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Pembaca Yang Terhormat,

Tanpa terasa, sepuluh tahun sudah 
Live the Difference hadir dalam 
genggaman Anda. Itu berarti telah 
sepuluh tahun pula produk-produk 
inovatif Nu Skin hadir di Indonesia 
sebagai solusi atas beragam masalah 
penampilan maupun kesehatan. 

Tersanjung rasanya mengetahui 
betapa artikel-artikel Live the 
Difference menjadi acuan bagi 
Anda untuk memahami banyak hal. 
Termasuk, menjadi inspirasi untuk 

mentransformasi diri dengan bantuan produk-produk Nu Skin. 
Semoga hingga dekade mendatang lembar-lembar majalah ini tetap 
mendatangkan manfaat bagi Anda dan pembaca lainnya. 

Singkat kata, temukan semua hal yang perlu Anda ketahui untuk 
senantiasa tampil muda dan sehat di sepanjang usia, di sini. Selamat 
membaca!

Salam,

Kany V. Soemantoro
President, Nu Skin Filipina & Indonesia
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Memadukan ilmu pengetahuan yang inovatif ke dalam pengembangan produk-produk perawatan 
tubuh dan suplemen nutrisi yang memberikan Anda akses eksklusif menuju peluang bisnis

anti penuaan premium.

UNLOCK YOUR FUTURE WITH
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Saat kita muda, kulit terasa padat dan kenyal. Seiring 
bertambah usia, mulai muncul berbagai perubahan, baik 

yang jelas terlihat,  maupun yang terjadi di dalam tubuh. 
Penuaan merupakan proses yang dialami oleh semua orang. 
Perbedaan dalam gaya hidup dan upaya merespon penuaan 
akan membuat kondisi kesehatan dan penampilan yang 
berbeda pada setiap orang, meski usianya sama. 

Apa yang terjadi ketika kita menua?
Perubahan yang jelas terlihat dari luar terjadi pada 
kulit, rambut, kuku dan bentuk tubuh. Berkurangnya 
lemak di bawah kulit dan menurunnya kerja kelenjar 
minyak serta kelenjar keringat membuat kulit 
menipis dan kering. 

Kekurangan kolagen dan elastin membuat kulit tidak 
lagi kencang dan elastis; alhasil kulit menjadi keriput 
dan turun. Pertumbuhan pigmen yang tidak teratur 
menyebabkan noda pada kulit. Kulit juga terlihat 
kusam karena peremajaan sel-sel kulit membutuhkan 
waktu lebih lama.
Pada rambut, perubahan warna dan tekstur terjadi karena 
kinerja dari kelenjar sebaceus yang mempengaruhi ketebalan 
dan vitalitas rambut menjadi kurang efisien. Kuku juga 
mengalami perubahan tekstur, berubah warna menjadi 
kekuningan serta mudah rapuh. 

Di dalam tubuh, terjadi peningkatan 
massa lemak dalam tubuh 
sedangkan massa otot 
menyusut disebabkan 
metabolisme tubuh 
mulai melambat. 
Otot sudah tidak lagi 
merespon dengan baik 
sehingga gerak mulai 
melambat. Tendon dan 
ligamen menjadi kurang 
fleksibel, sedangkan tulang 
rawan mulai rusak sehingga 
turut menyebabkan arthritis 
dan inflamasi. 

TUNDA PENUAAN 
DENGAN TEKNOLOGI AGELOC
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Menurunnya kandungan mineral pada tulang akan 
menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang, sehingga 
mudah menjadi rapuh dan rentan terkena osteoporosis. Tak 
hanya itu; kita kerap menemukan berkurangnya ketajaman 
penglihatan, menurunnya pendengaran serta fungsi jantung 
sehingga memperlambat laju darah ke seluruh tubuh. 

Mengapa kita menua?
Proses penuaan yang terjadi pada manusia dapat dipahami 
melalui teori radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul 
yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron 
bebasnya. Akibatnya, molekul tersebut menjadi tidak 
stabil dan harus mencari elektron lain dari molekul stabil 
untuk membentuk radikal bebas baru. Untuk dapat cepat 

membentuk elektron baru, radikal bebas tersebut sering 
kali mengambil elektron tidak sehat dari efek metabolisme 
tubuh dan faktor eksternal seperti sinar ultraviolet, asap 
rokok, makanan dan polutan. Setiap hari manusia mendapat 
serangan dari sekitar 73.000 radikal bebas akibat oksidasi 
oksigen. 

Bila serangan radikal bebas tidak dinetralisir, proses penuaan 
sel yang dapat merusak gen manusia akan terjadi di dalam 
tubuh. Akibatnya, terjadi penurunan kemampuan sel, 
penuaan dini dan penurunan sistem imunitas.

Bisakah proses penuaan diperlambat?
Bisa! Dengan melakukan perawatan dari luar dan 
memenuhi kebutuhan nutrisi dari dalam tubuh, kita dapat 
memperlambat proses penuaan untuk hidup sehat dan awet 
muda. Memilih produk perawatan wajah dengan kandungan 
anti-aging yang terbukti manfaatnya serta suplemen yang 
dapat meningkatkan imunitas merupakan solusi untuk 
memperlambat proses penuaan. 

Anti-aging adalah tentang bagaimana mencegah, 
memperlambat atau membalikkan efek penuaan dan 
membantu orang hidup lebih lama, sehat serta berpenampilan 
muda lebih lama.
Dengan kondisi seperti itu, tidak diragukan lagi permintaan 
akan produk-produk dan perawatan anti-aging akan terus 
meningkat. 

Namun demikian, sebagian besar produk dan teknologi anti 
penuaan yang tersedia di pasaran hanya mengatasi masalah 
yang berhubungan dengan tanda-tanda penuaan; namun 
tidak mengatasi sumbernya.

Ilmu pengetahuan mengungkap bahwa gen adalah 
sumber utama penuaan. Setiap orang 
memiliki sumber penuaan dari 
dalam tubuhnya. Sumber penuaan 
dari dalam akan membuat tubuh 
kehilangan sebagian dari kemampuan 
untuk melakukan fungsinya 
seperti ketika muda. Melalui 
terobosan ilmu pengetahuan 
hasil kerja sama ilmuwan  
Nu Skin dengan LifeGen 
Technology dan Stanford 
University, lahirlah teknologi 
ageLOC yang menargetkan 
pada sumber penuaan. 
Teknologi yang telah 
dipatenkan ini digunakan 
untuk memformulasi 
produk-produk eksklusif 
Nu Skin yang dirancang 
untuk membuat setiap 
orang terlihat dan 
merasa lebih muda. 
Dengannya, Anda dapat 
merahasiakan usia kronologis Anda.
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Diciptakan oleh Nu Skin sebagai perusahaan berbasis 
anti penuaan yang telah berdiri selama lebih dari 30 

tahun, ageLOC merupakan teknologi yang menargetkan 
pada sumber-sumber utama penuaan di tingkat genetik. 
Tidak hanya menanggulangi tanda-tanda penuaan seperti 
ditawarkan produk-produk lain yang ada di pasaran, ageLOC 
bekerja langsung pada sumber-sumber penuaan dalam 
tubuh. 

