan, informasi tersebut kemudian digunakan untuk gerakan kemanusiaan mengatasi 

malnutrisi (gizi buruk) di negara-negara miskin Afrika.  Jutaan orang telah dapat diselamatkan 

dengan mengkonsumsi Kelor. 

Oleh karena itulah, terdorong oleh keinginan untuk turut serta bersama-sama komponen bangsa 

lainnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kami menggagas Revolusi Nutrisi 

yang dimaksudkan sebagai upaya untuk :  

1. Menjadikan Tanaman Kelor sebagai asupan nutrisi Bangsa Indonesia, dan  

2. Meningkatkan kandungan Nutrisi Makanan dan Minuman Generasi Muda. 
 
Moringa Super Drink merupakan perwujudan Revolusi Nutrisi dan dibuat dengan tujuan khusus 

untuk Meningkatkan kandungan Nutrisi Makanan dan Minuman Generasi Muda. Harapan kami, 
Generasi Milenial Bangsa Indonesia akan mendapatkan manfaat kandungan nutrisi yang terdapat 

dalam daun Kelor dengan cara dan gaya mereka sendiri.  

Cara Nikmat Hidup Sehat, gaya Milenial  ... semoga diwujudkan Nya. 
 

Blora, 20 Februari 2020 

Salam, 
 
 
A Dudi Krisnadi 
Keloris Indonesia 
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PT Moringa Organik Indonesia (PT. MOI) adalah 

perusahaan pelopor yang mengembangkan 

tanaman Kelor dengan konsep PLANTS TO PLATES. 

PT MOI mengembangkan budidaya tanaman Kelor 

organik dan cara pengolahan "Nutrition Lock 

Methode" hasil temuan selama lebih dari 10 

tahun. Selama ini, produk unggulan PT MOI yang 

dijual di dalam negeri adalah tepung daun Kelor 

halus 500 mesh dengan merek “Royal Moringa”. 

Produk unggulan tersebut kemudian ditambahkan 

ke dalam beragam makanan dan minuman siap saji 

di meja makan, untuk meningkatkan nilai gizinya. 

PT MOI mendorong ratusan UMKM makanan dan 

minuman berbahan Kelor di seluruh Indonesia, 

untuk membuat beragam produk bernilai gizi 

tinggi yang mengandung campuran tepung daun 

Kelor halus Royal Moringa.  Dalam upaya menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas pasokan 

produk UMKM tersebut, PT MOI menyelenggarakan pelatihan di Pusat Pembelajaran Moringa 

Organik Indonesia di Blora Jawa Tengah. 

Saat ini, dalam upaya mendukung tersedianya minuman yang bernutrisi tinggi di dalam 

negeri, PT MOI mengembangkan dan menjual langsung produk minuman siap saji itu di dalam 

negeri dalam bentuk franchise “Moringa Super Drink”.   

Moringa Super Drink merupakan bentuk 

usaha franchise minuman alami dengan 

penambahan Serbuk daun Kelor halus 

“Royal Moringa”. Sampai saat ini, Moringa 

Super Drink merupakan satu-satunya 

franchise minuman di Dunia yang  berbasis 

Tanaman Kelor Organik Indonesia.  
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1. Konsep Sehat dengan Produk Bernutrisi Tinggi (Asam Amino) 

Moringa Super Drink menyediakan minuman bernutrisi siap saji bagi konsumen, 

khususnya generasi milenial, baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. 

Franchise Moringa Super Drink memberikan sensasi usaha yang unik bagi mitra karena 

produk yang dijual sangat berbeda dengan franchise lainnya. Moringa Super Drink 

menekankan pada minuman siap saji yang sehat dan bernutrisi tinggi dengan rasa yang 

nikmat. Kandungan Asam Amino Royal Moringa yang terdapat didalam komposisinya, 

mengandung 18 Asam Amino yang lengkap. Termasuk, Asam Amino essensial yang tidak 

dapat disentesa oleh tubuh. Manfaat Asam Amino bagi tubuh dapat dilihat pada bagian 

Asam Amino dalam MSD. 

