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 The ancient art of healthy living  AYURVEDA atau AYURVEDIC adalah suatu pengobatan kuno yang berasal dari India yang meliputi seluruh aspek gaya hidup. Kata Ayurveda berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ayur --hidup, dan veda ---pengetahuan, atau secara harafiah berarti pengetahuan tentang kehidupan. Merupakan salah satu metode pengobatan tertua yang pernah dicatat dan masih digunakan hingga saat ini.  Menurut Ayurveda, setiap orang memiliki energi kehidupan (Doshas), yang terdiri dari Vata atau udara, Pitta atau panas, dan Kapha atau air. Penyakit terjadi jika ke-3 elemen ini tidak seimbang. Lingkungan, polusi udara, makanan, minuman, dan faktor genetik dapat menyebabkan ketidak-seimbangan doshas. Menjaga keseimbangan doshas ini adalah kunci dari pengobatan Ayurveda.  Ayurveda bekerja secara menyeluruh, tidak hanya menghilangkan gejala yang timbul, tetapi juga bekerja mencegah penyakit dan menghilangkan akar penyakit. Ayurveda menggunakan seluruh sumber kekayaan alam untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan manusia.  Saat ini dimana teknologi kedokteran sedang berkembang dengan pesat, seperti dengan adanya terapi gen, bedah sinar laser, alat deteksi teknologi tinggi seperti CT-Scan, USG, Rontgen, namun pengobatan alami juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Tidak hanya di negara-negara berkembang, di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, pola hidup kebali ke alam, juga sedang menjadi tren, dimana pengobatan herbal juga saling melengkapi dengan pengobatan kimiawi.  Kini telah banyak dokter yang tertarik untuk mencoba pengobatan holistic, suatu bentuk yang melibatkan kondisi tubuh, mental, sosial lingkungan dan bahkan hingga dimensi spiritual yang akan mengungkapkan faktor-faktor yang memicu suatu penyakit. Nutrisi yang baik dan seimbang serta olahraga teratur menjadi sangat penting bagi pengobatan holistik. Tetapi kestabilan emosi dan spiritual juga harus diperhatikan sehingga kondisi yang optimal akan tercipta. Terapi alternatif difokuskan untuk meningkatkan proses penyembuhan sendiri, untuk memperbaiki keselarasan antara gerak tubuh dan elemen biokimia dari tubuh, pikiran dan emosi.   

  PENCEGAHAN VS PENGOBATAN  Saat ini pendekatan pengobatan tidak bisa dihindari, karena ketika kita sakit kita baru mengupayakan pengobatan. Padahal ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan dari sekedar mengatasi gejala yang timbul, yaitu menjaga agar tubuh tetap sehat, tidak sakit, kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tidak terganggu.  Aspek dalam pengobatan : 
• Ketika kita sakit, kita kemudian ke dokter yang kemudian akan segera berusaha menstabilkan dan membuat pasien nyaman, dokter akan berusaha untuk mengatasi rasa nyeri atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyakit.  
• Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan mengenai penyebab penyakit, dan berusaha menyembuhkannya. Sedihnya saat ini ada bermacam penyakit yang belum diketahui obatnya, atau memerlukan waktu penyembuhan yang lama sehingga memerlukan biaya yang mahal.  
• Konsekuensi dari pendekatan pengobatan ialah tidak ada jaminan penyakit tidak akan muncul kembali, sehingga pasien akan kembali sakit, dan mengulangi seluruh proses pengobatan, yang melelahkan, menyakitkan dan membutuhkan biaya besar.  
• Besar kemungkinan adanya efek samping, selain efek alergi dari pasien itu sendiri.   Pendekatan K-Ayurveda : 
• Pengobatan Ayurveda dipercaya sebagai terapi tambahan yang bekerja melengkapi terapi medis yang diberikan oleh dokter, yang bekerja secara sinergis.  
• Berasal dari bahan alam sehingga bebas efek samping. Namun untuk hasil terbaik, instruksi dosis, dan saran mengenai pola makan harus ditaati dengan seksama.  
• Perlindungan menyeluruh terhadap hampir seluruh penyakit, menangani penyakit bahkan sebelum mereka timbul, serta menjaga kesehatan. 