Apakah yang bisa dilakukan oleh ageLOC untuk 
memerangi penuaan? 
Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Nu Skin 
mengindentifikasi adanya sekelompok gen yang disebut 
sebagai Kelompok Gen Remaja (Youth Gene Cluster) yang 
mempengaruhi terjadinya penuaan pada manusia. Teknologi 
ageLOC menata ulang ekspresi Kelompok Gen Remaja 
agar kembali pada pola aktivitasnya ketika kita masih muda. 
Penggunaan teknologi ageLOC pada rangkaian produk 
perawatan kulit ageLOC Transformation dan ageLOC 
Galvanic Spa membantu menampilkan kulit yang halus 
kencang tanpa kerutan seperti saat berusia muda. 

ageLOC Transformation
ageLOC Transformation membantu mengatur kembali 
ekspresi kelompok gen remaja  terkait dengan struktur kulit, 

tekstur, kerutan, perubahan warna, pori-pori, dan kelembaban 
kulit. Rangkaian perawatan harian ageLOC Transformation 
mempertahankan kemudaan dan mengoreksi penuaan yang 
telah terjadi pada kulit. Perbedaan yang nyata dapat terlihat 
hanya dalam waktu 7 hari. 

Manfaat ageLOC Transformation:
•	 ageLOC Gentle Cleanse &Tone – paduan pembersih 

dan penyegar dengan formula lembut ini menyiapkan 
kulit untuk menerima kandungan anti penuaan; 
menjadikan kulit terasa lembut, segar dan cerah.

•	 ageLOC Future Serum – dengan konsentrasi ageLOC 
maksimum untuk menargetkan sumber-sumber 
utama penuaan, serum ini diformulasi dengan bahan-
bahan yang terbukti secara klinis bermanfaat untuk 
membuat kulit tampak lebih muda dengan delapan 
cara: mendukung pembentukan struktur kulit muda, 
menghaluskan tekstur kulit, mengurangi munculnya 
garis-garis halus dan kerut, mencerahkan kulit serta 
meminimalkan munculnya pori-pori, meratakan warna 
kulit, meningkatkan hidrasi dan mengurangi perubahan 
warna.

•	 ageLOC Radiant Day Lotion SPF 22 – merangsang 
pembaruan sel remaja dan mengurangi diskolorasi 
dengan menghalangi produksi pigmentasi yang tidak 

THE PERFECT ANTI-AGING SOLUTION
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diinginkan. Formula krim halus dan tidak berminyak serta 
telah diuji secara klinis ini melindungi terhadap kerusakan 
akibat sinar matahari dengan SPF22.

•	 ageLOC Transforming Night – mengurangi tampilan 
garis-garis halus, keriput dan meminimalkan tampilan 
pori-pori; membuat kulit lebih cerah dan kenyal saat 
terjaga di pagi hari. Krim malam ini mengurangi 
sensitivitas serta mengembalikan kelembaban alami 
kulit.

ageLOC Galvanic Spa 
Nu Skin menggabungkan teknologi ageLOC dengan 
perangkat Galvanic Spa yang handy untuk menghasilkan 
manfaat perawatan apa anti penuaan yang fenomenal. 
Paduan perawatan dengan perangkat mungil Galvanic Spa 
dan produk yang diformulasi khusus, ageLOC Galvanic Spa 
Facial Gels, menghantarkan bahan kandungan anti penuaan 
ageLOC ke dalam kulit, untuk tampilan yang lebih muda. 
Dilengkapi empat konduktor (untuk wajah, kerutan, tubuh, 
dan kulit kepala), perawatan ageLOC Galvanic Spa System 
II memberi manfaat: 
•	 Meremajakan kulit
•	 Mengurangi garis-garis halus pada wajah
•	 Menyehatkan kulit kepala
•	 Memperbaiki bentuk tubuh

ageLOC Galvanic Body Spa 
Langkah berikut adalah menjadikan bentuk tubuh lebih baik. 
Anda tentu tak ingin bagian tubuh seperti lengan, paha, 
dan perut tampak kendur. ageLOC Galvanic Body Spa 
yang bekerja fokus pada bagian tubuh (tidak pada wajah) 
membantu merangsang dan menyegarkan kulit untuk 
mengurangi tanda-tanda penuaan. Alat ini akan membawa 
pengalaman spa yang berbeda dalam hal meremajakan serta 
merevitalisasi kulit Anda.

Perangkat ageLOC Galvanic Body Spa memiliki permukaan 
yang dirancang ergonomis sehingga dapat mengikuti lekuk 
tubuh. Dilengkapi dengan arus getar galvanic yang berdaya 
rendah san sangat aman bagi tubuh, penggunaan perangkat 
spa personal ini bersama dengan ageLOC Body Shaping 
Gel akan mengoptimalkan proses perbaikan bentuk tubuh.
Alat ini bekerja dengan cara memecah penampilan lemak, 
meningkatkan kekencangan permukaan kulit secara 
menyeluruh, dan membantu menghilangkan kotoran. Hasil 
yang maksimal akan didapatkan jika dilanjutkan dengan 
penggunaan ageLOC Dermatic Effect Body Countoring 
Lotion. Lotion ini akan meningkatkan kelembaban dan 
kekencangan kulit, juga membuat permukaan kulit terasa 
lebih halus.

Untuk hasil yang optimal, lakukan perawatan ageLOC 
Galvanic Body Spa dengan penggunaan secara lembut 
tanpa perlu ditekan, 1-2 kali seminggu. 
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Saat bangun pagi dan bercermin, mungkin wajah Anda terlihat 
cantik. Namun cobalah untuk mencubit kulit wajah Anda, 

apakah cepat kembali ke bentuk semula? Jika kulit Anda cepat 
kembali seperti semula, itu menandakan kulit Anda masih 
memiliki elastistas yang baik. Jika sebaliknya, maka Anda perlu 
waspada terhadap kekenduran yang akan timbul dan terlihat 
pada wajah Anda. 

Elastin dan kolagen adalah protein pada lapisan dermis yang 
bertanggung jawab terhadap elastisitas, rona dan tekstur 
kulit. Kolagen adalah protein yang membentuk struktur kulit, 
sedangkan elastin berfungsi mempertahankan kekenyalan dan 
kelenturan kulit. Seiring dengan pertambahan usia elastin dan 
kolagen akan mengalami penurunan fungsi, sehingga terjadi 
masalah penuaan pada kulit. 

Ketika  muda, kadar elastin dalam kulit mencapai 14-18 %. Di 
usia 40 tahunan, kadar elastin  tersebut menurun menjadi 9%, 

bahkan pada kondisi tertentu bisa merosot hingga tinggal 
1% saja. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kendur dan 
keriput.