 

2. Modal menyesuaikan kemampuan. 

Tujuan utama PT MOI adalah menyebarkan manfaat kandungan nutrisi tanaman Kelor 

kepada sebanyak-banyaknya warga bangsa Indonesia, agar mendapatkan manfaat 

kesehatan yang nyata dengan cara yang mudah dan murah. Terutama mengikuti selera 

generasi milenial agar makanan dan minuman yang mereka konsumsi, memiliki nilai gizi 

yang lebih baik. Oleh karenanya, kami berupaya agar usaha ini dapat dilakukan dan 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat (mitra usaha) yang memiliki kemampuan 

modal usaha yang beragam.  

 

Modal usaha Paket Standard hanya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk siap usaha. Usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai kemampuan Mitra, 

seperti membuat Booth MSD sendiri, membangun Caffe, atau sekedar menjajakan nya 

dalam bentuk asongan. Mitra pun dapat mendistribusikan produk MSD ke hotel dan 

restoran, caffe, angkringan, kantin sekolah dan banyak ide lainnya di bagian berbagi ide 

usaha. Ide dan kreativitas akan berbanding lurus dengan kemajuan usaha Mitra.  

 

3. Tidak Ada Fee & Royalti 

Seluruh keuntungan menjadi hak mitra usaha, tidak ada fee berjangka atau royalti 

usaha untuk PT. MOI. Keterkaitan Mitra dengan PT. MOI ketika usahanya berjalan, 

hanyalah pembelian ulang produk Moringa Super Drink dan kebutuhan lainnya, serta 

Standard Operasional Prosedur Penyajian dan branding yang menjadi milik PT. MOI.  

 

4. Pendampingan & Dukungan  

PT. MOI akan terus menerus melakukan pendampingan usaha dan mengikutsertakan 

Mitra dalam setiap perkembangan usahanya, termasuk membantu mengembangkan 

cabang-cabang usaha milik Mitra, membantu promosi melalui media online, suplai 

produk Moringa Super Drink yang memperhatikan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas 

pasokan produk serta pengembangan varian produknya. Hal tersebut selaras dengan 

tujuan dibangunnya franchise ini, yaitu menyebarkan sebanyak mungkin manfaat 

kandungan nutrisi tanaman Kelor bagi kesehatan masyarakat. 



 

 
 

6 
 

 

5. Proses Mudah  

PT MOI menerapkan cara yang sangat mudah dalam melayani calon Mitra Franchise 

Moringa Super Drink. Cukup isi formulir terlampir dan kirim memalui WA ke 0857 4136 

0397. Tim PT MOI akan menghubungi untuk langkah selanjutnya. Atau, silahkan 

mengunjungi website di link https://ptmoi.id  

 

 

ALUR PROSES MENJADI MITRA USAHA MSD 

 

 

 

 

 

 

Formulir Pendaftaran Franchice MSD 

 

Nama Lengkap :  

Alamat Pengiriman :  
 

Desa RT/RW   

Kecamatan   

Kabupaten   

Provinsi   

Nomor Kontak / HP :  

Alamat lengkap 
Rencana Lokasi Penjualan 
 

:  
 
 
 

+) isi dan foto kemudian kirim via WA  

 

Contoh : 

Nama Lengkap : A Dudi Krisnadi 

Alamat Pengiriman : Puri Kelorina 

Desa RT/RW  Ngawenombo RT 01 / RW 01 

Kecamatan  Kunduran 

Kabupaten  Blora 

Provinsi & Kode Pos  Jawa Tengah 58211 

Nomor Kontak / HP : 0821 4477 3089 

Alamat lengkap 
Rencana Lokasi Penjualan 
 

: Teras Alfamart Kunduran 
Jl Raya Kunduran No. 123 
Kunduran Blora 

Atau jika penjualan dilakukan di rumah, isi dengan 
-  Sama dengan Alamat Pengiriman  -  

