Selow Funcisa Minuman Suplemen Berbahan Herbal
Wednesday, 04 Juli 2018 WIB, Oleh: Agung

Di tengah maraknya peredaran minuman suplemen, kini hadir minuman bernama Selow Funcisa.
Minuman suplemen herbal ini menjadi alternatif pilihan minuman yang baik untuk menjaga
kesehatan tubuh.
Selow Funcisa dibuat dari madu murni yang dicampur dengan cuka apel dan ekstrak. Disamping itu,
dicapur pula berbagai herbal, diantaranya bawang lanang (Allium sativum), jeruk lemon, jahe
merah, dan kayu manis.
Selow Funcisa dibuat oleh 5 mahasiswa Fakultas Farmasi UGM, yaitu Muhammad Sulhan Hadi,
Muthi’ah Rasyidah, Rifka Ulul Ilma, Windri Meiladisa Pinyalai dan Yurananda Magnalia Putri.
Dikembangkannya produk minuman ini karena di masyarakat banyak bermunculan penyakit
kardiovaskuler dan stroke akibat kandungan kolesterol yang tinggi.
"Kami menghadirkan produk herbal yang aman, minuman ini sebagai sarana untuk pencegahan dan
pengontrolan penyakit kolesterol," ujar Rifka Ulul Ilma, di Fakultas Farmasi UGM, Rabu (4/7).
Rifka menjelaskan bahan-bahan penyusun dari suplemen Selow Funcisa ini memiliki banyak khasiat
untuk kesehatan, salah satunya adalah dapat menurunkan kadar LDL atau yang sering kita sebut
sebagai kolesterol jahat. Penyakit dengan kadar kolesterol tinggi di dalam darah adalah
hiperkolesterolemia.
"Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah terutama kadar LDL dapat menyebabkan risiko terjadinya
penyumbatan pembuluh darah oleh lemak yang jika terjadi di otak disebut stroke dan penyakit

kardiovaskuler," jelas Rifka.
Selow Funcisa produk mahasiswa UGM dan dibimbing Dr. Andayana Puspitasari Gani, M.Si., Apt.,
ini dinilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk suplemen kesehatan yang lain yakni
rasa. Rasa dari produk Selow Funcisa ini tidak pahit karena komposisi terbesarnya adalah madu
murni yang tentunya memiliki rasa manis.
Oleh sebab itu, tak perlu ragu lagi untuk membeli dan mengonsumsi produk ini. Minuman suplemen
ini direkomendasikan khususnya untuk orang-orang yang memiliki keluhan kadar kolesterol dalam
darah yang tinggi.
"Orang-orang yang memiliki risiko kolesterol tinggi biasanya karena faktor keturunan,"katanya.
Rifka menandaskan minuman suplemen ini bisa digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap
penyakit kolesterol. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tidak ingin menderita akibat kolesterol
tinggi, bisa mengonsumsi produk ini.
"Bisa diminum sekali sehari satu sendok makan, bisa diminum langsung atau bisa juga dicampur
dengan air putih, jus, sari kurma," terangnya.
Produk minuman suplemen ini diharapkan bisa menjadi usaha herbal berkelanjutan dan mendapat
tempat di hati masyarakat, baik remaja maupun orang tua. Di kalangan remaja produk ini bisa
digunakan untuk pencegahan penyakit kolesterol dan di kalangan orang tua untuk pengontrolan
kadar kolesterol.
Sebotol Selow Funcisa berisi 200 mL kini bisa diperoleh dengan harga Rp50.000 saja. Minuman
tersebut dapat diperoleh secara online melalui akun media sosial di Line @vsj0368m (menggunakan
@). Info selengkapnya mengenai detail khasiat bahan dan lain sebagainya dapat diperoleh di akun
Instagram @selow_funcisa. (Humas UGM/ Agung)
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