Kemajuan ilmu pengetahuan menghantarkan manusia 
kembali memiliki kulit layaknya usia 20-an. Paduan 
bahan aktif ageLOC untuk mengatasi penuaan pada 

sumbernya dan Ethocyn yang telah terbukti dapat 
mendorong pembentukan elastin kulit secara alami, serta 

rangkaian antioksidan kuat, menghasilkan ageLOC Tru Face 
Essence Ultra. Serum ini mengencangkan kulit dan membantu 

melindungi dari radikal bebas sehingga mempertahankan 
penampilan kulit yang muda. 

RAHASIA 
KULIT MUDA DAN 
KENCANG
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Manfaat ageLOC Tru Face Essence Ultra:
•	 Dengan kandungan ageLOC yang menargetkan pada 

sumber utama penuaan penyebab kulit kendur, membuat 
kulit kembali kenyal dan lebih halus.

•	 Kandungan Ethocyn yang optimal mendorong produksi 
elastin yang membuat kulit menjadi elastis.

•	 Rangkaian antioksidan (CoQ10, Colorless Caretenoids  dan 
Tegreen 97)   melindungi kulit dari serangan radikal bebas, 
baik dari dalam maupun dari lingkungan sekitar.

Penggunaan ageLOC Tru Face Essence Ultra secara teratur dua 
kali sehari mampu mengembalikan elastisitas kulit yang kendur. 
Serum ini dapat digunakan oleh pria maupun wanita yang ingin 
mempertahankan struktur wajah, kekenyalan dan elastisitas kulit. 
Untuk pencegahan baik, ageLOC Tru Face Essence Ultra dapat 
digunakan saat seseorang mulai memasuki usia 20 tahun ke atas, 
karena di usia tersebut produksi elastin dan kolagen pada kulit 
sudah mulai menurun.

Hasil uji klinis membuktikan penggunaan rutin ageLOC Tru Face 
Essence Ultra dalam satu minggu dapat meningkatkan elastisias 
dan kekenyalan kulit. Setelah 12 minggu, elastisitas kulit meningkat 
65% di sekitar mata dan 53% secara keseluruhan. Hasil optimal 
akan didapat setelah penggunaan selama tiga bulan.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, lengkapi perawatan 
ageLOC Tru Face Essence Ultra dengan rangkaian produk harian 
ageLOC Transformation dan ageLOC Galvanic Spa sebagai 
perawatan mingguan.

THE FIRMING SPECIALIST
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Pertahankan kelembaban kulit
Sebagian besar tubuh terdiri dari air, yang merupakan cairan 
dasar dalam darah. Sangat penting untuk menyeimbangkan 
cairan yang keluar dari dalam tubuh, seperti keringat dan urin, 
dan menggantikannya agar tubuh tetap lembab dan sehat. 
Untuk itu, sangat dianjurkan untuk minum setidaknya 8 gelas 
sehari.

Kendalikan kebiasaan buruk yang merugikan
Pola makan kita sehari-hari akan tercermin pada kulit. Ya, 
itu adalah fakta dan bukan mitos belaka. Jika kita sering 
mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan banyak 
pengawet, kita akan mudah mengalami iritasi dan kulit 
bergelambir.

Diet seimbang kaya vitamin, mineral dan air akan membuat 
kulit tubuh sehat dan bercahaya. Sebaliknya, kebiasaan 
merokok berakibat kulit mudah mengalami dehidrasi dan 
penuaan dini. Aktivitas fisik yang teratur meningkatkan aliran 
darah ke permukaan kulit, membuat kulit lebih halus dan 
cerah alami. 

Proses penuaan kulit tidak sama pada setiap orang, namun 
nyatanya proses ini sudah dimulai bahkan sejak kita 

berumur 20an. Kondisi lingkungan yang banyak terpapar 
polusi, radikal bebas ditambah gaya hidup yang sibuk dapat 
menyebabkan kulit stress dan mempercepat timbulnya 
proses penuaan. 

Terkadang kita kurang menyadari perubahan-perubahan 
yang terjadi pada kulit. Timbulnya garis-garis halus, kerut, flek 
serta kendur merupakan masalah penuaan yang sering sekali 
dikeluhkan. Kondisi ini bisa diminimalkan kalau sejak dini 
kita merawat kulit dan menerapkan gaya hidup sehat. Ada 
banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit; beberapa 
di antaranya di luar kontrol kita. Meski demikian, ada hal- hal 
yang dapat kita kendalikan, yaitu terkait gaya hidup untuk 
mempertahankan kemudaan kulit.

Lindungi kulit dari bahaya sinar matahari 
Perawatan yang paling penting bagi kulit adalah penggunaan 
tabir surya yang memadai selama berada di bawah sinar 
matahari. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet 
berbahaya yang berpengaruh buruk pada kulit serta 
menyebabkan penuaan dini dan kerutan pada kulit. 

Paparan sinar matahari yang tak terkendali merupakan salah 
satu penyebab terjadinya kanker kulit, karenanya setiap jenis 
kulit perlu menggunakan tabir surya sebagai bagian dari 
perawatan rutin kulit harian.

MINIMALKAN PENUAAN
DENGAN 
GAYA HIDUP SEHAT 
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Rawat kulit dengan perawatan yang tepat dan 
teratur

Melakukan perawatan dengan tepat 
seperti rutin membersihkan wajah dan 
menggunakan pelembab dapat menjaga 
kesehatan kulit. Pembersihan secara rutin 
mendukung proses pergantian sel kulit 
mati, sedang pelembab menggantikan 
cairan kulit yang hilang karena matahari, 

angin, panas dan dingin. 

Penggunaan produk perawatan 
harian berteknologi terkini dan 

diperkaya antioksidan dapat 
membantu menghambat proses 
penuaan yang berasal dari faktor 

eksternal maupun internal. 

Kunci untuk mempertahankan kulit 
sehat dan muda adalah dengan 

memelihara kesehatan secara 
keseluruhan. Karenanya, 
selalu pastikan nutrisi tubuh 
Anda tercukupi, hindari 
stress, terapkan pola makan 
sehat dan gunakan tabir 

surya serta perawatan harian 
yang tepat. 

Tidur 6-8 jam sehari
Manusia dewasa membutuhkan 6-8 jam untuk 
tidur agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. 
Terlalu sering tidur larut malam, ditambah 
dengan penggunaan produk-produk stimulan 
untuk menghilangkan rasa mengantuk, dapat 
mendatangkan kerusakan pada kulit.