  

Mengisi Formulir Kirim via WA Transfer 
Produk 

dikirim 

https://ptmoi.id/
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1. Produk berbahan Alami 

Moringa Super Drink diramu dari bahan-bahan alami bumi nusantara, bukan bahan 

import produk negara lain. Berbahan baku alami saja tidaklah cukup, karena kandungan 

nutrisi bahan alami tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana bahan-bahan 

alami tersebut diolah. Royal Moringa yang menjadi basis nilai nutrisinya, diolah dari 

Kebun Kelor Organik Blora yang menerapkan Metode Pengunci Nutrisi. Metode karya 

anak bangsa ini menjadi acuan produksi Kelor berbasis kualitas dan menjadi perhatian 

banyak negara untuk turut menerapkannya. Gula Semut Lontar asli NTT dan Cream 

Nabati kaya serat, turut meningkatkan nilai kandungan gizinya.  

 

2. Konsep Sehat dengan Asupan Asam Amino Harian  

Asam amino sering disebut blok bangunan kehidupan. Semua proses kehidupan 

tergantung pada protein yang berperan penting dalam tubuh sebagai struktur, pengirim 

pesan, enzim, dan hormon. Dua puluh jenis asam amino alami adalah blok bangunan 

protein, yang terhubung satu sama lain dalam bangunan rantai. DNA memberitahu 

tubuh bagaimana membuat rantai asam amino dan bagaimana mengurutkannya 

menjadi jenis protein tertentu. Delapan asam amino yang disebut asam amino esensial, 

tidak dapat disintesis dalam sel-sel manusia dan harus dikonsumsi sebagai bagian dari 

diet. Sepuluh lainnya adalah asam amino non-esensial. 

Nilai nutrisi yang diunggulkan Moringa Super Drink adalah kandungan 18 Asam Amino 

alami, terutama 8 asam amino essensial yang mampu meningkatkan nilai asupan nutrisi 

harian. Basis asupan asam amino alami ini berasal dari serbuk daun Kelor halus Royal 

Moringa. Mengacu pada kandungan Asam Amino Royal Moringa dan jumlah yang 

dimasukkan ke dalam produk Moringa Super Drink, sudah sangat cukup untuk 

menambah kebutuhan asam amino harian tubuh.  Terutama asam amino essensial yang 

tidak dapat disintesa oleh tubuh. Pun demikian dengan kandungan nutrisi lainnya 

seperti serat, protein, multi vitamin dan mineral, baik makro maupun mikro. 

 

3. Cara Nikmat Hidup Sehat 

Nusantara kaya dengan warisan minuman sehat dan menyehatkan. Jamu-jamuan 

misalnya, menjadi ciri khas bangsa kita sejak turun temurun dari nenek moyang. Hanya 

saja, generasi milenial merasa aroma dan rasa warisan kuliner tersebut tidak sesuai 

dengan lidah mereka yang sebagian besar sudah terbiasa dengan rasa dan aroma 

kuliner import, termasuk beragam minuman import yang membanjiri negeri kita. 

Padahal, kandungan bahan yang menyusunnya belum tentu bermanfaat bagi 

kebutuhan asupan nutrisi hariannya.  
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Tanaman Kelor sudah dikenal dunia sebagai tanaman ajaib. Bila dibandingkan gram to 

gram dengan sumber nutrisi lainnya, daun Kelor mengandung nutrisi yang berlipat-lipat 

jumlahnya. Masalahnya, rasa dan aroma daun Kelor cenderung tidak disukai generasi 

milenial. Oleh karenanya, produk Moringa Super Drink hadir sebagai solusi yang 

menjembatani antara kandungan nutrisi yang tinggi dengan rasa dan aroma yang dapat 

diterima oleh generasi milenial. Itulah mengapa kami menyebutnya Cara Nikmat Hidup 

Sehat. Nikmat karena rasanya dan Sehat karena kandungan nutrisinya. 

