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Tips
SIAPKAN KULIT
HADAPI PERUBAHAN 
CUACA 
Perubahan cuaca yang sedang dialami di banyak negara 

dapat berpengaruh pada terjadinya penuaan pada kulit. 
Kondisi ini ditandai dengan munculnya garis-garis halus, 
perubahan warna serta hilangnya kekencangan maupun 
elastisitas kulit. 

Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan 
mengenai penuaan, kini tersedia beragam pilihan untuk 
mengatasi penuaan pada kulit. Meski demikian, masih 
banyak orang menginginkan hasil instan dari perawatan 
yang mereka gunakan, tanpa memikirkan dampaknya untuk 
kesehatan kulit. Untuk kesehatan kulit jangka panjang, 
bijaksanalah dalam memilih produk perawatan wajah. 
Solusi tepat untuk masalah kulit Anda.

Nu Skin 180 System merupakan solusi perawatan wajah 
harian yang telah terbukti secara klinis dapat mengatasi 
tanda-tanda penuaan pada kulit. Dengan kandungan 
Alpha Hydroxy Acid (AHA) dan Poly Hydroxy Acid (PHA) 
yang dapat melakukan penetrasi ke dalam kulit untuk 
mendorong pergantian sel kulit mati, penggunaan produk 
ini membantu mencerahkan kulit, mengurangi garis-garis 
halus, mengecilkan pori-pori dan membuat kulit menjadi 
halus. 

Nu Skin 180 Face Wash
Hapus tanda-tanda penuaan akibat lingkungan. Nu Skin 180 
Face Wash mengandung 10% vitamin C aktif yang efektif, 
menjadikan produk ini sebagai salah satu pembersih anti 
penuaan yang luar biasa.

Nu Skin 180 Skin Mist
Dengan kandungan HMW complex serta di-peptides dan 
tri-peptides dari hydrolyzed rice protein, Nu Skin 180 Skin 
Mist melindungi kulit dari terbentuknya kerut di masa yang 
akan datang maupun kehilangan kekencangan. Produk ini 
bekerja untuk menenangkan dan melindungi kulit terhadap 
iritasi.  

Nu Skin 180 Cell Renewal Fluid
Mengandung 15 % Poly Hydroxy Acid (PHA), Nu Skin Cell 
Renewal Fluid memicu pembaruan sel kulit dengan lembut 
dan efektif, memberikan perlindungan antioksidan, dan 
mendukung kelembaban kulit untuk menghaluskan tekstur 
kulit dan menghilangkan penampilan garis-garis halus dan 
kerutan.

Nu Skin 180 UV Block Hydrator
Nu Skin 180 UV Block Hydrator SPF 18 menghalangi 
paparan sinar UVA dan UVB spektrum luas, berfungsi 
mencegah penuaan dini akibat sinar UV. 

Nu Skin 180 Night Complex
Mengandung creatine untuk mendukung proses pemulihan 
dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor 
lingkungan.

Nu Skin 180 AHA Facial Peel
Menstimulasi pembaruan sel kulit dan mendukung sintesis 
kolagen. Hasilnya, kulit yang kusam dan menua hilang 
dalam beberapa menit. 

Untuk hasil optimal, gunakan secara teratur dan lihat 
hasilnya setelah penggunaan selama delapan minggu. 
Dengan Nu Skin 180 System, kulit sehat Anda tetap 
terlindungi dari efek perubahan cuaca. 



Tips
PERKUAT SISTEM KEKEBALAN TUBUH JELANG MUSIM HUJAN

Pergantian dari musim kemarau ke musim hujan kerap 
membuat kesehatan tubuh terganggu. Memasuki 

musim hujan, berbagai penyakit seperti flu, batuk, sesak 
nafas, pilek, masuk angin, penyakit kulit hingga demam 
berdarah rentan menyerang tubuh. 