 

 © 2005-2006 K-Link International & K-Link Indonesia   http://artikel.vithost.com/k-ayurveda Internal Use Only – For YUNARTO & Groups   YUNARTO – IDMNID 001382 

 AyuArtis  Reumatik dan nyeri persendian  Reumatik menurut teori Ayurvedic dikarenakan kegagalan tubuh untuk membuang dan menghilangkan zat asam yang tidak berguna hasil metabolisme tubuh, yang kemudian mengendap dan menumpuk di daerah tulang yang kemudian menyebabkan nyeri rematik.  Penyebab : 
• Salah cerna kronis, proses penuaan.  Gejala : 
• Nyeri persendian  
• Radang atau pembengkakan pada sendi  
• Kram pada pagi hari  
• Kehilangan daya gerak pada persendian  
• Keletihan yang terjadi bersamaan dengan nyeri sendi   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Pengobatan dengan menggunakan bahan alami antiradang, penurun panas, penghilang nyeri dan pelancar air seni.  
• Menggunakan dedaunan yang membantu kerja hati dan mencegah terbentuknya asam urat.  
• Mengobati dan menyembuhkan sembelit kronis.  
• Membuang toksin dari dalam tubuh.   AYUARTIS adalah kombinasi herbal yang berkhasiat untuk meringankan nyeri dan mengurangi peradangan pada persendian. Berasal dari herbal alami yang seimbang dan telah teruji oleh waktu.  AYUARTIS mengeluarkan toksin dan alergen, yang dapat menyebabkan peradangan dan membuang kelebihan produksi cairan.  AYUARTIS mengandung tumbuhan yang membantu mencegah proses degenerasi sendi dan menguatkan jaringan penghubung dan tulang.  AYUARTIS juga tidak menganggu lambung dan saluran pencernaan seperti pada obat antiinflamasi, analgetik-antipiretik umumnya dan dapat digunakan untuk jangka waktu lama. 

 Cara Kerja : 
• Anti radang  
• Penghilang nyeri  
• Imuno-modulator   AYUARTIS secara tradisional digunakan untuk : 
• Arthritis  
• Rematik  
• Osteoarthritis  
• Sakit pinggang  
• Keseleo  
• Nyeri dan pegal-pegal pada persendian, otot dan tulang belakang   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Saran : 
• Untuk hasil maksimal, hindari makanan dengan rasa asam, beku, fermentasi. 
• Lindungi tubuh dari hawa dingin dan dari penyejuk ruangan.  Komposisi : 
• Ekstrak Commiphora Mukul  
• Radix Withania Somnifera  
• Ekstrak Resina Boswellia Serrata  
• Radix Cyperus Rotundus  
• Ekstrak folium Paedaria Foetida  
• Ekstrak folium Vitex Negundo  
• Cortex Holarrahena Antidysenterica  
• Radix Similax China  
• Radix Boerhaavia Diffusa  
• Fructus Tribulus Terrestris  
• Frustus Apium Graveolens  
• Radis Sida Cordifolia  
• Semen Trachspermum Ammi  
• Ekstrak Semen Trigonella Feonum Graecum    
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 AyuAsmo 
 Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Asma, Batuk  Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) adalah perlambatan aliran udara pada saluran nafas sehingga pertukaran udara tidak lancar, dan menyebabkan CO2 tertahan dan dapat menyebabkan kerusakan paru. Umumnya PPOK disebabkan oleh rokok, selain itu juga dapat disebabkan oleh polusi, debu dan lainnya.  Penyebab : 
• Polusi udara  
• Suhu dingin, atau makanan minuman dingin  
• Merokok   Gejala : 
• Mengi (bunyi saat bernafas)  
• Batuk  
• Kesulitan bernafas  
• Denyut jantung cepat  
• Nyeri dada  
• Kecemasan  
• Hidung berair   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Menggunakan tumbuhan pelancar dahak dan melegakan saluran nafas  
• Memperbaiki sistem pencernaan  
• Menghindari faktor pencetus alergi   AYUASMO mengandung nutrisi pendukung bagi kerja saluran nafas, yang memiliki tugas penting untuk menolak dan menyaring debu, kotoran, polusi, bakteri dan menjaga agar tidak melukai jaringan lunak dalam tubuh. Melebarkan pembuluh bronkhial, mengurangi radang dan bekerja sebagai ekspektoran (pengencer dahak).  AYUASMO diformulasikan khusus untuk membantu menyeimbangkan dan merangsang kerja paru, membrane mukosa, dan bahkan saluran cerna.   