 

4. Aneka Varian Rasa 

Saat ini, baru ada 6 varian rasa Moringa Super Drink, yaitu : 

 

1. Moringa Latte 
2. Moringa Ginger 
3. Moringa Coffe Ginger 
4. Moringa Avocado 
5. Moringa Chocolata 
6. Moringa fruity (aneka buah) 

 
 

Varian ini akan terus berkembang mengikuti permintaan pasar. 

 

5. Produk Inovasi 

Moringa Super Drink dapat disajikan dalam sajian Panas dan Dingin.  

Sajian Panas dapat mengadopsi  varian latte art yang sudah berkembang bersama kopi. 

Sedangkan sajian dingin dapat mengadopsi kreativitas Smothies, Ice blend, Ice drink, 

MilkShake, Fruit Tea, Chocolata Floating Cream, Flavored Soda, dan creativitas lainnya. 

 

Selain minuman, produk Moringa Super Drink pun bisa disajikan dalam bentuk makanan 

seperti puding, kue basah atau kering, agar-agar, pukis, ice cream, wafel, martabak, dan 

bahkan jajanan pasar.   Materi bagaimana cara berkreasi dengan Moringa Super Drink 

akan dibuat khusus dalam bentuk video dan diakses di website serta mudah disebarkan 

dijejaring media sosial. 

Contoh Produk creative yang bisa dibuat dengan memasukan MSD 
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Investasi yang dibayarkan Mitra Moringa Super Drink untuk dapat menjalankan usahanya 

hanya sebesar Rp 2.500.000,- (lima juta rupiah) dan mitra akan mendapatkan : 

Fasilitas yang didapat Jumlah Keterangan 
1. Hak Franchise seumur hidup 
2. Desain Booth  
3. Desain Stiker 

 

1 ls 
1 ls 
1 ls 

Berupa Sertifikat franchise 
File Corel Draw 
File Corel Draw 

   

ALAT & PERALATAN 

1. Apron Pramusaji 
2. Paper Cup Hot + logo MOI  
3. Paper Cup Cold + logo MOI 
4. Sedotan plastik tekuk steril bungkus 
5. Sedotan Stirer adukan Kopi 
6. Milk Jug + Latina Frother 

7. Buku Panduan Penyajian 

 

1 unit 
100 pcs 
100 pcs 

1 pack 
1 pack 

1 set 
1 buah 

Pengiriman ke luar kota, 
tidak termasuk ongkos 
kirim. 

   

MORINGA SUPER DRINK 

1. Moringa Latte 
2. Moringa Ginger 
3. Moringa Coffe Ginger 
4. Moringa Avocado 
5. Moringa Chocolata 
 

40 sachet 
40 sachet 
40 sachet 
40 sachet 
40 sachet 

Produk dalam toples mika 
isi @20 sachet 

NAMA BAHAN SATUAN HARGA KETERANGAN 
 

1. Moringa Latte 
2. Moringa Ginger 
3. Moringa Coffe Ginger 
4. Moringa Avocado 
5. Moringa Chocolate 
6. Paper Cup Hot + logo MOI  
7. Plastik Cup Cold + logo MOI 

1 sachet 
1 sachet 
1 sachet 
1 sachet 
1 sachet 
1 pcs 
1 pcs 

3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
1.000 
1.000 

- Produk Pembelian minimal 
1 toples isi 20 sachet 
- Paper cup pembelian 
minimal 1 pack 100 pcs 
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Hot Cup dengan Sedotan Cold Cup dengan Sedotan 

 
 

Paket Startup dalam dus 
MOI siap kirim 

Milk Jug 

 
 

Latina Frother Apron 

 

OPTIONAL

 
Desain Booth & Stiker 

 

Blender 

Booth dan Blender 
merupakan alat optional 
yang tidak termasuk di 
dalam paket Startup. 
 