Jangan biarkan libur akhir tahun terganggu karena 
kesehatan yang tidak prima. Untuk itu, tingkatkan sistem 
kekebalan tubuh Anda dengan menerapkan langkah-
langkah berikut ini:

Pastikan untuk Selalu ‘Higienis’ Setiap Hari
Di musim hujan, kuman dan bakteri berkembang biak 
lebih leluasa karena kelembaban yang begitu tinggi. 
Hindari masuknya kuman dan bakteri ke dalam tubuh 
dengan membiasakan mencuci tangan. Jika setiap orang 
memperhatikan prosedur cuci tangan yang benar, satu 
milyar orang dapat terbebas dari flu dan mencegah 
penyebaran penyakit menular lebih lanjut.

Bersihkan Lingkungan
Kelembaban udara yang tinggi membuat sampah di sekitar 
kita menjadi lebih mudah membusuk dan menjadi sumber 
kuman. Bersihkan lingkungan pada tempat-tempat yang 
berpotensi menjadi sarang berkembang biaknya kuman 
dan bakteri. Menimbun sampah, menutup lubang yang 
berpotensi membuat air tergenang, menutup tempat 
penampungan air, memotong ranting dan rumput yang 
terlalu rindang merupakan hal-hal yang dapat Anda 
lakukan. 

Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh
Konsumsi air yang cukup mampu meningkatkan daya 
tahan tubuh. Karenanya, pastikan Anda mengonsumsi 
cairan sedikitnya 1,5 liter per hari. 

Konsumsi Serat 
Asupan serat sangat penting untuk kesehatan tubuh. Serat 
merupakan “pembasmi” lemak secara cepat. Serat bisa 
memperlambat pengosongan perut, menekan hormon 
lapar, menyeimbangkan gula darah, dan mengurangi rasa 
ingin makan. Orang dewasa disarankan mengonsumsi 25-
35 gram serat per hari, dalam bentuk buah beri (terutama 
raspberi), lentil, sayuran hijau, kacang-kacangan, maupun 
biji-bijian.

Perhatikan Pola Tidur
Ambil waktu untuk istirahat dan tidurlah secukupnya. 
Namun, jangan pula tidur dengan waktu atau porsi yang 
berlebih. Porsi tidur yang berlebih akan membuat tubuh 
menjadi lemas dan mengalami kaku otot. Selain itu, hindari 
terjaga hingga larut malam agar tubuh dapat memulihkan 
stamina dan memperbaiki sistem kekebalannya dengan 
tidur yang cukup di malam hari.

Aktif Bergerak 
Saat liburan panjang, sering kali kita tergoda untuk berhenti 
berolahraga. Jika Anda malas untuk ke gym atau melakukan 
olah raga rutin, lakukan apa saja yang bisa membuat tubuh 
Anda bergerak aktif. 

Konsumsi Suplemen Nutrisi
Saat menghadapi pergantian musim, seringkali tubuh 
membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Proses inilah 
yang biasanya menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita 
menurun. Saat sistem kekebalan tubuh menurun, penyakit 
akan lebih rentan menyerang. Konsumsi suplemen nutrisi 
yang tepat untuk menjaga kestabilan sistem imun dan 
membentengi tubuh Anda. 

Nu Skin melengkapi langkah-langkah di atas dengan 
menghadirkan solusi untuk menjaga kesehatan dengan 
memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kombinasi 
ReishiMax dan Tegreen97 menjadi kunci bagi tubuh yang 
tetap fit dan prima menghadapi perubahan musim. 