Istirahat yang kurang menyebabkan kulit 
menjadi kendur, timbul kantong mata dan 
wajah menjadi kusam. Manfaatkan waktu 
istirahat dengan maksimal untuk mencegah 
penuaan dini pada kulit.
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World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa 
obesitas merupakan salah satu dari 10 kondisi yang 

berisiko di seluruh dunia dan salah satu dari 5 kondisi yang 
beresiko di negara-negara berkembang. Di seluruh dunia, 
lebih dari 1 milyar orang dewasa mengalami kelebihan berat 
badan dan lebih dari 300 juta mengalami obesitas. Obesitas 
diperkirakan akan menjadi musuh kesehatan baru dan nomor 
satu di negara maju. Persoalan ini menjadi penting karena 
obesitas menyebabkan membengkaknya biaya kesehatan 
yang harus ditanggung negara, di sisi lain juga membuat 
negara kehilangan tenaga produktifnya.

Tanpa upaya untuk memperbaiki gaya hidup dan pola makan, 
diperkirakan tahun ini jumlah penderita obesitas (kegemukan) 
di seluruh dunia akan mencapai 2,3 milyar; lebih dari 700 
juta orang dewasa mengalami obesitas. Angka ini cukup 
tinggi karena menyamai jumlah penduduk  China, ditambah 
Amerika dan seluruh Eropa.

BAGAIMANA KONDISI DI INDONESIA? 
Masalah obesitas atau kegemukan di Indonesia terjadi 
pada semua kelompok umur dan pada semua strata sosial 
ekonomi, namun saat ini masih belum dianggap menjadi 
masalah serius. Padahal, meningkatnya jumlah orang dengan 
obesitas bisa menurunkan produktivitas kerja masyarakat. 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan 
teknologi membuat jumlah orang yang kegemukan dan 
obesitas bertambah.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Depkes RI tahun 
2013 menunjukkan pada umumnya perempuan (32,9%) 
lebih banyak menderita obesitas dibandingkan dengan pria 
(19,7%). Prevalensi obesitas sentral tingkat nasional adalah 
26,6%. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,8% 
dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu sebesar 18,8%. 
Hal ini menegaskan bahwa Indonesia masih dibebani oleh 
masalah kelebihan berat badan. 
Fakta terbaru yang dikutip Kompas edisi 2 Juni 2014, lebih 

dari 40 juta orang dewasa di Indonesia kegemukan hingga 
memasukkan Indonesia pada peringkat 10 besar negara yang 
mengalami obesitas.

Kemajuan teknologi membuat industri pengolahan 
pangan memproduksi banyak makanan padat energi yang 
mengandung gula, garam, dan lemak berlebih. Gaya hidup 
modern dan maraknya produk makanan memicu masyarakat 
mengkonsumsi makanan padat energi. Di sisi lain, teknologi 
juga membuat orang banyak menghabiskan waktu dengan 
perangkat elektronik dan gadget sehingga cenderung 
kurang aktivitas fisik. Porsi makan berlebih dan aktivitas fisik 
yang minim berpotensi mengganggu sistem metabolisme 
tubuh dan meningkatkan resiko hipertensi, diabetes melitus, 
serangan jantung, kanker, dan stroke. 

PENGELOLAAN BERAT BADAN; SEBUAH 
PELUANG BISNIS
Pertumbuhan tahunan jumlah orang yang mengalami 
kelebihan berat badan tertinggi terjadi di Asia Pasifik. 
Secara khusus, terdapat peningkatan double-digit angka 
pertumbuhan populasi orang yang mengalami kelebihan 
berat badan  di Cina dalam periode 2004-2014.

SOLUSI OBESITAS 
DAN PELUANG BISNIS 
PENGELOLAAN 
BERAT BADAN
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Pasar Asia diharapkan mengalami pertumbuhan jangka 
panjang seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan. 
Masyarakat Jepang dan Korea merupakan yang paling peduli 
akan penurunan berat badan. Tahun ini, kategori pengelolaan 
berat badan diprediksi akan meningkat 28%. 

Penelitian menunjukkan bahwa penjualan langsung 
merupakan rantai penjualan paling efektif untuk produk 
pengelolaan berat badan; diperkirakan mencapai 27% dari 
total penjualan secara global.

ageLOC TR90 
Bicara mengenai hidup sehat, ramping dan awet muda, 
ada satu fakta yang dihadapi jutaan orang. Mencapai berat 
badan yang sehat dan bentuk tubuh ideal merupakan 
usaha yang sangat berat. Karenanya, dibutuhkan kombinasi 
antara keinginan yang kuat, dengan pikiran dan tubuh untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan perubahan berat 
badan dan bentuk tubuh  dengan ekspresi gen seseorang. 
Melalui pemahaman terhadap ekspresi gen, Nu Skin 
mengembangkan produk yang membantu meningkatkan 
metabolisme normal dan memperbaiki pola pikir juga 
membantu mempertahankan otot tubuh.

Melalui ageLOC TR90,  
Nu Skin memadukan solusi untuk 
mengatasi masalah obesitas 
dengan peluang bisnis. ageLOC 
TR90 merupakan program 
komprehensif yang dirancang 
untuk mengubah hidup dalam 90 
hari, yang didasarkan pada ilmu 
pengetahuan ekspresi gen yang 
inovatif dengan menyatukan 
pikiran dan tubuh – untuk tampil 
lebih ramping dan terlihat lebih 
muda. ageLOC TR90 System 
dirancang untuk menargetkan 
tiga faktor penting:

Yang unik dari program ageLOC TR90 adalah konsepnya 
yang bukan hanya berfokus pada angka  di timbangan saja. 
Yang lebih penting adalah merancang ulang komposisi tubuh 
untuk membentuknya lebih sehat dan lebih ramping, dengan 
cara:
•	 Menyeimbangkan pikiran dan tubuh 
•	 Mendukung metabolisme yang sehat 
•	 Mempertahankan kemudaan dan bentuk tubuh yang 

ideal
•	 Mendukung respon glikemik yang sehat 
•	 Meningkatkan rasa kenyang dan mengontrol keinginan 

makan

Dipadukan dengan pola makan yang mudah namun efektif, 
yang merupakan bagian penting dari sistem ageLOC TR90, 
serta gaya hidup yang lebih aktif, ageLOC TR90 membantu 
mewujudkan tubuh yang lebih sehat dalam  90 hari. 

Source: Euromonitor from trade sources/national statistics. July 2011
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Metabolisme yang Sehat
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PRODUK-PRODUK ageLOC TR90
•	 ageLOC TR90  JUMPSTART               
•	 ageLOC TR90 COMPLEX
•	 ageLOC TR90  CONTROL  
•	 ageLOC TR90  TRIMSHAKE 
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POLA MAKAN YANG MUDAH NAMUN EFEKTIF
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi 
asupan makanan penyimpan (karbohidrat olahan 
dan makanan berlemak), sehingga meminimalkan 
penyimpanan lemak dalam tubuh. Selain itu, penting untuk 
mempertahankan keseimbangan asupan protein, buah, dan 
sayuran. Dan dengan mendistribusikan asupan protein secara 
merata sepanjang hari, pola makan ageLOC TR90 dapat 
meningkatkan metabolisme otot yang aktif.

