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Apa itu Slow Juicer?
Berbeda dengan juicer yang menggunakan metode 
kecepatan tinggi dengan pisau yang tajam, Slow Juicer 
menggunakan Low Speed Technology System (LST), 
metode baru yang telah dipatenkan, memeras buah 
untuk mengekstrak jus yang mempertahankan rasa dan 
nutrisi buah.

Slow Juicer memproses jus 
dengan lembut agar keaslian 
kandungan enzim, mineral , 
vitamin tetap terjaga dan kita 
bisa menikmati hidup
sehat.
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JUS SEHAT untuk

DIabetes
Resep ini cocok sekali untuk 
Anda yang sedang diet 
atau menderita diabetes. 
Apel merupakan buah 
yang kaya serat, dan kayu 
manis akan membantu 
menahan nafsu makan. 
Sedangkan cuka apel 
dapat menurunkan gula 
darah dalam tubuh

BAHAN :
Buah apel
Batang kayu manis
Lemon
Cuka Apel

CARA MEMBUAT :
1. Masukan semua bahan 
kedalam Mastoso Slow Juicer 
MT-67. Proses sampai selesai.
2. Tuang ke dalam gelas. 
Tambahkan madu dan es batu 
sesuai selera.
3. Jus segar siap diminum

Jus Apel
    Kayumanis

Jus apel
   Belimbing

Apel  dan belimbingh tinggi dalam 
serat larut untuk menyerap glukosa 
sehingga dapat mengendalikan gula 
dalam darah 

BAHAN :
100 gram apel, potong-potong
75 gram belimbing, buang bagian 
kerasnya
5 gram kiwi, kupas lalu potong

Cara mengolah :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas, aduk kemudian 
minum segera.

Jus semangka
   apel

Olahan jus buah untuk 
mengobati diabetes melitus 
ini akan terasa khasiatnya 
bila anda memperhatikan 
pola hidup sehari-hari. 
Jalankan pola hidup sehat 
seperti mengurangi asupan 
gula maupun lemak dan 
lakukan olahraga ringan 
secara teratur.

BAHAN :
100 gram semangka
100 gram apel
1 sdm air jeruk nipis
50 gram es serut

CARA MEMBUAT :
1. Kupas buah apel dan semangka 
lalu potong-potong menjadi bentuk 
dadu.
2. Masukan buah apel, semangka 
dan air jeruk nipis kedalam Mastoso 
Slow Juicer MT-67. Proses hingga 
selesai.
3. Tambahkan es serut untuk 
menambah kesegaran jus

Buah naga mampu menurunkan kadar 
gula darah, membantu mengurangi 
kolesterol dalam darah serta mengand-
ung benyak antioksidan.

BAHAN :
100 gram apel, potong-potong
100 gram buah naga, ambil 
dagingnya

CARA MEMBUAT :
1. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas, aduk kemudian 
minum segera.
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JUS SEHAT untuk

DetoksJus Seledri Apel
Jus  untuk detoks berwarna 
hijau ini sarat dengan 
nutrisi penting seperti 
kalium, magnesium, zat 
besi dan fosfor. Campuran 
jus ini akan membuat 
tubuh Anda bersih dan 
segar.

BAHAN  :
Seledri
Buah Apel
Daun Kale
Peterseli
Lemon
Jahe

CARA MEMBUAT  :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
dan madu agar lebih nikmat.

Mix jus untuk detoks berbahan stroberi ini 
mungkin akan jadi minuman favorit anak 
perempuan Anda. Selain tampilan yang manis 
dan rasanya yang enak jus ini kaya akan 
manfaat.

BAHAN :
Stroberi
Apel
Madu
Perasan air lemon

CARA MEMBUAT  :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67, kecuali air 
lemon
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan perasan air 
lemon
4. Aduk sampai rata dan segera diminum.

Jus Strawberry
   apelJus Hawaii
Resep jus untuk detoks ini 
terinspirasi dari buah-buahan 
daerah tropis. Jus ini akan 
membantu meningkatkan 
kekebalan tubuh serta   
membersihkan pencernaan 
Anda.

BAHAN  :
Air kelapa
Pepaya
Nanas
Kiwi
Jahe

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan 
esbatu dan madu agar lebih nikmat.

