


Pria akan menua lebih cepat di 
lingkungan stres yang tinggi. Ini 
mempengaruhi kondisi mental 
maupun psikis. 1 dari 4 pria yang 
berusia 30 tahun didiagnosis 
memiliki kadar testosteron rendah 
yang dapat menimbulkan masalah 
kesehatan, seperti mudah lelah, 
kehilangan masa otot, tulang yang 
rapuh, dan mudah depresi.

Pada usia 40 tahun, kadar 
testosterone biasanya menurun 
drastis, sehingga memengaruhi 
kinerja pria secara keseluruhan, 
seperti kesehatan jantung, 
penambahan berat badan, hingga 
menurunkan kebugaran.

SOLUSI:
TESTOSTERON: HORMON TERPENTING BAGI PRIA

Testosteron memainkan peran yang sangat penting dalam kualitas hidup sehingga 
digambarkan sebagai "Raja Hormon". Sangat penting untuk kekuatan pada jantung, 
tulang, otot, suasana hati dan stamina. 

Q Alive adalah suplemen sayuran yang terbuat dari empat bahan aktif alami dan telah 
terbukti secara klinis mampu mengoptimalkan produksi testosteron tubuh.



Q ALIVE MENGGUNAKAN 
TONGKAT ALI TERBAIK DI DUNIA
Di mana sebagian besar iklan Tongkat Ali 
menggunakan ekstrak ramuan mentah, 
Tongkat Ali Physta® Q Alive dibuat dengan 
teknologi paten yang canggih yang 
digunakan untuk mengekstrak ekstrak murni 
100% yang mengandung peptida bioaktif 
standar. Tongkat Ali Physta® terbukti lebih 
efektif daripada Tongkat Ali normal lainnya 
yang dapat anda temukan di toko lain. Telah 
terbukti secara ilmiah dalam 17 studi klinis, 
untuk meningkatkan produksi testosteron 
secara alami dalam tubuh, dan memberikan 
banyak manfaat kesehatan lainnya.

Physta® telah terbukti secara 
klinis dalam studi manusia 1,2 

untuk memungkinkan:

47% MENINGKATKAN 
KADAR TESTOSTERON1

73% MENINGKATKAN 
KEKUATAN FISIK2 

82% PENINGKATAN
MOOD2

PENEMUAN KAMI:

Sanggahan: Hasil tes harus ditafsirkan sesuai dengan standar, praktik, 
dan batasan pengujian yang diadopsi.

ILMU PENGETAHUAN TELAH MEMBUKTIKANNYA
Penelitian menunjukkan bahwa banyak produk vitalitas pria di pasar terkontaminasi 
dengan logam berat atau zat obat berbahaya untuk menciptakan efek instan. Namun, 
manfaatnya tidak bertahan lama serta dapat menyebabkan efek samping yang 
berbahaya. 3 

QNET berusaha keras untuk mendapatkan 
validasi laboratorium pihak ketiga untuk 
memastikan tidak ada zat terlarang berbahaya 
yang termasuk dalam produk kami. 
Q Alive menjalani praktik manufaktur yang 
ketat untuk memastikan bahan-bahan 
berkualitas digunakan untuk manfaat 
kesehatan jangka panjang.

Terbukti efektif
dalam 17 studi

klinis yang
dipublikasikan

PHYSTA®

Paten AS: US 7,132,117 B2
Paten EU: EP 1,313,491 B1

PEPTIDA YANG
DIPATENKAN

Tidak ada zat
terlarang

berbahaya

DIUJI DI LAB
PIHAK KE-3



HASIL:
• Meningkatkan kekuatan & stamina
• Menjaga masa otot dan kekuatan tulang
• Mengurangi jumlah lemak di otot
• Dapat membantu membentuk tubuh dan laju metabolisme
• Meningkatkan sirkulasi darah & kesehatan seksual 
• Meningkatkan suasana hati dan mengurangi stress

CARA KONSUMSI:
Minum 2 kapsul sehari selama 5 hari berturut-turut, 
lalu berhenti konsumsi selama 2 hari. 
Untuk hasil yang terbaik, minum kapsul setelah 
makan malam

Referensi:
1. Tambi M.I.B.M., Imran M.K. and Henkel R.R. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster 
 for -Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi, D., Preuss, H. G., & Swaroop, A. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton:  CRC Press.
3. W. Steven Pray. (2007). Dangers of Sexual Enhancement Supplements. 2007;32(8):10-15. Retrieved from https://www.medscape.com/viewarticle/562177

Silakan kunjungi www.qnet.net untuk informasi dan referensi lebih lanjut.

Sangkalan:
Q Alive tidak ditujukan untuk mengobati, mendiagnosis, atau mencegah penyakit apa pun, hasil perorangan dapat beragam.
Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di Malaysia.