OTOT = MESIN METABOLIK

DIET TRADISIONAL
•	 Kehilangan otot
•	 Kehilangan bentuk tubuh  

yang kencang
•	 Kehilangan tenaga
•	 Menurunkan proses 

pembakaran metabolik
•	 Bahaya efek Yo-Yo    

meningkat

POLA MAKAN
ageLOC TR90
•	 Mempertahankan otot
•	 Meningkatkan massa otot
•	 Merasa energik dan sehat
•	 Mendukung metabolisme 

yang sehat

Lemak

Otot

Metabolic 
Burn

Metabolic 
Burn

Lemak

Pembakaran Metabolik = Kecepatan Tubuh Membakar Kalori saat Istirahat

Otot
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Saya adalah orang yang hobi sekali makan. Ketika stresspun, 
saya lari ke makanan. Saya makan makanan yang enak 

menurut lidah saya, alhasil setelah melahirkan anak kedua, 
berat saya mencapai 88 kg. Kesehatan saya terganggu; saya 
suka hilang nafas tiba-tiba saat tidur. Saat itu, saya seringkali 
dikira sedang hamil besar. 

Ketika Nu Skin meluncurkan ageLOC TR90 tahun 2014 lalu, 
tanpa berpikir panjang saya langsung mengikuti programnya. 
Transformasi yang saya alami sangat luar biasa. Llingkar 
pingul saya susut hingga 30 cm. Berat badan berkurang 13 
kilogram; 11 kilogram diantaranya adalah lemak. Selain itu, 
saya juga merasakan kesehatan tubuh saya meningkat.

Saya berharap dengan produk-produk Nu Skin, banyak orang 
yang bisa mengubah hidupnya dan mendapatkan kesehatan 
yang lebih baik, awet muda dan kaya raya berkat bisnisnya.

Nellyani OktarinaSEBELUM SESUDAH

POLA HIDUP AKTIF  
ageLOC TR90 System menekankan pentingnya olahraga. 
Pola hidup aktif dengan berolahraga akan membantu 
mempertahankan masa otot dan metabolisme pembakaran. 
Terapkan pola hidup aktif dan sehat dalam aktivitas sehari-
hari, seperti:
•	 Gunakan tangga, dan bukan lift
•	 Tingkatkan jumlah langkah setiap hari
•	 Parkir kendaraan lebih jauh atau turunlah dari bis atau 

kereta satu halte atau stasiun sebelumnya
•	 Lakukan olahraga rutin minimal 30 menit sebanyak 3 

(tiga) kali dalam seminggu. Terapkan pola hidup aktif 
selama 90 hari sebagai bagian dari proses transformasi.  
Kelak di akhir program, pola ini akan tertanam dalam 
pikiran dan menjadi kebiasaan baru yang sehat.

BERAT BADAN (KG) LEMAK TUBUH (KG) LINGKAR PINGGANG (CM)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

88 74.7 39.8 32.6 101 71



Seiring pertambahan usia, kita sering mengabaikan 
perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada tubuh 

kita. Semua perubahan tersebut terus terakumulasi hingga 
suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa kita tidak lagi 
merasa muda. Kita merasa tidak bergairah dan lesu. Tanpa 
disadari, tubuh kita tengah kehilangan kemudaannya dan 
mengalami proses penuaan. 

Kunci menuju kemudaan ada pada ekspresi gen. Dengan 
bertambahnya usia, ekspresi gen atau bagaimana cara gen-
gen berkomunikasi dengan sel-sel tubuh juga berubah. 
Perubahan ini mengurangi kinerja sel-sel tubuh untuk  
berfungsi maksimal. 

Saat trilyunan sel mulai melamban, kita akan merasa letih 
dan lelah. Fenomena penuaan ini merupakan akibat dari 
perubahan ekspresi kelompok gen-gen yang berhubungan 
dengan dua proses penting yaitu pembersihan sel dan 
produksi energi sel. Keduanya merupakan proses siklus 
yang dapat meningkatkan beban racun di dalam tubuh 
dan berkurangnya vitalitas. Saat kelompok 
gen-gen muda ini tidak bekerja dengan 
selaras, terjadi penurunan siklus 
yang memperlambat kemampuan 
tubuh untuk berfungsi dengan 
baik dan membuat kita tak lagi merasa seperti saat kita muda.

ageLOC R2 dengan teknologi ageLOC bekerja untuk 
mengembalikan aktivitas kelompok gen-gen muda yang 
berhubungan dengan pembersihan sel dan produksi 
energi sel yang optimal ke kondisi seperti ketika masih 
muda. Terdiri dari dua jenis, yaitu ageLOC R2 Night untuk 
mengoptimalkan setiap proses pembersihan sel secara alami, 
dan ageLOC R2 Day yang mengoptimalkan produksi energi 
sel untuk membuat tubuh bertenaga sepanjang hari. 

XV

HIDUPKAN HARI 
DENGAN 
AGELOC R2 
DAN LIFEPAK 

Lebih dari Suplemen Biasa
•	 Membantu tubuh merasa lebih muda, lebih bersemangat dan 

kembali berenergi
•	 Meningkatkan tiga bagian vitalitas yang biasanya menurun seiring 

bertambahnya usia, yaitu; kemampuan fisik, ketajaman mental dan 
kesehatan seksual

•	 Meningkatkan dan mempertahankan stamina
•	 Meningkatkan kemampuan tubuh menetralisir dan membuang sisa 

metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh (toksin) 
•	 Membantu mengembalikan fungsi normal sel



LifePak merupakan kombinasi yang sempurna bagi ageLOC R2 
karena untuk mendukung ekspresi gen yang optimal dibutuhkan 
nutrisi yang baik dan perlindungan antioksidan spektrum luas guna 
menghadapi stres oksidatif. LifePak menyediakan nutrisi penting 
yang dibutuhkan tubuh untuk sistem pembersihan sel, produksi 
energi sel, dan fungsi sel yang optimal. 

LifePak memiliki tujuh formula dalam setiap sachet, yaitu:
•	 Mengatasi kekurangan nutrisi mikro
•	 Mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah 
•	 Nutrisi lengkap untuk tulang 
•	 Mendukung fungsi imun yang sehat 
•	 Mendukung metabolisme gula darah 
•	 Meningkatkan pertahanan antioksidan 
•	 Melindungi tubuh dari terjadinya penuaan

LifePak dan ageLOC R2 bekerja memperbaiki dan mengoptimalkan 
ekspresi gen muda; suatu kombinasi nutrisi dasar yang sempurna 
untuk membantu Anda merasa lebih sehat, lebih muda dan 
bersemangat setiap hari!

XVI

Saya seorang ibu rumah tangga dengan 7 orang anak. Sejak tahun 2012, saya baru menyadari  kalau saya 
menderita diabetes atau biasa disebut kencing manis. Sekian lama saya sangat mempercayai obat-obatan 

dokter dan tidak mau menggunakan herbal apapun.  Beberapa kali anak saya merekomendasikan suplemen LifePak 
dan ageLOC R2 dari Nu Skin namun tidak pernah saya konsumsi. 