ReishiMax adalah ekstrak jamur Reishi yang mengandung 
bahan aktif dengan kadar tinggi guna memberikan 
dukungan sistem imun optimal yang tidak terdapat pada 
Reishi lain.  ReishiMax bermanfaat untuk mendukung 
kesehatan fungsi sistem imun serta aktivitas anti bodi 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 konsentrasi tinggi 
yang ditemukan secara alamiah pada teh hijau, Tegreen97 
mendukung kesehatan sel dalam jangka panjang. 
Tegreen97 mengandung katekin yang setara dengan 7 
cangkir teh hijau dalam setiap kapsulnya dan 99,5% bebas 
kafein. Sebagai suplemen antioksidan yang sangat kuat, 
Tegreen97 bekerja 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 
dan Tegreen97 merupakan solusi untuk menjaga dan 
memperkuat sistem kekebalan tubuh dan kesehatan Anda. 
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Nu Skin 180 System

BAGIKAN PENGALAMAN ANDA BERSAMA NU SKIN DAN PHARMANEX
Anda mempunyai pengalaman menarik tentang produk-produk Nu Skin dan Pharmanex?
Kirimkan testimonial Anda ke ID_iwanttoshare@nuskin.com atau 48hrs_reply_indonesia@nuskin.com. 
Anda juga dapat menghubungi kantor Nu Skin terdekat. Testimonial yang lulus seleksi akan ditampilkan 
di Nu Spirit dan hadiah menarik menanti Anda!

Tegreen97 & ReishiMax

Saya ibu rumah tangga berusia 54 tahun dengan 3 orang anak. Saya mengenal Nu 
Skin melalui suplemen nutrisi LifePak. Dengan kesibukan harian yang sangat tinggi, 

ditambah sering kurang tidur, saya tetap merasa sehat.

Pertengahan April 2015 saya dinyatakan positif mengidap kanker. Sejak saat itu, saya 
rutin mengkonsumsi g3. Kebiasaan ini sangat menolong pemulihan dan mempertahankan 
stamina saya. Kondisi saya tetap terjaga, karena nilai antioksidan saya meningkat hingga 
68.000. Saya juga mengkonsumsi ReishiMax dan Tegreen97 karena terbukti secara klinis 
bisa mengendalikan/mematikan aktivitas sel kanker. Kekebalan tubuh saya juga meningkat 
dan tidak mudah lelah.

Saya bersyukur bisa mengenal produk-produk Pharmanex yang berkualitas dan aman 
untuk mempertahankan kesehatan saya.

Saya seorang karyawati  di salah satu perusahaaan 
swasta berusia 35 tahun. Kulit wajah saya berminyak 

dan kusam. Karena dulu berjerawat dan meninggalkan 
lubang bekas jerawat, saya memiliki pori-pori kulit yang 
besar. Berbagai perawatan sudah saya coba, tetapi tidak 
ada perubahan. Kulit saya yang sensitif malah memerah 
dan kasar karena iritasi.

Seorang teman menyarankan 
untuk mengunakan Nu Skin 180 
System. Setelah menggunakan 
rangkaian produknya selama 

tujuh hari, iritasi pada kulit saya mereda dan mulai terlihat perubahannya. Wajah menjadi lebih cerah 
dan terlihat sehat. Pori-pori kulit wajah mengecil dan lubang bekas jerawat memudar. Kulit wajah 
saya menjadi lebih halus. Sampai sekarang saya selalu menggunakan rangkaian produk perawatan 
Nu Skin 180 System. Terima kasih Nu Skin!

Sebelum Sesudah



Puji syukur hanya untuk Tuhan yang telah menuntun kami ke dalam bisnis 
Nu Skin dan pencapaian ini. Terima kasih kepada putri kami tercinta, 

Divine, yang mendukung dan memahami perjuangan kami. Terima kasih 
kepada seluruh organisasi kami; semua ini adalah berkat kerja sama kita.
Tantangan bagi kami adalah membawa dan mengangkat seluruh organisasi 
kami untuk mencapai puncak kesuksesan bersama. 

Bisnis ini bukan melulu tentang diri kami tapi lebih dari itu, tentang membantu 
orang lain menjadi sukses. Bisnis Nu Skin telah mengubah hidup kami menjadi 
bermakna bagi orang lain dan kiranya orang lain tersebut pun bisa menolong 
yang lainnya untuk memiliki hidup yang berarti. Jika kesuksesan adalah 
keharusan bagi kita, maka ada harga yang harus dibayar. Success is almost 
always based on inconvenience. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. 