BAHAN KANDUNGAN:

Tongkat Ali Physta® 
(Eurycoma Longifolia) 

Maca Hitam

Tribulus Terrestris Horny Goat Weed
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Exclusively available from

REALITAS
1 dari 4 pria berusia 30 tahun didiagnosis 
memiliki kadar testosteron  rendah yang 
dapat menimbulkan beragam masalah 
kesehatan seperti keletihan, hilangnya 
massa otot, tulang yang rapuh, bahkan 
depresi.

TEMUAN KAMI
• Tongkat Ali Physta® yang telah dipatenkan, yang pada intinya merupakan ekstrak 
Tongkat Ali 100% murni dengan peptida bioaktif yang distandarkan, telah melewati 
17 studi klinis demi membuktikan laju penyerapan, potensi, dan efektivitasnya yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang menggunakan ekstrak tanpa 
pengolahan.
• Divalidasi oleh laboratorium pihak ketiga demi memastikan tidak adanya 
kandungan zat berbahaya, formula ini bekerja di akar permasalahan, 
menggunakan bahan-bahan alami berbasis tumbuhan untuk mengoptimalkan 
secara alami produksi testosteron dalam tubuh demi kesehatan prima kaum pria 
secara keseluruhan.

HASILNYA
• Menambah kekuatan dan stamina
• Mempertahankan massa otot dan kepadatan tulang
• Mengurangi akumulasi lemak tubuh
• Memperbaiki bentuk tubuh & kecepatan metabolisme
• Memperbaiki sirkulasi darah & kebugaran seksual
• Memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres

PHYSTA®
Terbukti efektif dalam 

17 studi klinis yang 
telah dipublikasikan

PATEN AS: 7,132,117 B2
PATENT UE: 1,313,491 B1

PEPTIDA 
YANG TELAH 
DIPATENKAN

TELAH DIUJI 
DI LAB 

PIHAK KE-3
Tidak mengandung 
zat terlarang yang 

berbahaya
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Referensi:
1. Tambi M.I.B.M, et al. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster for - 
    Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi D, et al. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton: CRC Press.

* Hasil tes wajib ditafsirkan sesuai dengan standar, praktik, dan batasan pengujian yang digunakan.

Pernyataan sangkalan:
Produk ini tidak ditujukan untuk mendiagnosis, merawat, mengobati, atau mencegah kondisi medis apa pun.
Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di Malaysia.

 “Setelah mulai mengasup Q Alive, saya merasa lebih kuat daripada sebelumnya 
dalam hal kekuatan otot di tangan dan kaki saya. Daya tahan dan stamina saya juga 
meningkat.” Anthony Liwuslili - V leader, Vanuatu

 “Saya pribadi sudah menggunakannya, dan percayalah, produk ini benar-benar 
berkhasiat! Setelah 3 minggu mengasup Q Alive, Anda akan menyadari stamina 
Anda menjadi lebih baik & lebih kuat daripada biasanya.”

Vinthiarajah Indrajah, Malaysia

 “Saya mengasup Q Alive selama 3 hari saat V-Malaysia, dan saya merasa lebih 
kuat dan bisa tetap aktif dan berenergi meski jadwal saya sangat sibuk sepanjang 
acara.” Abhinav Sharma, India
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Tongkat Ali Physta® telah terbukti secara klinis 
meningkatkan kadar testosteron pria (+47%), kekuatan 
otot (+73%), profil suasana hati (+82%), dan kebugaran 

seksual (+91%) dalam waktu 1 bulan*[1],[2]



FAKTA
Seiring bertambahnya usia Anda, produksi glutathione di tubuh Anda
dengan cepat menurun dari tahun ke tahun, membuat Anda rentan
terhadap semua jenis penyakit.

PENEMUAN KAMI[1]

Teknologi ‘Cystine’ yang dipatenkan di Amerika Serikat memungkinkan
tingkat penyerapan tertinggi dan potensi formulasi asam amino yang
terbukti secara klinis mengungguli formula glutathione lainnya di pasaran *

PENJAGA SEL
ANDA

Exclusively available from



HASIL
• Menguatkan kekebalan tubuh, meredakan gejala flu, dan alergi
• Meningkatkan kemampuan detoksifikasi dan melindungi hati dari racun

yang berbahaya
• Mengatur kadar gula darah
• Secara efektif meredakan nyeri sendi dan punggung
• Mencerahkan kulit, mengurangi pigmentasi, keriput, dan jerawat
• Meningkatkan memori dan fokus mental yang lebih baik
• Membantu menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres oksidatif

Kunjungi www.qnet-indonesia.co.id.
Referensi:
1.  Sinha-Hikim, I, Shen R, Lee, P., Crum, A. and Norris, K. (2008). Evaluation of potential compounds in modifying metabolic and cellular

response to increased oxidative stress. J Invest Med, Vol. 56(1), 103-267

* Hasil tes diperlukan untuk ditafsirkan sesuai dengan standar, praktik dan keterbatasan pengujian yang diadopsi.