Suatu hari di bulan Agustus 2013 keadaan saya drop dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu kadar gula puasa 
saya 235 mg/dl dan kadar gula setelah makan 305 mg/dl. Karena keinginan untuk sembuh, akhirnya saya turuti saran 
anak saya untuk mengkonsumsi LifePak dan ageLOC R2. Perlahan-lahan obat dokter saya hentikan dan sampai 
sekarang saya hanya minum LifePak dan ageLOC R2. Gula darah saya terjaga dalam keadaan normal. Konsumsi 
LifePak dan ageLOC R2 dengan rutin akan mengembalikan fungsi tubuh yang sakit dan menjaga kesehatan kita.
Maryati

LifePak + ageLOC R2

= NUTRISI DASAR 
YANG SEMPURNA  
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Nu Skin menghadirkan solusi untuk menjaga dan 
memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan kombinasi 
ReishiMax GLp dan Tegreen97. ReishiMax GLp adalah 
ekstrak jamur Reishi yang unik; mengandung bahan aktif 
dengan kadar tinggi guna memberikan dukungan sistem 
imun optimal yang tidak terdapat pada Reishi lainnya. 
Ekstrak Reishi yang distandarisasi dengan triterpenes 6% 
dan polisakarida 13,5% merupakan bagian terbanyak yang 
terdapat dalam produk ReishiMax GLp. ReishiMax GLp 
bermanfaat untuk mendukung kesehatan fungsi sistem imun 
serta aktivitas antibodi dan natural killer cells dalam tubuh. 
Tak hanya itu, produk ini juga meningkatkan kesuburan dan 
aktivitas pertahanan sel imun dalam tubuh.

Dengan kandungan ekstrak katekin berkonsentrasi 
tinggi yang ditemukan secara alamiah pada teh 

hijau, Tegreen 97 bermanfaat untuk mendukung 
kesehatan sel dalam jangka panjang. Sebagai 
suplemen antioksidan yang sangat kuat, 
Tegreen97 mengandung   polifenol 97%; 
65% di antaranya merupakan katekin. 
Setiap kapsul Tegreen97 mengandung 
katekin yang setara dengan 7 cangkir 
teh hijau; 99,5% bebas kafein. Tegreen97 
mengandung aktioksidan yang kuat 

untuk mencegah serangan radikal bebas hingga 
tingkat sel, mendukung kesehatan fungsi sel dan membantu 
melindungi struktur sel -termasuk DNA- dan memberikan 
efek termogenik yang dapat meningkatkan kecepatan 
metabolisme tubuh.

Dengan paduan bahan kandungan aktifnya, ReishiMax GLp 
dan Tegreen97 merupakan solusi yang tepat untuk menjaga 
dan memperkuat kesehatan imun maupun antioksidan guna 
menjaga kesehatan Anda. ReishiMax GLp dan Tegreen97 
juga dapat digunakan sebagai terapi tambahan anti-kanker 
karena berdasarkan penelitian, kombinasi kedua produk 
ini mampu menekan pertumbuhan dan perkembangan sel 
kanker tanpa merusak sel normal. 

Inovasi ilmiah dalam perawatan kulit maupun nutrisi telah 
menjadikan Nu Skin sebagai pemimpin dalam industri 

anti-aging. Formulasi dan teknologi yang telah dipatenkan 
membuka jalan bagi Nu Skin untuk menentukan standar baru 
dalam industri anti penuaan, dengan solusi yang menunjukkan 
hasil nyata. Dewan Penasehat Ilmiah Anti-Aging Nu Skin 
menggabungkan pemikiran-pemikiran terbaik dalam riset 
di bidang perawatan kulit, nutrisi, ilmu tentang gen, dan bio 
informatika untuk memastikan Nu Skin terus menghadirkan 
produk-produk anti penuaan yang inovatif,  eksklusif dan 
terbukti manfaatnya.

Melengkapi suplemen nutrisi dasar, Nu Skin menghadirkan 
rangkaian produk khusus untuk menjaga kesehatan Anda dan 
keluarga, yaitu:
•	 ReishiMax dan Tegreen97 untuk mendukung kesehatan 

imun dan perlindungan sel
•	 Marine Omega, Optimum Omega, dan CholestiMax 

untuk menjaga kesehatan jantung dan mempertahankan 
kadar kolesterol sehat

•	 GinkgoMax untuk mendukung daya ingat dan ketajaman 
mental

•	 CordyMax guna memelihara kesehatan stamina 

SOLUSI TEPAT MENJAGA DAN MEMPERKUAT 
KESEHATAN IMUN
Sistem  kekebalan tubuh adalah kumpulan jaringan sel dan 
organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh 
terhadap serangan ‘benda asing’, terutama mikroorganisme 
seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang dapat 
menyebabkan infeksi. Karenanya, sangat penting untuk 
menjaga sistem kekebalan tubuh agar tidak melemah. 
Sistem kekebalan tubuh dapat diperkuat dengan langkah-
langkah, antara lain: 
•	 Banyak mengkonsumsi makanan kaya protein 
•	 Melengkapi kebutuhan multivitamin seperti vitamin A, 

B-Kompleks, C dan E
•	 Melengkapi kebutuhan multimineral  seperti zat besi, 

tembaga, selenium
•	 Mengkonsumsi fitonutrisi antioksidan untuk menangkal 

efek radikal bebas yang dapat merusak tubuh

DARI NU SKIN 
UNTUK 
KESEHATAN 
KELUARGA ANDA

Dengan kandungan ekstrak katekin berkonsentrasi 
tinggi yang ditemukan secara alamiah pada teh 

hijau, Tegreen 97 bermanfaat untuk mendukung 
kesehatan sel dalam jangka panjang. Sebagai 
suplemen antioksidan yang sangat kuat, 
Tegreen97 mengandung   polifenol 97%; 
65% di antaranya merupakan katekin. 
Setiap kapsul Tegreen97 mengandung 
katekin yang setara dengan 7 cangkir 
teh hijau; 99,5% bebas kafein. Tegreen97 
mengandung aktioksidan yang kuat 

untuk mencegah serangan radikal bebas hingga 
tingkat sel, mendukung kesehatan fungsi sel dan membantu 
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GinkgoMax merupakan suplemen 
makanan yang berfungsi untuk 
mendukung kesehatan normal 
daya ingat dan konsentrasi dengan 
merangsang sirkulasi darah ke 
otak, lengan dan kaki. GinkgoMax 
mengandung formula eksklusif dari 
ekstrak daun Ginkgo biloba (50:1) 
yang sudah distandarisasi secara ilmiah 
dengan perbandingan 27% ginkgo flavones glycosides 
(kandungan flavonoid) dan 7% terpene lactones (ginkgolides 
A,B,C dan kandungan bilobalide). 