 Cara Kerja : 
• Bronkodilator  
• Antiasma  
• Antialergi  
• Ekspektoran  
• Antispasmodik (mengurangi kejang)  
• Anti radang  
• Demulcens (mengurangi iritasi)   AYUASMO secara tradisional digunakan untuk : 
• Mengatasi batuk secara tepat  
• Mengeluarkan dahak  
• Membersihkan saluran pernafasan  
• Menguatkan jaringan lunak paru dan saluran bronkial  
• Memulihkan pernafasan kembali normal   Dosis :  Dewasa : 2 kapsul tiga kali sehari. Anak-anak : 2 - 4 tahun : 1/2 kapsul 2 kali sehari dicampur dengan madu > 4 tahun : 1 kapsul 2 kali sehari dicampur dengan madu.  Saran : 
• Hindari makanan-minuman dingin, gorengan, makanan berlemak, makanan pedas, rokok, dan alkohol. 
• Hindari hawa dingin dan polusi udara.  Komposisi : 
• Ekstrak Folium Adhatoda Vasica 
• Ekstrak Radix Glycyrrhiza Glabra 
• Ekstrak Rhizoma Alpinia Galanga 
• Ekstrak Radix Inula Racernosa 
• Fructus Phyllantus Emblica 
• Ekstrak Cortex Myrica Nagi Bark • Radix Sida Cordifolia 

• Radix Hedycium Spicatum 
• Bulbus Pistacia Integerrima 
• Radix Pistacia Kurroa 
• Rhizoma Zingiber Officinale 
• Folium Abies Webbina 

• Radix Clerodendrum Indicum 
• Ekstrak Folium Ocimum Sanctum 
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 AyuBes  Diabetes Mellitus  Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit akibat menurunnya produksi insulin atau menurunnya sensitivitas jaringan tubuh terhadap insulin, suatu hormon yang dihasilkan oleh sel β pankreas yang penting untuk mengurangi jumlah gula dalam darah. Penderita Diabetes memiliki gula dalam urin dan kadar gula darah di atas normal, yang disebabkan oleh konsumsi berlebih gula, karbohidrat, dan gaya hidup yang kurang gerak.  Penyebab : 
• Faktor keturunan  
• Konsumsi berlebih gula, dan makanan karbohidrat  
• Gaya hidup kurang olahraga  
• Stress  
• Disfungsi pankreas   Gejala : 
• Kelelahan  
• Sering merasa haus  
• Adanya gula dalam air seni  
• Sering buang air kecil  
• Kehilangan berat badan  
• Impotensi pada pria  
• Mual-muntah  
• Gangguan penglihatan   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Menstabilkan metabolisme makanan  
• Menurunkan kelebihan berat badan  
• Mengurangi dan menghilangkan gejala kadar gula darah tinggi  
• Mencegah efek jangka panjang melalui pengaturan pola makan dan berat badan  
• Meditasi dan olahraga   AYUBES kombinasi herbal yang sangat efektif dalam mengkontrol Diabetes, membantu menurunkan kadar gula darah dan memulihkan kadar gula darah menjadi normal.  AYUBES membantu kerja pencernaan dan menguatkan fungsi hati dan pankreas.   