Mitra dapat membuat 
sendiri Booth dengan 
desain dan stiker dari PT 
MOI. Saran, berikan 
desain pada tukang 
etalase, harga bervariasi 
tergantung lokasi. 
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A. Perhitungan Startup 

1. Investasi awal   : Rp 2.500.000,- 

2. Harga Jual per cup : minimal Rp 10.000,- maksimal 20.000,- 

3. Startup tersedia (40 pcs x 5 varian) 200 cup x Rp 10.000 

4. Pendapatan awal Startup : Rp 2.000.000,- 

  

B. Perhitungan Selanjutnya 

5. Penjualan per bulan : rata2 terendah 900 cup (30 cup/hari) 

6. HPP per cup  :  

- Moringa Super Drink, 1 sachet x Rp 3.500 

- Gula Semut, 1 sendok makan x Rp 300 

- Es Batu, 1 cup x Rp 200 

- Cup plastik, 1 pcs x Rp 1.000 

- Sedotan, 1 pcs x Rp 100 

- Total HPP per cup Rp 5.100 

7. Keuntungan kotor per cup : Rp 10.000 – Rp 5.100 = Rp 4.900 

8. Keuntungan kotor per bulan : Rp 4.900 x Rp 900 cup = Rp 4.410.000 

9. Pengeluaran per bulan  

- Sewa tempat : 750.000 

- Gaji Karyawan : 750.000 

- Operasional : 250.000 

- Total  : 1.750.000 

10. Keuntungan bersih : 2.660.000 per bulan  

11. Satu bulan sudah kembali modal Rp 2.500.000,-  

Keterangan : 

Perhitungan ini sangat kondisional, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 

Perhitungan di atas didasarkan atas kondisi di kota kecamatan Kunduran. Di perkotaan, 

terutama di pusat perdagangan, super market, kampus, alun-alun, dll., perhitungannya 

lebih tinggi, baik biaya maupun harga jualnya. 

Pada awal penjualan, mungkin belum sampai pada penjualan 30 cup per hari. Namun 

sejalannya waktu dan orang semakin mengenal, maka penjualan akan lebih dari 30 cup 

sehari. Bersabar, berdo’a dan menjaga kualitas adalah kuncinya. 

  



 

 
 

12 
 

 

 

 

 



 

 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

14 
 

 

A. MINIMALIS 

1. Panas 

✓ Masukan 1 sachet MSD kedalam Milk Jug 

✓ Masukan susu UHT dengan takaran 100 ml kedalam Milk Jug 

✓ Tambahkan air panas sesuai ukuran gelas (+- 150 ml) 

✓ Aduk dengan Latina Frother sampai merata 

✓ Tuangkan kedalam gelas 

 

2. Dingin 

✓ Masukan 1 sachet MSD kedalam Milk Jug 

✓ Masukan susu UHT dengan takaran 100 ml kedalam Milk Jug 

✓ Tambahkan air panas secukupnya 

✓ Aduk dengan Latina Frother sampai merata 

✓ Tuangkan kedalam gelas yang sudah berisi es batu 

 

B. SMOOTHIES (BLENDED) 

✓ Masukan 1 sachet MSD kedalam Milk Jug 

✓ Masukan susu UHT dengan takaran 100 ml kedalam Milk Jug 

✓ Aduk dengan Latina Frother kemudian tuangkan kedalam Blender 

✓ Masukan es batu secukupnya atau segelas Milk Jug dan tuangkan kedalam 

Blender 

✓ Blender hingga merata 

✓ Tuang minuman kedalam gelas 

 

C. EXOTIES 

✓ Masukan 1 sachet MSD kedalam Milk Jug 

✓ Masukan susu UHT dengan takaran 100 ml kedalam Milk Jug 

✓ Aduk dengan Latina Frother kemudian tuangkan kedalam Blender 

✓ Masukan es batu secukupnya atau segelas Milk Jug dan tuangkan kedalam 

Blender 

✓ Blender hingga merata 

✓ Tuang minuman kedalam gelas 

✓ Tambahkan topping berupa cream kocok atau Whipped Cream 

✓ Tambahkan ceres atau topping lainnya diatas Cream 
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Selintas Asam Amino

Manusia dipastikan tidak bisa hidup 

tanpa asam amino  dan tidak akan sehat 

bila kekurangan asam amino.  Namun 

dalam jumlah yang tepat, asam amino 

akan menjaga dan membangun sistem 

tubuh yang kuat.  Apa sesungguhnya 

yang dilakukan asam amino dalam tubuh 

kita ? 