EFENDI SALIM & VISION
Nu Diamond

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas pencapaian 
ini. Perjalanan menuju Diamond bukan hal yang mudah, tapi begitu banyak 

pembelajaran yang kami terima. Segala cobaan dan tantangannya membuat 
kami lebih belajar untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik 
setiap harinya.

Terima kasih kepada upline kami yang tiada henti memberikan dukungan, 
para crossline yang selalu memberikan inspirasi, dan tim kami. Pencapaian 
ini terjadi bukan karena 1 orang, tapi karena kerja tim yang sangat luar biasa. 
Terima kasih kepada manajemen yang tiada henti memberikan bantuan dan 
dukungan kepada kami. Kami yakin dengan bisnis Nu Skin, kita akan bisa 
membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Let’s go 1B!

dr. SURYANTI BAHRI & A. MUH RIZKY
Nu Diamond



Pencapaian sebagai Diamond mengingatkan kami sekali lagi akan kebaikan 
dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan kami di Nu Skin.  Berkat anugerah 

dari Tuhan, melalui Nu Skin secara luar biasa beberapa impian kami bisa 
menjadi kenyataan. Kami juga bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang 
yang luar biasa dalam hidup kami yaitu orang tua kami, para upline dan 
downline yang selalu memberi warna dalam hidup kami. 

Sejalan dengan semangat Nu Skin Force For Good, kami beserta seluruh 
anggota keluarga Nu Skin kami selalu diingatkan untuk melakukan perubahan 
dalam hidup ini yaitu dengan memberikan harapan kepada orang banyak 
dengan melakukan misi HOPE - Helping Other People Everywhere. Dengan 
semakin tinggi jenjang yang akan kami daki, kami diingatkan bahwa bukan 
pada berapa tinggi jenjang yang akan kami capai tapi berapa banyak orang 
yang bisa kami bantu agar bisa mencapai jenjang ini juga.

KRISTINA KOSEN & GIDEON TORSINA
Nu Diamond

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Terima kasih kepada Tuhan atas berkah yang diberikan kepada kami serta 
bimbingan dari para leader yang luar biasa. Perjalanan di Nu Skin seperti 

rancangan arsitek. Tetapkan tujuan dan berupaya mengubahnya menjadi 
kenyataan.

ELYSABETH & TEGUH JAYA
Nu Diamond



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Terima kasih kepada Tuhan atas pencapaian ini, serta kepada tim yang solid 
yang sangat mendukung, juga upline, downline, dan crossline yang luar biasa.

Dengan Nu Skin, kita bisa membantu lebih banyak kehidupan baik itu dalam hal 
kesehatan, maupun kebebasan waktu. Mari kita wujudkan misi Nu Skin Force for 
Good.

AILY & EDY HARTONO
Nu Emerald

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian ini. Terima kasih 
kepada upline dan para mentor yang dengan sabar membantu mengarahkan 

saya sampai sekarang. Terima kasih juga atas dukungan luar biasa dan kerja sama 
yang baik dari mitra kerja saya.

Lewat Nu Skin, saya semakin yakin saya akan bisa mewujudkan setiap impian 
saya yang terpendam. Selain itu, sayapun semakin muda dan sehat lewat produk-
produk inovatifnya.

AINI & YU HUNG I
Nu Emerald

Puji syukur kepada Tuhan karena melalui Nu Skin saya telah mengalami 
banyak perubahan dan keajaiban dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya 

seorang ibu rumah tangga yang setiap hari mengurus anak-anak yang masih kecil 
dan berbagai kegiatan gereja serta aktivitas lainnya yang sangat padat. Namun 
dengan tekad kuat, keyakinan yang sangat tinggi serta usaha yang sungguh-
sungguh, saya berhasil mencapai posisi Emerald. Semua ini tidak terlepas dari 
kerja sama tim, upline dan downline, dorongan suami dan keluarga serta campur 
tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya.