 Cara Kerja : 
• Hipoglikemia (menurunkan kadar gula darah)  
• Hipolipidemia (menurunkan kadar lemak darah)  
• Hipokolestrolemia (menurunkan kadar kolesterol darah)  
• Merangsang produksi insulin  
• Penyembuh luka  
• Imuno modulator (meningkatkan kekebalan tubuh)  
• Antioksidan  
• Diuretik (meningkatkan pengeluaran urin)   AYUBES secara tradisional digunakan untuk : 
• Diabetes  
• Merawat luka karena diabetes   AYUBES : 
• Menurunkan kadar gula darah.  
• Mengaktifkan fungsi hati dan pankreas.  
• Memperbaiki sistem pencernaan.  
• Membantu meningkatkan stamina dan vitalitas.   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Saran : 
• Hindari makanan kalori tinggi dan alkohol. 
• Olahraga ringan seperti jogging adalah keharusan.  Komposisi : 
• Ekstrak Folium Gymnema Sylvestre  
• Ekstrak Fructus Momordica Charantia  
• Ekstrak Cortex Pterocarpus Marsupium  
• Ekstrak Herba Andrographis Paniculata  
• Ekstrak Folium Aegle Marmelos  
• Ekstrak Semen Syzygium Cumini  
• Ekstrak Folium Enicostemma Littorale  
• Ekstrak Radix Picrohiza Kurroa  
• Ekstrak Folium Azadirachta Indica  
• Ekstrak Radix Cyperus Rotundus   
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 AyuDerme 
 Masalah kulit : Psoriasis, Jerawat, Eksim, Kudis, Ruam, dan alergi kulit lainnya.  Karena banyak penyebab darah terlalu banyak mengandung racun, yang kemudian mengendap di kulit, menyulitkan kerja kelenjar keringat yang kemudian mengakibatkan radang pada kulit dengan karakteristik kemerahan, gatal, ruam, goresan, ekserna, kulit kasar, dan bersisik.  Penyebab : 
• Darah yang kotor  
• Konstipasi  
• Infeksi kulit luar  
• Endotoksin  
• Peningkatan produksi kulit ari  
• Konsumsi berlebih makanan asam dan pedas  
• Terlalu lama terpapar matahari  
• Konsumsi berlebih alkohol   Gejala : 
• Gatal pada seluruh tubuh  
• Kulit kemerahan  
• Permukaan kulit menjadi kasar  
• Perbedaan warna pada kulit  
• Eksim dan kadas  
• Ruam  
• Alergi dan radang pada kulit  
• Bekas goresan pada kulit   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Membersihkan darah  
• Menghindari konstipasi  
• Menghilangkan jamur  
• Meningkatkan fungsi hati  
• Herbal yang meredakan peradangan   AYUDERME adalah kapsul herbal untuk menghilangkan berbagai masalah pada kulit.  AYUDERME memberikan nutrisi untuk meningkatkan kesehatan kulit, selain itu juga memperbaiki sistem pencernaan, membuang zat racun melalui kolon dan ginjal.   

 Cara Kerja : 
• Astrigen  
• Membersihkan darah  
• Anti radang  
• Anti bakteri  
• Anti jamur   AYUDERME secara tradisional digunakan untuk : 
• Psoriasis  
• Eksim dan kadas  
• Jerawat  
• Pruritis  
• Ruam  
• Gatal gatal  
• Luka pada kulit atau keadaan alergi kulit lainnya.   AYUDERME : 
• Membersihkan darah  
• Membersihkan dan mendetoksifikasi tubuh  
• Berkhasiat astrigen, antiseptik dan antiradang  
• Memperkuat fungsi hati   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Saran : 
• Hindari makanan laut, asan dan pedas, alkohol dan rokok. 
• Konsumsi air secukupnya sangat direkomendasikan.  Komposisi : 
• Ekstrak Cortex Acacia Catechu 
• Ekstrak Cortex Azadirachta Indica 
• Cortex Holarrhena Antidysenterica 
• Ekstrak Semen Posoralae Coryfolia 
• Ekstrak Cortex Alstonia Scholaris 
• Ekstrak Fructus Phyllanthus Emblica 
• Herba Andrographis Paniculata 
• Radix Hemidesmus Indicus 

• Radix Smilax China 
• Herba Swertia Chirata 
• Radix Picrorhiza Kurroa 
• Radix Rubia Cordifolia 
• Herba Fumaria Parvifora 
• Ekstrak Herba Eclipta Alba 
• Rhizoma Curcuma Longa 
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 AyuLite  Penyakit Hati  Hati adalah gerbang atau saringan antara sel tubuh dan zat racun. Rokok, alkohol, pestisida dan polusi dapat memperberat kerja dari hati dan proses metabolisme makanan. Untuk mengobati penyakit hati, tumbuh-tumbuhan memainkan peran yang vital, dimana bahan alami akan sangat membantu.  Penyebab : 
• Infeksi virus  
• Sembelit  
• Alkohol  
• Penggunaan antibiotik tertentu  
• Infeksi pada daerah perut  
• Mal-absorsi dan mal-nutrisi  
• Faktor genetik   Gejala : 
• Demam  
• Gas dalam perut  
• Mual-muntah  
• Mengigil  
• Penyakit kuning  
• Kehilangan nafsu makan  
• Kehilangan berat badan  
• Keringat berlebih  
• Nyeri pada daerah perut  
• Cepat merasa lelah   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Meningkatkan fungsi kerja hati  
• Pembersihan / detoksifikasi hati  
• Menghilangkan infeksi pada hati   AYULITE adalah kombinasi herbal yang melindungi, mengatur dan membantu menguatkan fungsi hati agar dapat mengabsorsi dan memurnikan darah lebih baik.   