Asam amino adalah blok bangunan 

protein. Ibarat sebuah huruf yang 

berbeda dari alfabet, digunakan untuk 

membentuk kata-kata yang berbeda 

lantas menjadi sebuah bangun kalimat. 

Begitu pun dengan asam amino ini, asam 

amino yang berbeda digunakan untuk 

membangun protein yang berbeda pula. 

Tubuh manusia mampu memproduksi hanya 10 dari 18 asam amino yang berbeda yang 

dibutuhkan untuk membangun protein yang digunakan untuk tumbuh, memperbaiki dan 

memelihara sel-sel. Delapan jenis asam amino dikenal sebagai asam amino esensial 

karena tubuh tidak dapat memproduksi asam amino jenis ini dan harus diberikan dalam 

bentuk asupan makanan, biasanya berasal dari daging merah atau susu dan produk 

turunannya. 

Namun memberikan asupan asam amino tidak sesederhana kedengarannya karena 

sering kali makanan sehat kita justru kekurangan berbagai macam asam amino yang 

diperlukan tubuh.  Itulah mengapa banyak orang yang kelebihan berat badan tetapi 

kekurangan gizi. 
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Penyakit dimulai dalam sel individu 

Sel dalam tubuh 

melakukan 

regenerasi setiap 

beberapa hari. Kulit 

kita benar-benar 

diganti setiap 27 hari 

dan kerangka kita 

diperbarui setiap dua 

tahun.  

Setiap hari miliaran sel menggantikan sel yang terbentuk sebelumnya. Setiap 

regenerasi harus menjadi salinan sempurna dari sel yang digantikannya. Proses 

regenerasi terancam oleh banyak hal seperti polusi di udara, air, dan tanah, radiasi dari 

matahari, stres, pilihan gaya hidup dan bahkan bahan makanan selama diproses. 

Satu hal yang pasti, untuk menjadi sehat tubuh membutuhkan biomolekul kecil yang 

disebut asam amino. Meskipun berukuran sangat kecil, asam amino memainkan peran 

besar dalam nutrisi yang sehat untuk tubuh. Biomolekul yang tersedia dalam jumlah 

yang tepat, akan membentengi tubuh terhadap masalah kesehatan yang paling umum 

dan telah ditunjukkan dalam berbagai studi untuk memerangi proses penuaan.  

Kelor secara alami mengandung 18 asam amino yang dapat diserap tubuh dan benar-

benar penting untuk kesehatan yang baik. Menurut farmakolog klinis, Dr Monica G. 

Marcu, “Asam amino paling alami diserap dari kompleks sumber makanan atau 

tanaman.”  Ann Hirsch, PhD, Profesor Botani di University of California, Los Angeles, 

mengatakan, ” Salah satu hal yang paling mengesankan saya tentang Kelor adalah fakta 

bahwa ia memiliki asam amino esensial lengkap yang manusia dan makhluk hidup lain 

membutuhkannya, ada delapan jenis asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh 

tubuh, jadi kita harus mendapatkannya dari makanan kita”.  Kelor merupakan salah 

satu dari sangat sedikit tanaman yang mengandung semua (delapan) asam amino 

esensial. 
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Royal Moringa  mengandung Semua (delapan) Asam Amino Esensial 

Berikut adalah daftar lengkap asam amino 

yang ditemukan dalam Kelor dan penjelasan 

singkat tentang mengapa tubuh kita 

membutuhkan semua (delepan) asam amino 

esensial ini. 