Selain berkhasiat untuk kanker, nutrisi 
dalam umbi bit juga berperan penting 
pada proses detoksifikasi organ hati. 
Proses pembersihan sisa atau limbah 
metabolisme ini berhubungan langsung 
dengan kesehatan tubuh seseorang.

BAHAN  :
Buah bit
Jahe segar (dikupas)
Wortel
Seledri

CARA MEMBUAT  :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan madu 
bila perlu.

Jus Bit JaheJus Paprika
   wortel

Kandungan alami 
wortel mampu 
menetralkan racun 
logam berat akibat 
polusi udara.

BAHAN  :
Paprika merah ukuran sedang
Wortel, cuci & kupas
Jahe, kupas

CARA MEMBUAT  :
1. Masukkan semua bahan ke dalam Masto-
so Slow Juicer MT-67.
2. Proses hingga keluar sarinya
3. Tuang ke dalam gelas, tambahkan es 
batu dan madu agar lebih nikmat.
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Wortel, cuci & kupas
Jahe, kupas

CARA MEMBUAT  :
1. Masukkan semua bahan ke dalam Masto-
so Slow Juicer MT-67.
2. Proses hingga keluar sarinya
3. Tuang ke dalam gelas, tambahkan es 
batu dan madu agar lebih nikmat.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

KUlit &
Kecantikan

Kombinasi buah semangka dan stroberi 
dalam jus ini akan membuat kulit terasa 
lembap dan sehat.

BAHAN  :
Stroberi
Semangka
Mentimun
Setangkai rosemary

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu 
agar lebih segar.

Jus Semangka
Strawberry

Selain perawatan dari luar dengan aneka 
macam krim pencerah kulit wajah dan 
kulit badan, Ada baiknya anda juga 
menutrisi kulit anda dari dalam juga, 
berikut adalah salah satu us yang dapat 
membantu menutrisi kulit anda dari 
dalam.

BAHAN      :             
Jambu biji
Jeruk manis
Jeruk nipis 

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbatu dan 
madu agar lebih segar.

Jus Jeruk Jambu 
untuk Mengatasi Kulit Kusam

Beta-karoten pada 
Cantaloupe melon dan 
wortel akan diubah 
menjadi vitamin A dalam 
tubuh, manfaatnya untuk 
menghilangkan sel kulit 
mati yang bisa   
menyumbat pori dan 
menyebabkan noda 
hitam.

BAHAN  :
Wortel segar
Aprikot
Melon orange/Cantaloupe melon

CARA MEMBUAT  :
1. Ambil wortel, cuci bersih kemudian 
potong-potong. 
2. Aprikot di belah menjadi dua bagian 
dan buang bijinya.
3. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.Proses 
hingga selesai
4. Ambil gelas, tuang lalu sajikan 
segera.

Jus wortel Melon 
untuk hilangkan radang jerawat

Jus brokoli 
untuk kulit sehat

Brokoli mampu menjaga kesehatan 
kulit dari sengatan sinar matahari. Ini 
berkat kandungan sulforaphane yaitu 
zat antioksidan yang dapat membantu 
mencegah terbakarnya kulit dan 
perkembangan tumor.

BAHAN  :
Brokoli
Jeruk manis

CARA MEMBUAT : 
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan es batu 
agar lebih segar

Jus Bengkuang 
 timun

Resep jus bengkuang ini bermanfaat 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam sehingga wajah terhindar dari 
jerawat, menjaga elastisitas kulit 
sekaligus menghaluskan dan   
melembabkan.

BAHAN  :
Bengkuang
Mentimun

CARA MEMBUAT    :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Jus segar siap 
diminum

Jus Apel Bayam

Olahan jus sehat untuk kulit berbahan 
buah dan sayuran ini memiliki    
keunggulan senyawa Alpha Hydroxy 
Acid (AHA) pada buah apel yang 
berperan penting dalam proses     
pembersihan sel kulit mati sehingga 
jerawat tidak muncul di wajah cantik 
anda.