 Cara Kerja : 
• Anti hepatotoksik (mencegah kerusakan hati)  
• Hepatoprotektif (menjaga fungsi hati)  
• Merangsang daya tahan  
• Anti radang  
• Analgesik (mengurangi rasa sakit)  
• Anti virus  
• Hepatonik (meningkatkan fungsi hati)   AYULITE secara tradisional digunakan untuk : 
• Hepatitis yang disebabkan oleh virus  
• Keracunan dan pembengkakan pada hati  
• Sirosis pada hati  
• Penyakit kuning  
• Ederna  
• Kehilangan selera makan  
• Tonik hati   AYULITE : 
• Menyehatkan fungsi hati dan menguatkan fungsi hati agar mengabsorsi lebih baik  
• Memurnikan darah  
• Menghilangkan infeksi  
• Merangsang nafsu makan  
• Aman dikonsumsi untuk segala umur   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Komposisi : 
• Ekstrak Herba Fumaria Paviflora 
• Ekstrak Herba Tephrosia Purpurea 
• Ekstrak Herba Phyllanthus Niruri 
• Cortex Halarrhena Antidysenterica 
• Rhizoma Tinospora Cordifolia 
• Radix Hedychium Spicatum • Radix Glicyrrhiza Glabra 

• Radix Boerhaavia Diffusa 
• Ekstrak Tecoma Undulate 
• Ekstrak Herba Eclipta Alba 

• Ekstrak Herba Andrographis Paniculata  



 

 © 2005-2006 K-Link International & K-Link Indonesia   http://artikel.vithost.com/k-ayurveda Internal Use Only – For YUNARTO & Groups   YUNARTO – IDMNID 001382 

 AyuRhoids  Wasir  Wasir adalah pembengkakan pada daerah sekitar rectum atau dubur yang disebebakan oleh pembesaran pembuluh darah. Wasir seringkali menyebabkan rasa gatal, atau menyebabkan nyeri di dubur. Pendarahan juga seringkali terjadi. Gejala umumnya timbul setelah buang air besar, biasanya juga karena feses yang keras.  Penyebab : 
• Sembelit kronik  
• Meningkatnya tekanan pembuluh vena di dubur  
• Menurunnya fungsi hati  
• Kurang olahraga  
• Mengkonsumsi makanan panas dan pedas berlebihan  
• Alergi makanan  
• Stress   Gejala : 
• Pendarahan pada dubur  
• Nyeri pada daerah anus  
• Gatal dan bengkak pada daerah anus  
• Anus terasa perih saat buang air besar  
• Kehilangan nafsu makan   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Menghilangkan faktor penyebab  
• Mengobati konstipasi  
• Memperbaiki fungsi hati  
• Merubah pola makan  
• Buang air secara teratur   AYURHOIDS adalah kombinasi herbal yang membantu meringankan wasir, jika diberikan pada saat yang tepat.  AYURHOIDS dapat mencegah terjadinya operasi pada wasir. 

  Cara Kerja : 
• Pencahar  
• Anti inflamasi  
• Astringen  
• Penyembuh luka  
• Anti pruritis  
• Hemostatik  
• Stomakik   AYURHOIDS secara tradisional digunakan untuk : 
• Wasir akut dan kronik, baik dengan atau tanpa pendarahan  
• Meringankan rada pada dubur/anus  
• Mencegah timbulnya wasir   AYURHOIDS : 
• Meringankan gejala wasir dan sembelit  
• Menghentikan pendarahan  
• Meringankan rasa gatal dan nyeri pada wasir  
• Membantu mengurangi peradangan pada jaringan sekitar anus  
• Menghindari operasi   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Saran : 
• Hindari makanan pedas dan alkohol, memgkonsumsi banyak cairan dan serat sangat dianjurkan.  Komposisi : 