1. ISOLEUSIN  

Membangun protein dan enzim serta 

menyediakan bahan-bahan yang digunakan 

untuk membuat komponen biokimia lain yang penting dalam tubuh, beberapa di 

antaranya mempromosikan energi dan merangsang otak untuk membuat kita selalu 

waspada. 

2. LEUCINE  

Bekerja dengan isoleusin untuk membangun protein dan enzim yang meningkatkan 

energi tubuh dan kewaspadaan. 

3. LISIN  

Menjamin tubuh dapat menyerap kalsium dalam jumlah yang tepat. Hal ini juga 

membantu kolagen yang digunakan dalam tulang rawan dan jaringan ikat. Lisin 

membantu dalam produksi antibodi, hormon, dan enzim. Studi terbaru menunjukkan 

lisin meningkatkan keseimbangan nutrisi yang mengurangi pertumbuhan virus. 

4. METIONIN  

Berperan utama memasok sulfur untuk tubuh. Hal ini diketahui untuk mencegah 

masalah pada rambut, kulit, dan kuku sambil menurunkan kadar kolesterol karena 

akan meningkatkan produksi lesitin dalam hati. Metionin mengurangi lemak hati dan 

melindungi ginjal yang mengurangi iritasi kandung kemih. 

5. PHENYLALAINE  

Menghasilkan bahan kimia yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal antara sel-sel 

saraf dan otak. Hal ini dapat membantu menjaga tingkat waspada, mengurangi rasa 

lapar, ditambah meningkatkan memori dan suasana hati. 
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6. TREONIN  

Adalah bagian penting dari kolagen, elastin, dan protein enamel. Tidak hanya 

membantu metabolisme, treonin membantu mencegah tertimbunnya lemak dalam 

hati, meningkatkan pencernaan tubuh dan kesehatan saluran usus. 

7. TRYPTOPHAN  

Mendukung sistem kekebalan tubuh, meredakan insomnia, mengurangi kecemasan, 

depresi, dan gejala sakit kepala migrain. Hal ini juga berpean dalam mengurangi risiko 

arteri dan kejang jantung karena bekerja dengan lisin untuk mengurangi kadar 

kolesterol. 

8. VALIN  

Penting dalam mempromosikan pikiran yang tajam, koordinasi otot-otot, dan suasana 

hati yang tenang. 

Kekurangan asam amino esensial lebih disebabkan karena kurangnya kandungan asam 

amino esensial dalam makanan yang kita konsumsi.  Pasalnya, asam amino esensial tidak 

dapat diproduksi oleh tubuh, melainkan harus dimasukan dari luar tubuh dalam bentuk 

asupan nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari.  Kelor menyediakan seluruh 

(delapan) asam amino alami yang dibutuhan oleh tubuh. Kekurangan asam amino 

esensial dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan mendorong timbulnya beragam 

penyakit kronis.   

Royal Moringa mengandung Sepuluh Asam Amino Non-Esensial 

Selain mengandung seluruh (delapan) asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi 

oleh tubuh, juga ditemukan Kelor berlimpah dengan asam amino non-esensial yang dapat 

diproduksi oleh tubuh dengan bantuan nutrisi yang tepat. 

1. Alanin,  

Penting untuk membangun energi dalam jaringan otot, otak, dan sistem saraf pusat. 

Ini memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan memproduksi antibodi. Alanin juga 

membantu dalam metabolisme sehat gula dan asam organik dalam tubuh. 
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2. Arginine,  

Telah ditunjukkan dalam studi menyebabkan pelepasan hormon pertumbuhan yang 

dianggap penting untuk pertumbuhan otot yang optimal dan perbaikan jaringan. 

Arginine juga meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap bakteri, virus, dan sel-

sel tumor, serta mendorong penyembuhan luka pada tubuh. 

3. Asam Aspartat,  

Membantu membersihkan tubuh dari amonia yang diciptakan oleh limbah selular. 

Ketika amonia memasuki sistem peredaran darah, dapat bertindak sebagai zat yang 

sangat beracun yang dapat merusak sistem saraf pusat.  