Sangkalan :
Kesaksian di atas tidak sepenuhnya mewakili pengalaman semua orang dengan EDG3, dan bukan merupakan jaminan atau
prediksi di bagian QNET untuk hasil dari setiap individu yang menggunakan produk. EDG3 tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa,
mengobati, menyembuhkan atau mencegah kondisi medis apa pun.

“Sistem kekebalan tubuh saya tetap kuat setelah menggunakan EDG3,
meskipun hanya tidur empat jam setiap malam.”

DONNA IMSON-LECAROZ
V PARTNER

“Pada tahun 2009, tekanan darah saya 195/150 mmHg bahkan setelah
minum obat dan menjalani diet ketat. Hari ini, tekanan darah saya tetap
di 110 / 74mmHg. Saya benar-benar percaya bahwa EDG3 telah
membantu dalam memecahkan akar penyebab masalah.”

DAVID SHARMA
V PARTNER

“Saya memiliki masalah sinus dan terkena flu setiap tahun.
Setelah mengkonsumsi EDG3 selama sebulan, saya sekarang jarang
mengalami gejala seperti flu!”

ELOI
ASSOCIATE V PARTNER

AJL No.:931513



REALITAS
Dehidrasi menurunkan efisiensi tubuh,
menyebabkan sulit untuk berpikir jernih
dan keletihan.

TEMUAN KAMI
Formula hak milik eksklusif dari AS
yang menghasilkan salah satu
konsentrasi hidrogen tertinggi
sebesar 2,0 ppm.

Exclusively available from



HASILNYA[1]

• Menambah kejernihan dan fokus mental
• Membantu mencegah keletihan dan memberikan tambahan

energi seketika
• Meningkatkan kinerja atletis yang lebih baik dan pemulihan cepat
• Mengubah radikal bebas tertentu menjadi air
• Menambah hidrasi sel

Kunjungi www.qnet.net.
Referensi:
1.  Ishibashi, T., et al., Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces oxidative stress and disease

activity in patients with rheumatoid arthritis: an open-label pilot study (Konsumsi air yang mengandung konsentrasi tinggi hidrogen
molekul mengurangi stres oksidatif dan aktivitas penyakit pada pasien penderita rheumatoid arthritis: studi percontohan tidak tersamar).
Medical Gas Research, 2012. 2(1): hal. 27.

Pernyataan sangkalan:
Produk ini tidak ditujukan untuk mendiagnosis, merawat, mengobati, atau mencegah penyakit apa pun. AJL No.:931513



FORMULA BERAT BADAN
YANG AMAN DAN EFEKTIF

Exclusively available from

FAKTA
Obesitas meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung,
perlemakan hati, osteoartritis, dan penyakit terkait gaya
hidup lainnya.



AJL No.:931513

PENEMUAN KAMI[1]

Membatasi dan mampu mengurangi tingkat kelaparan sebesar 71%*
Menghambat penyerapan karbohidrat sebesar 33%*

HASIL
• Membantu Anda mengurangi lemak tubuh dan menurunkan

badan dengan menggunakan bahan alami
• Meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar
• Mengurangi penyerapan kalori, dan mencegah peningkatan

kadar gula
• Meningkatkan pertumbuhan bakteri baik untuk kesehatan

saluran cerna

Kunjungi www.qnet-indonesia.co.id.
Referensi:
1.  Guerin-Deremaux, L., et al. (2013). Dose-response impact of a soluble fiber, Nutriose, on energy intake, body weight and body fat

in humans. Global Epidemic Obesity
* Hasil tes diperlukan untuk ditafsirkan sesuai dengan standar, praktik dan keterbatasan pengujian yang diadopsi.
Sangkalan :
Kesaksian di atas tidak sepenuhnya mewakili pengalaman semua orang dengan Qafé, dan bukan merupakan jaminan atau
prediksi di bagian QNET untuk hasil dari setiap individu yang menggunakan produk. Qafé tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa,
mengobati, menyembuhkan atau mencegah kondisi medis apa pun.

“Hadiah terbaik yang diberikan Qafé kepada saya adalah kepercayaan
diri. Saya tidak berpakaian untuk menyembunyikan diri saya lagi;
Saya berpakaian untuk membawa yang terbaik dalam diri saya.”

KALAI MANIKAM
ASSOCIATE V PARTNER

“Saya minum Qafé setiap pagi. Rasanya lezat dan dapat membantu
saya menjaga berat badan dan meningkatkan pencernaan saya.
Qafé adalah produk luar biasa yang harus dikonsumsi semua orang.”