Tekad saya adalah terus membantu banyak orang agar dapat mengalami 
perubahan dalam hidup mereka menjadi lebih baik dan menjadi saluran berkat 
bagi banyak orang.

ANNA WIDAYANTI & SALIB BAGIYARJA
Nu Emerald



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan 
bertemu dengan Nu Skin. Melalui Nu Skin, saya mempunyai kesempatan 

untuk membantu orang melihat sebuah peluang untuk mengubah hidup dan 
orang-orang di sekeliling saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mengubah 
hidup dan mewujudkan impian mereka.

Keluarga, terutama orang tua sayalah yang menjadi alasan saya untuk maju terus, 
pantang mundur, tidak pernah menyerah dan tidak mengeluh karena mereka tidak 
bisa menunggu kita terlalu lama untuk sukses. Saya bersyukur dan yakin bahwa 
Nu Skin adalah sebuah platform bisnis bagi saya dan orang-orang di sekeliling saya 
untuk mengubah hidup dan menolong orang-orang di sekeliling kami. Success 
will never cross alone. Go Double, Go Double. Go Europe.

DIANA TANIZAL & EDDY
Nu Emerald

Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah mempertemukan kami 
dengan para upline sehingga kami bisa menjadi mitra dalam bisnis Nu Skin.

Kami sangat bersyukur atas pencapaian Emerald di Nu Skin. Bukan hal yang 
mudah, tetapi setiap pencapaian merupakan awal kita menuju impian-impian kita.

Jangan pernah menyerah, kita tidak berjalan sendiri. Ada upline, sistem dan 
sideline yang selalu menjadi pendorong dan penyemangat kita. Mari belajar 
bersama dengan orang-orang yang positif menuju sukses dan membantu lebih 
banyak orang mencapai impian-impian mereka. Everyone can do it, just believe, 
work hard and success together.

HERMAN INDRI & ELLY
Nu Emerald

Puji syukur kepada Tuhan, karena anugerahNya kami bisa mencapai 
peringkat Emerald. Terima kasih kepada upline, downline dan sideline serta 

staf Nu Skin yang selalu mendukung. Peran perusahaan yang selalu berinovasi 
mengembangkan produk adalah salah satu kunci sukses distributor Nu Skin dalam 
menjalankan bisnisnya. Program Success Trip dan LTO sangat membantu untuk 
memotivasi dan mengembangkan organisasi kami.

Banyak pengalaman yang kami dapatkan dalam bisnis Nu Skin, terutama 
mengenai team work. Kami melihat pentingnya sistem, training, serta duplikasi 
yang benar sehingga menjadi contoh yang baik bagi downline. Kita tidak mungkin 
sukses tanpa membantu downline kita sukses. 

FANNY KURNIAWAN & YOHANES LIMARGA
Nu Emerald



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Melalui Nu Skin, saya bertumbuh 
menjadi lebih baik. Dengan sistem bisnis dan marketing plan yang sangat jelas, 

saya bisa membantu dan membawa orang lain untuk mencapai sukses bersama. 
Terima kasih juga kepada keluarga dan upline yang selalu mendukung, serta 
kepada downline yang sudah percaya kepada saya. Nu Skin makes my life more 
meaningful as a person. 

JENNY TJINTOMULYO & WONG TJUN SIEN
Nu Emerald

Puji syukur kepada Tuhan atas berkatNya yang melimpah yang membuat kami 
berdua bisa mencapai posisi Emerald Executive. Perjalanan kami membangun 

bisnis Nu Skin merupakan perjalanan yang sangat menarik karena membuat kami 
belajar menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik. Kami juga belajar sebagai 
wirausahawan yang mengejar impian kami yaitu freedom. 