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa asam aspartat dapat menurunkan kelelahan 

dan meningkatkan daya tahan tubuh. 

4. Sistin,  

Berfungsi sebagai antioksidan dan merupakan bala bantuan yang kuat dalam 

melindungi tubuh terhadap radiasi dan polusi. Hal ini dapat membantu 

memperlambat proses penuaan, menonaktifkan radikal bebas, dan menetralkan 

racun. Sistin juga membantu dalam sintesis protein dan menyajikan perubahan 

seluler yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel kulit baru, membantu dalam 

pemulihan luka bakar dan operasi bedah. 

5. Asam Glutamat,  

Sumber nutrisi bagi jaringan otak, meningkatkan kapasitas mental, membantu 

mempercepat penyembuhan luka, mengurangi kelelahan serta menyeimbangkan 

gula dalam darah. 

6. Glycine,  

Mempromosikan pelepasan oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sel. 

Selain itu juga penting dalam pembuatan hormon yang bertanggung jawab untuk 

sistem kekebalan yang kuat. 

7. Histidin,  

Digunakan dalam pengobatan rheumatoid arthritis, alergi, borok, dan anemia. 

Kurangnya histidin dapat menyebabkan lemahnya pendengaran. 
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8. Serine,  

Penting dalam menyimpan glukosa dalam hati dan otot. Antibodi yang membantu 

memperkuat sistem kekebalan tubuh serta mensintesis selubung asam lemak sekitar 

serat saraf. 

9. Proline,  

Sangat penting untuk fungsi yang tepat dari sendi dan tendon, serta membantu 

menjaga dan memperkuat otot-otot jantung. 

10. Tryrosine,  

Mengirimkan impuls saraf ke otak, membantu mengatasi depresi, meningkatkan 

memori, meningkatkan kewaspadaan mental, mempromosikan kesehatan fungsi 

tiroid, adrenal, dan kelenjar pituitari. 

Begitulah bagaimana kandungan asam amino dapat menjaga, memperbaiki dan 

mempertahankan kesehatan tubuh anda. fakta-fakta tersebut adalah hasil penelitian 

ilmiah para ahli dalam bidangnya, sehingga kita tidak perlu ragu lagi. 

Tabel Kandungan Asam Amino dalam Royal Moringa 
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Minuman instan tengah digemari kalangan milenial, terbukti dengan 

menjamurnya usaha jenis ini. Masalahnya, sebagian besar produk yang 

dijajakan menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat diketahui 

dengan pasti kandungan nutrisinya. Setidaknya, produk-produk yang 

menjamur di pasaran itu hanya mengusung sensasi rasa saja, dan 

melupakan kandungan nutrisi didalamnya. Berbeda dengan produk 

Moringa Super Drink yang mengusung keduanya, sensasi rasa nikmat 

dan kandungan nutrisi yang jelas dapat menambah kebutuhan nutrisi 

harian. Selain itu, proses pembuatannya dapat disaksikan langsung 

sehingga dapat diketahui bahan-bahan apa saja yang dimasukkan ke 

dalam Moringa Super Drink.   

Rahasia Moringa Super Drink adalah kandungan asam amino lengkap yang berasal dari tepung 

daun Kelor halus 500 mesh “Royal Moringa”. Diolah dengan menggunakan metode pengunci 

nutrisi daun Kelor, sebuah rangkaian SOP mulai dari budidaya tanaman Kelor organik hingga 

pengemasan produk.  

Dengan kelebihan tersebut, usaha franchise Moringa Super Drink akan menjadi usaha yang 

berkembang pesat, selaras dengan tingkat kreativitas kita dalam menjalankannya. 

Bismillah ... mari kita mulai melangkah meraih karunia Nya ... semoga barokah, aamiin ... 

Selamat Bergabung di keluarga Besar Keloris Indonesia. 

Salam, 

 

Kang Dudi 

Keloris Indonesia   