Manfaat Utama:
•	 Mendukung kesehatan normal daya ingat dan 

konsentrasi
•	 Mendorong sirkulasi darah ke otak, lengan dan kaki
•	 Membantu mendukung sistem pertahanan antioksidan 

dalam memerangi radikal bebas

SOLUSI TEPAT MEMELIHARA KESEHATAN 
STAMINA
Aktivitas sehari-hari kadang menghabiskan energi dan 
stamina di dalam tubuh kita, padahal menjaga stamina itu 
sangat penting agar tubuh tetap kuat dan terhindar dari 
penyakit.  Dalam kondisi fisik yang prima, tubuh tidak mudah 
terkena penyakit.

Nu Skin menghadirkan solusi untuk 
memelihara kesehatan stamina dengan 
mengkonsumsi nutrisi kesehatan CordyMax 
Cs-4. CordyMax Cs-4 merupakan produk 
alami yang berasal dari jamur cordyceps 

sinensis dari strain ( jenis) Cs-4 yang 
ditumbuhkan dalam pembenihan bubur 

kedele (tahu). Penelitian menunjukkan  bahwa 
cordyceps telah terbukti dapat meningkatkan 
penggunaan oksigen yang efisien, menaikkan 

tingkat energi di organ tubuh,  melancarkan 
peredaran darah terutama ke organ-organ yang penting, 
menurunkan stres oksidatif dengan cara menangkap radikal 
bebas di dalam mitokondria (tempat memproduksi energi 
di dalam sel). Dengan meningkatnya energi, otomatis daya 
tahan tubuh meningkat.

Manfaat Utama:
•	 Meningkatkan vitalitas dan stamina
•	 Mengurangi kelelahan
•	 Meningkatkan fungsi kesehatan paru-paru

terkena penyakit.terkena penyakit.

Nu Skin menghadirkan solusi untuk Nu Skin menghadirkan solusi untuk 
memelihara kesehatan stamina dengan memelihara kesehatan stamina dengan 
mengkonsumsi nutrisi kesehatan mengkonsumsi nutrisi kesehatan 
Cs-4Cs-4Cs-4
alami yang berasal dari jamur cordyceps alami yang berasal dari jamur cordyceps 

sinensis dari strain ( jenis) Cs-4 yang sinensis dari strain ( jenis) Cs-4 yang 
ditumbuhkan dalam pembenihan bubur ditumbuhkan dalam pembenihan bubur 

kedele (tahu). Penelitian menunjukkan  bahwa kedele (tahu). Penelitian menunjukkan  bahwa 
cordyceps telah terbukti dapat meningkatkan cordyceps telah terbukti dapat meningkatkan 
penggunaan oksigen yang efisien, menaikkan penggunaan oksigen yang efisien, menaikkan 

tingkat energi di organ tubuh,  melancarkan tingkat energi di organ tubuh,  melancarkan 

SOLUSI TEPAT MENJAGA KADAR KOLESTEROL 
TETAP SEHAT
Tahukah Anda bahwa kolesterol tinggi akan 
menimbulkan plak dan menyebabkan 
pembuluh darah menjadi tidak elastis dan 
menyempit? Akibatnya tubuh rentan 
terserang stroke atau penyakit jantung. 
Dua penyakit ini sangat ditakuti, apalagi 
penyakit jantung koroner merupakan 
penyakit pembunuh nomor satu di 
dunia. Sekitar 80% penderita penyakit 
jantung meninggal mendadak.

Pastikan  kolesterol Anda dalam tingkat yang  normal 
(kolesterol total <200 mg/dl) dengan mengkonsumsi 
CholestiMax 1 - 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore hari.

CholestiMax adalah suplemen makanan dengan formula 
khas yang terstandar secara ilmiah dan didukung secara klinis 
untuk pemeliharaan kadar kolesterol yang sehat. 

Manfaat Utama:
•	 Telah distandarisasi mengandung bahan aktif 600mg 

ragi beras merah (Monascus purpureus  Went) kualitas 
tinggi

•	 Menurunkan kadar kolesterol total
•	 Menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat)
•	 Menurunkan resiko penyakit-penyakit kardiovaskular 

( jantung dan pembuluh darah)
•	 Bebas Citrinin

SOLUSI TEPAT MEMPERTAHANKAN KETAJAMAN 
DAYA INGAT 
Seiring kemajuan pengobatan modern dalam melawan 
penyakit, populasi manusia diharapkan dapat hidup lebih 
lama. Meski demikian, kualitas hidup juga mempengaruhi 
usia seiring dengan menurunnya kesehatan fisik dan mental 
secara drastis. Sebuah pembuktian ilmiah mengungkap 
bahwa pengobatan herbal dan suplemen makanan dapat 
meningkatkan fungsi kognitif dan mempertahankan 
ketajaman daya ingat. 

Penelitian intensif terhadap manfaat Ginkgo biloba 
juga membuktikan manfaatnya bagi kesehatan. Pohon 
Ginkgo terkenal akan kemampuannya beradaptasi serta 
ketahanannya terhadap penyakit. Penelitian ilmiah yang 
dilakukan sejak puluhan tahun lalu membuka tabir rahasia 
Ginkgo selama berabad-abad. Ekstrak daun Ginkgo yang 
diambil dari pohon Ginkgo, seperti GinkgoMax, merupakan 
bagian dari beberapa suplemen tumbuhan yang paling luas 
penggunaannya di dunia sekarang ini. 

Tahukah Anda bahwa kolesterol tinggi akan Tahukah Anda bahwa kolesterol tinggi akan 
menimbulkan plak dan menyebabkan menimbulkan plak dan menyebabkan 
pembuluh darah menjadi tidak elastis dan pembuluh darah menjadi tidak elastis dan 
menyempit? Akibatnya tubuh rentan menyempit? Akibatnya tubuh rentan 
terserang stroke atau penyakit jantung. terserang stroke atau penyakit jantung. 
Dua penyakit ini sangat ditakuti, apalagi Dua penyakit ini sangat ditakuti, apalagi 
penyakit jantung koroner merupakan penyakit jantung koroner merupakan 
penyakit pembunuh nomor satu di penyakit pembunuh nomor satu di 
dunia. Sekitar 80% penderita penyakit dunia. Sekitar 80% penderita penyakit 

 merupakan suplemen  merupakan suplemen 
makanan yang berfungsi untuk makanan yang berfungsi untuk 
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LINDUNGI 
KESEHATAN 
KELUARGA
DENGAN NUTRISI 
ANTIOKSIDAN
Hidup di lingkungan dengan tingkat polusi yang tinggi 

menempatkan tubuh kita dalam kondisi rentan terhadap 
serangan radikal bebas. Radikal bebas berpotensi merusak 
sel-sel tubuh dan memicu penuaan dini, penyakit jantung, 
dan berbagai macam penyakit lainnya.

Antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan karena radikal 
bebas dengan cara menyumbangkan elektron kepada radikal 
bebas, sehingga menetralkan dan menghentikan reaksi 
berantai radikal bebas. Antioksidan juga bekerja pada sel-sel 
yang rusak akibat serangan radikal bebas untuk memperbaiki 
juga memulihkan sel-sel tersebut agar kesehatan kembali 
optimal.