• Ekstrak Semen Mimosa Pudica 
• Ekstrak Semen Azadirachta Indica 
• Rhizoma Amorphophallus Campanulatus 
• Ekstrak Fructus Coriandrum Sativum 
• Ekstrak Fructus Terminalia Chebula 
• Ekstrak Fructus Emblica Officinale 
• Cortex Holarrhena Antidysenterica 
• Resina Salmalia Malabarica 

• Flos Nymphaea Rubra 
• Semen Plantago Ovata 
• Resina Shorea Robusta 
• Flos Mesua Ferea 
• Resina Commiphora 
• Fructus Aegle Marmelos 
• Semen Caesalpinia Crista  
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 AyuLax  Konstipasi (sembelit)  Sistem pengobatan Ayurvedic menganggap sebagai suatu hal yang penting untuk membuang sisa pencernaan yang ada di usus besar secara teratur. Konstipasi atau sembelit adalah keadaan saluran cerna seseorang yang mengalami pengerasan feses (tinja) dan kesulitan untuk melakukan buang air besar.  Penyebab : 
• Perubahan pola makan  
• Kurangnya serat  
• Kurangnya aktivitas fisik  
• Perasaan stress dan tertekan  
• Dehidrasi  
• Penyakit pada usus besar  
• Obat-obatan  
• Kerusakan hati   Gejala : 
• Tidak nyaman saat buang air besar  
• Wasir  
• Nyeri pada perut  
• Penyakit pada dubur dan usus besar  
• Sakit kepala akut   Perawatan-Pendekatan AYURVEDIC : 
• Tumbuhan pencahar  
• Tumbahan yang membantu proses cerna  
• Bahan herbal yang berfungsi perangsang pencernaan   AYULAX adalah kombinasi herbal yang berfungsi membersihkan usus besar, sehingga membebaskan seseorang dari sembelit, selain itu AYULAX juga membuang zat-zat toksin dari usus besar.   

Cara Kerja : 
• Pencahar  
• Perangsang pencernaan  
• Meningkatkan gerak peristaltis usus   AYULAX secara tradisional digunakan untuk : 
• Konstipasi   AYULAX : 
• Meringankan konstipasi  
• Meringankan nyeri pada perut  
• Mengurangi gas dalam pencernaan  
• Membantu memperlancar sistem pencernaan   Dosis : 2 kapsul tiga kali sehari.  Saran : 
• Perbanyak konsumsi sayur, buah-buahan, biji-bijian, sereal, dan air.  Komposisi : 
• Ekstrak Cassia Angustifolia  
• Ekstrak Operculna Turpethum  
• Ekstrak Terminalia Chebula  
• Trachyspermum Ammi  
• Pimpinella Anisum  
• Zingiber Officinale  
• Helicteres Isora  
• Ekstrak Glycrrhiza Glabra  
• Ekstrak Emblica Officinale 



 

 © 2005-2006 K-Link International & K-Link Indonesia   http://artikel.vithost.com/k-ayurveda Internal Use Only – For YUNARTO & Groups   YUNARTO – IDMNID 001382 

 Question & Answer  Apakah herbal Ayurveda atau Ayurvedic itu ?  Ayurveda adalah ilmu pengobatan yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, menggunakan tumbuhan sebagai sumber pengobatan. Ayurveda terdiri dari 2 kata "Ayur dan Veda". Ayur berarti hidup dan Veda yang berarti pengetahuan, sehingga Ayurveda dapat diterjemahkan pengetahuan tentang hidup.  Ada berapa banyak tipe pengobatan di dunia saat ini ?  Pengobatan Ayurvedic, Allopatik, dan Homeopatik.  Pengobatan mana yang sedang digunakan secara luas saat ini ?  Saat ini pengobatan Allophatik (bahan kimia modern) digunakan secara luas, namun karena efek sampingnya, maka di banyak negara Asia, dan negara Barat seperti Amerika Serikat banyak beralih kembali ke alami. Ayurvedic berkembang luar biasa pesat karena terbukti aman dan efektif.  Apakah K-Ayurveda dapat menyebabkan efek samping ?  K-Ayurveda terbuat dari herbal yang telah teruji oleh waktu, bekerja tanpa menimbulkan efek samping.  Apakah perlu pantangan tertentu selama menjalani pengobatan K-Ayurveda ?  Untuk pengobatan yang lebih cepat, sangat penting untuk mematuhi saran-saran selama menjalani pengobatan Ayurveda.  Bagaimana K-Ayurveda bekerja ?  Pengobatan Ayurveda bekerja tidak hanya menekan gejalanya, tapi juga langsung ke sumber penyakit dan menyembuhkan secara tuntas.  Berapa lama biasanya harus menjalani pengobatan Ayurveda ?  Hal ini bergantung tingkat keparahan dari suatu penyakit, penyakit kronik atau penyakit seperti kolesterol tinggi, arthritis, dsb, memerlukan waktu pengobatan lebih panjang.     