BAHAN :
Apel
Nanas
Bayam
Seledri
Jeruk nipis
Mentimun

CARA MEMBUAT :
1. Cuci apel, bayam dan seledri 
kemudian potong-potong 
2. Masukkan semua bahan ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67 
3. Proses hingga selesai.  
4. Tuang ke gelas. Agar lebih segar, 
sajikan dengan menambahkan es 
batu di atasnya.



JUS SEHAT untuk

meningkatkan
Kecerdasan



JUS SEHAT untuk

meningkatkan
Kecerdasan

Vitamin B6 yang ditemukan dalam 
mangga membantu dalam meningkatkan 
fungsi kerja otak. Asam glutamin yang 
terkandung dalam mangga meningkatkan 
daya konsentrasi dan kemampuan memori 
untuk bekerja lebih baik lagi.

BAHAN :
Mangga
Jeruk manis

CARA MEMBUAT :
1. Masukkan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan esbat agar 
lebih nikmat.

JUS MANGGA 
  JERUK

Jus Daun
  ubi jalar

Adanya asam folat pada daun ubi jalar 
berguna dalam proses metabolisme 
asam lemak di otak.

BAHAN :
Daun ubi jalar
Belimbing
Stroberi
Jeruk manis

CARA MEMBUAT :
1. Masukan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.
2. Proses hingga selesai.
3. Tuang ke dalam gelas. Tambahkan 
es batu agar lebih nikmat.

Sayur bayam bermanfaat 
untuk kecerdasan berkat 
kandungan zat besi yang 
berperan menghantarkan 
rangsangan listrik untuk 
meningkatkan kerja otak.

BAHAN :
Daun bayam
Belimbing
Alpukat

CARA MEMBUAT :
1. Cuci bersih daun bayam dan 
tiriskan, cincang kasar. 
2. Masukan belimbing, alpukat dan 
bayam kedalam Mastoso Slow Juicer 
MT-67. Proses sampai selesai.
3. Tuang ke dalam gelas. Tambahkan 
es batu agar lebih segar

Jus Bayam
    belimbing

Jus Wortel 
   Jeruk

Untuk merangsang kecerdasan dan 
meningkatkan kemampuan otak, 
cara yang paling sederhana namun 
ampuh adalah meminum segelas jus 
sehat. Kandungan nutrisi pada buah 
dan sayuran akan memastikan 
perkembangan otak lebih optimal.

BAHAN :
Jeruk manis
Wortel
Wijen (jika ada)

CARA MEMBUAT :
1. Masukkan wortel dan jeruk ke 
dalam Mastoso Slow Juicer MT-67. 
2. Proses hingga selesai.  
3. Tuang ke gelas. Tambahkan wijen. 
Aduk kemudian minum segera.
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JUS SEHAT untuk

Daya tahan
tubuh

Kombinasi pepaya dan stroberi         
bermanfaat untuk menjaga daya tahan 
tubuh anak, mengatasi peradangan di 
cabang tenggorokan serta menyehatkan 
sistem pencernaan.

BAHAN :
Pepaya
Stroberi

CARA MEMBUAT :
1. Cuci bersih dan potong-potong buah
2. Masukan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.
3. Proses hingga selesai
4. Tuang ke dalam gelas. Tambahkan 
es batu agar jus lebih segar

JUS PEPAYA 
STRAWBERRY

Jus KIWI 
  JERUK

Baik jeruk maupun kiwi mengandung 
vitamin c yang tinggi, fungsinya untuk 
memelihara sistem imun sehingga tidak 
mudah sakit

BAHAN :
Kiwi
Jeruk manis

CARA MEMBUAT :
1. Masukan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.
2. Proses hingga selesai
3. Tuang ke dalam gelas. Jus sehat dan 
segar siap diminum

Wortel meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh dengan 
meningkatkan produksi dan 
kinerja sel darah putih, serta 
stroberi yang kaya akan 
vitamin c, dapat mencegah 
dan memerangi penyakit 
menular seperti flu dan 
dingin.

BAHAN :
Wortel
Stroberi
Apel

CARA MEMBUAT :
1. Masukan semua bahan ke dalam 
Mastoso Slow Juicer MT-67.
2. Proses hingga selesai
3. Tuang ke dalam gelas. Jus sehat dan 
segar siap diminum
4. Tambahkan es batu agar lebih nikmat

Jus Wortel
   Strawberry
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