Kenali cara nikmat melindungi kesehatan keluarga dengan 
mengkonsumsi g3 secara rutin. Jus kaya nutrisi antioksidan 
dari buah gac yang banyak terdapat di daerah Asia Selatan ini 
memiliki manfaat yang terbukti secara klinis dapat melindungi 
sel. Gac mengandung sejumlah senyawa unik dan bentuk 
karotenoid yang mempunyai bioavailabilitas tinggi, yaitu 
lipocarotenes. Kandungan ini memberikan perlindungan 
antioksidan yang kuat untuk mendukung kesehatan fungsi 
kekebalan tubuh. 

Formula g3 dikembangkan dengan menambahkan 3 buah 
super lainnya—Chinese lycium, Siberian pineapple, dan buah 
cili—yang secara sinergis memberikan keuntungan ganda. 
g3 memiliki paduan rasa  manis dan sedikit asam yang dapat 
dinikmati sehari-hari oleh setiap anggota keluarga.

sel-sel tubuh dan memicu penuaan dini, penyakit jantung, 
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Manfaat kesehatan g3 
•	 Mendukung peremajaan sel sehingga dapat memperlambat 

proses penuaan melalui perlindungan DNA.
•	 Meningkatkan nilai karotenoid kulit yang berarti 

meningkatnya pertahanan antioksidan untuk mencegah 
kerusakan sel oleh radikal bebas.

•	 Mendukung fungsi kesehatan kekebalan tubuh (fungsi imun), 
sehingga tubuh lebih tahan terhadap serangan penyakit.
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AGELOC TRANSFORMATION

Saya sangat senang melakukan perawatan wajah meskipun 
tidak punya masalah jerawat  maupun flek. Meski demikian, 

satu hal yang tidak bisa saya hindari adalah penuaan. Seiring 
bertambahnya usia, mulai muncul garis-garis halus di bawah 
mata, kulit menjadi kering dan kusam. Saya juga memiliki kantung 
mata berwarna gelap yang sangat mengganggu penampilan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan perawatan 
kulit wajah di klinik kecantikan. Setelah mengambil dua paket 
perawatan, saya meminta pendapat suami mengenai hasilnya. 
Ternyata suami menjawab tidak melihat perbaikan pada masalah 
kulit saya. Saya kecewa karena sudah mengeluarkan uang cukup 
banyak namun tidak mendapatkan hasil yang baik. 

Suatu ketika, seorang teman mengenalkan produk ageLOC 
Transformation. Meski awalnya hanya coba-coba, ternyata kulit 
yang kering kusam menjadi normal dan cerah kembali setelah 
pemakaian secara rutin. Saya sangat menyukai produk ini. 
ageLOC Transformation membuat penampilan kulit wajah saya 
cerah dan terjaga kelembabannya. Amazing! 

Novi Young

Sebelum Perawatan Setelah Perawatan



Saya adalah seorang dosen dan mantan dekan Fakulatas 
Pendidikan sebuah PTS di Jakarta. Setelah 27 tahun bekerja, 

saya mulai berpikir tentang pensiun. Saya tidak mau pensiun 
dalam keadaan sakit-sakitan dan kekurangan uang. Karenanya, 
sayapun berpikir untuk berbisnis, namun tidak tahu bisnis apa. 

Perkenalan saya dengan produk-produk Nu Skin dan bisnisnya 
membuat saya percaya bahwa saya pasti berhasil di bisnis ini. 
Di antara produknya yang luar biasa adalah CholestiMax dan 
Marine Omega. Beberapa bulan lalu, saya merasa pundak saya 
berat dan kepala saya pusing. Ternyata setelah saya cek darah, 
kolesterol saya tinggi yaitu 240 mg/dl dan trigliserida saya 180 
mg/dl. 

Dokter mengijinkan saya untuk minum suplemen, jadi saya 
mencoba untuk minum CholestiMax dan Marine Omega selama 
2 bulan secara rutin. Setelah 2 bulan, saya cek darah lagi, dan 
kadar kolesterol saya turun menjadi 110 mg/dl dan trigliserida 
turun menjadi 150 mg/dl. HDL saya juga sangat bagus yaitu 
55mg/dl karena rutin mengkonsumsi CholestiMax dan Marine 
Omega. Pengalaman ini membuat kecintaan saya pada produk 
dan bisnis Nu Skin semakin tinggi. 

Rosa
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CHOLESTIMAX





10 Tahun Ciptakan Senyum 
bagi Anak Indonesia

Didirikan tahun 1996, Nu Skin Force For Good 
Foundation (FFG) merupakan perwujudan dari 

budaya Nu Skin untuk meningkatkan kehidupan anak-anak, 
serta mengupayakan pelestarian budaya dan lingkungan di 
seluruh dunia. 

Inisiatif lokal Nu Skin Force for Good Foundation di Indonesia 
dimulai tahun 2006 dengan membangun sekolah komunitas 
di Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Nu Skin Force 
for Good Foundation telah membangun kembali 6 sekolah 
di beberapa daerah yang terkena dampak bencana alam di 
Indonesia, serta mengadakan program pendampingan untuk 
anak-anak di daerah bencana.

Di bidang kesehatan, sejak Juli 2010 Nu Skin Indonesia 
menjalankan program Southeast Asia’s Children’s Heart 
Fund untuk membantu anak-anak dengan kelainan jantung 
bawaan. Bekerja sama dengan Yayasan Jantung Anak 
Indonesia (YJAI), hingga Maret 2015, 113 anak Indonesia 
telah mendapatkan bantuan untuk menjalani operasi. Fadhry, 
Manda, Dion dan anak-anak lainnya adalah sebagian dari 
61 anak yang menjalani operasi dengan bantuan program 
Southeast Asia’s Children’s Heart Fund di tahun 2014.

FFG bersama YJAI berkomitmen untuk terus membantu 
anak-anak Indonesia yang menderita kelainan jantung 
bawaan. Anda dapat turut mendukung program Southeast 
Asia’s Children’s Heart Fund melalui program 1% Commission.

Nourish the Children
Nu Skin memiliki komitmen untuk turut membantu anak-
anak yang menderita kekurangan gizi di seluruh dunia melalui 
inisiatif Nourish the Children dengan produk VitaMeal. 
VitaMeal adalah makanan kaya nutrisi dengan kandungan 
kalori, protein, lemak dan karbohidrat serta vitamin dan 
mineral yang diciptakan khusus untuk memenuhi kebutuhan 
gizi anak-anak yang menderita malnutrisi.

Hingga Desember 2014, inisiatif Nourish the Children telah 
menyalurkan lebih dari 400 juta pangan bernutrisi VitaMeal 
ke anak-anak penderita malnutrisi dan korban bencana alam 
di seluruh dunia. 