ROSLI ISMAIL
ASSOCIATE V PARTNER



FAKTA
Menurunnya kemampuan hormon peremajaan dalam tubuh
Anda menyebabkan penuaan dini.

PENEMUAN KAMI[1]

Sebuah formula, terinspirasi oleh Diet Okinawa, yang dapat
membantu meningkatkan produksi alami Hormon Pertumbuhan
Manusia (HGH) di dalam tubuh.

NATURAL ANTI-AGEING FORMULA INSPIRED BY THE OKINAWA DIET

FORMULA MAKANAN
ANTI PENUAAN YANG
ALAMI TERINSPIRASI
OLEH DIET OKINAWA

Exclusively available from



HASIL
• Secara klinis terbukti meningkatkan kemampuan anti-penuaan

sebesar 120%*
• Kulit menjadi lebih padat dan rambut menjadi lebih tebal

Kunjungi www.qnet-indonesia.co.id.
Referensi:
1.  Dr Alfred Libby MD. (2007). A pilot study evaluating the role of Okinawa food beverage powder in the management of

ageing-related degenerative symptoms.

* Hasil tes diperlukan untuk ditafsirkan sesuai dengan standar, praktik dan keterbatasan pengujian yang diadopsi.

AJL No.:931513



PENAMBAH KEKEBALAN TUBUH
ALAMI UNTUK PERTUMBUHAN &
PERKEMBANGAN YANG SEHAT

PENAMBAH KEKEBALAN TUBUH
ALAMI UNTUK PERTUMBUHAN &
PERKEMBANGAN YANG SEHAT

Exclusively available from



Kunjungi www.qnet.net.
Referensi:
1. http://www.who.int/ceh/risks/en/

Pernyataan sangkalan:
Testimoni di atas tidak sepenuhnya mewakili pengalaman semua orang dengan EDG3 Junior,
dan tidak membentuk jaminan atau prediksi dari pihak QNET terkait dengan hasil penggunaan
produk ini untuk setiap orang. 
EDG3 Junior tidak ditujukan untuk mendiagnosis, merawat, mengobati,
atau mencegah penyakit apa pun.

“Anak saya sangat menyukai EDG3 Junior, karena bisa dikunyah dan
rasanya enak sekali.”

AIDA ALPISPAYEVA
V COUNCIL MEMBER

REALITA
Dibandingkan orang dewasa, anak-anak lebih rentan terhadap
risiko kesehatan yang terdapat di lingkungan[1]. Selain itu, tidak
seperti orang dewasa, anak-anak kerap tidak menyadari risiko ini,
tidak memiliki kendali atas lingkungan sekitar mereka, dan tidak
dapat membuat pilihan untuk melindungi kesehatan mereka.

TEMUAN KAMI
Formulasi asam amino yang telah dipatenkan di AS, yang secara
alami meningkatkan produksi glutathione dalam tubuh,
membantu membangun sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat.

HASILNYA
• Memperkuat kekebalan tubuh untuk mencegah flu atau pilek 
• Meningkatkan daya ingat, fokus mental, dan konsentrasi anak Anda 
• Menambah kesehatan penglihatan 
• Mendukung kesehatan sistem pencernaan 
• Melindungi dari kerusakan akibat zat kontaminan dan polutan

AJL No.:931513



REALITAS
Sistem kekebalan tubuh dan kardiovaskular
kita yang lemah membuat kita terus
mengalami risiko terkena pilek,
flu, dan batuk.

EKSTRAK DAUN ZAITUN
UNTUK MENJAGA
KESEHATAN JANTUNG
DAN KEKEBALAN
TUBUH OPTIMAL

Exclusively available from



“Saya mengasupnya bersama keluarga, dan produk ini sangat
berguna setiap kali ada di antara kami yang mulai batuk atau demam.
Satu sendok Olé selama dua hari akan menghentikan gejala penyakit.”

TG KINTANAR
V PARTNER

Kunjungi www.qnet.net.
Pernyataan sangkalan:
Testimoni di atas tidak sepenuhnya mewakili pengalaman semua orang dengan Olé, dan tidak membentuk
jaminan atau prediksi dari pihak QNET terkait dengan hasil penggunaan produk ini untuk setiap orang. 
Produk ini tidak ditujukan untuk mendiagnosis, merawat, mengobati,
atau mencegah penyakit apa pun.

TEMUAN KAMI
Ekstrak daun zaitun mengandung polifenolik 40 kali lebih banyak
daripada minyak zaitun ekstra-virgin, sehingga dapat melindungi
sistem kekebalan tubuh Anda dan memelihara sistem
kardiovaskular yang sehat.

HASILNYA
• Mendorong fungsi normal jantung
• Mendukung sistem kardiovaskular yang sehat
• Mengurangi kekakuan dan peradangan pembuluh darah
• Memperkuat kekebalan tubuh untuk melawan pilek dan flu 

AJL No.:931513