Mengapa harus mengkonsumsi K-Ayurveda ?  Produk K-Ayurveda memberikan perlindungan yang terbaik bagi tubuh melawan banyak penyakit, sehingga sangat baik dipakai setiap hari, dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat.  Dapatkah produk K-Ayurveda diminum bersamaan dengan obat dokter ?  Di negara-negara Barat, Ayurveda atau produk herbal lainnya digunakan sebagai terapi alternatif atau sebagai pengobatan pelengkap. Saat ini telah banyak dokter di negara Barat yang meresepkan produk herbal, dan hingga saat ini tidak ada kasus yang saling bertentangan yang dilaporkan.  Selama menjalani pengobatan K-Ayurveda, dapatkah penyakit menjadi lebih parah ?  TIDAK, bahkan dalam kasus yang sangat jarang terjadi jika produk herbal tidak bekerja, penyakit tidak akan menjadi lebih parah. Saat penderita sedang mengkonsumsi obat penawar rasa sakit, herbal Ayurvedic akan memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil.  Apakah Pengobatan K-Ayurveda menjamin penyembuhan 100% ?  Jika penyakit ditangani saat dini, pada banyak kasus, penyembuhan 100% dapat dicapai, dalam penyakit kronik pengobatan Ayurveda memberikan efek meringankan penyakit yang cukup besar tanpa adanya efek samping.  Apakah produk K-Ayurveda cocok untuk semua orang ?  YA, karena merupakan produk alami, K-Ayurveda cocok untuk semua orang.  Apakah produk K-Ayurveda jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan ?  Secara umum produk K-Ayurveda tidak memberi dampak buruk atau ketergantungan.  Apakah orang sehat memerlukan K-Ayurveda ?  Sangat penting mengkonsumsi K-Ayurveda sebagai nutrisi tambahan yang diperlukan tubuh.  Apakah perlu untuk mengkonsumsi K-Ayurveda dalam masa pemulihan setelah sakit ?  YA, K-Ayurveda dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan.  
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Apakah perbedaan antara tonik K-Ayurveda dan multivitamin ?  Tonik K-Ayurveda dibuat dari ekstrak tumbuhan, sehingga merupakan produk alami, sementara multivitamin dibuat dari senyawa kimia sintetis.  Apakah kita perlu mengkonsumsi tonik K-Ayurveda dalam jangka waktu lama ? Jika benar, mengapa ?  Ilmu pengobatan Ayurveda menekankan kebutuhan untuk meremajakan sel tubuh manusia, dan memperlambat proses penuaan. Untuk tetap menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar, tonik herbal K-Ayurveda sangat direkomendasikan.  Apakah herbal K-Ayurveda memiliki kandungan nutrisi dan mineral ?  YA, semua tumbuhan obat memiliki kandungan nutrisi dan mineral dalam jumlah yang bervariasi. Sifat dan kegunaannya juga berlainan, tergantung dari supplemen yang dikonsumsi.  Apakah K-Ayurveda aman untuk wanita hamil & menyusui ?  Aman, tapi tidak dianjurkan kecuali pada kasus-kasus tertentu. K-Link memiliki produk-produk berkualitas lain yang sangat dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui, yaitu :  
• OmegaSqua 
• UIE K-Liquid Organic Spirulina 
• UIE K-Liquid Chlorophyll.  Apakah K-Ayurveda aman dikonsumsi bersamaan dengan UIE K-Liquid Chlorophyll ?  AMAN, dan sangat disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  
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