Dengan visi sebagai perusahaan direct selling yang membayarkan komisi tertinggi 
bagi para distributornya, Nu Skin merupakan mitra usaha yang sangat bisa 
diandalkan. Produk-produk inovatif dan berkualitas dengan teknologi ageLOC 
yang belum ada saingannya membuat kami percaya bahwa kami membangun 
bisnis yang tepat. Dibantu para mentor yang luar biasa dan sistem kerja yang 
teruji, kami percaya bisnis Nu Skin akan menjadi bisnis untuk membangun masa 
depan kami. 

JIMMY KURNIA INDRADJAYA & JOHANA ROSALINA K
Nu Emerald

Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada 
kami. Terima kasih kepada upline yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasinya, serta crossline dan downline atas kerja sama tim yang solid dan saling 
mendukung.

Nu Skin sudah menjadi pilihan utama karir kami dan merupakan kendaraan yang 
tepat untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Bukan hanya untuk diri 
sendiri, tapi juga menyukseskan orang banyak. Itulah yang membuat kami bangga 
terhadap bisnis ini. Semoga kami bisa menjadi leader yang lebih bertanggung 
jawab dan lebih baik atas setiap keputusan yang diambil. Go BDM! Go Double, 
Double!

RUSNA & JONI
Nu Emerald



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya serta berbagai pelajaran dan 
pengalaman hidup yang dapat membuat kami terus bertumbuh, menjadi 

pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Terima kasih atas dukungan dari semua upline di bisnis Nu Skin yang tidak pernah 
lelah memberi kami Inspirasi. Terima kasih atas kerja sama yang baik dengan 
seluruh mitra bisnis kami, karena harapan kuat merekalah yang membuat kami 
terus membangun diri, dan menuju impian bersama. 

TENI KURNIAWATY & WILLIAM GUNAWAN
Nu Emerald

Terima kasih kepada Tuhan karena sudah menuntun jalan kami sampai ke titik 
ini. Apa yang kami capai adalah karena dukungan keluarga dan kerja tim yang 

luar biasa. Awalnya kami bergabung dengan Nu Skin karena kebutuhan untuk 
hidup lebih sehat buat orang yang kami cintai. Bersama Nu Skin kami menjadi 
lebih berarti bagi orang lain, bisa membantu saudara, sahabat, teman dan banyak 
orang untuk hidup lebih sehat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. 

Kegigihan, keteguhan dan positioning yang kuat merupakan jawaban kami dalam 
menjalankan bisnis Nu Skin. Mari satukan hati bersama Nu Skin karena kita pasti 
bisa! Be a Star, let’s go to the next level, let’s success together!

WENNY OKTAVIA & WILLY SETIAWAN
Nu Emerald

Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada orang tua, upline, downline 
dan sideline yang sudah mendukung, menjadi tim dan inspirator sehingga saya 

bisa mencapai peringkat Emerald Executive.

Dengan Nu Skin, impian-impian kami bisa terwujud dan dapat membantu 
kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan 
kita mau. Tetap semangat, gigih dan yakin terhadap diri sendiri bahwa kita 
memang bisa menjadi orang sukses. Just do it..success is a must!

YENNI IRA PUSPITA & WIGNYO SOEGIANTO
Nu Emerald



Teknologi ageLOC pada produk Nu Skin yang diliput Discovery Channel dan Proses 
Kualitas 6S pada produk Pharmanex menjadi daya tarik awal kami mengkonsumsi produk 

Nu Skin dan mempelajari bisnisnya.

LTO ageLOC Y-Span pada Oktober lalu menjadi momentum bagi kami untuk mencapai 
peringkat Ruby. Kami yakin pada masa mendatang teknologi ageLOC dapat membantu 
kehidupan banyak orang di bidang kesehatan, kecantikan, dan kualitas hidup. Sebagai 
distributor Nu Skin, kami percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak 
akan hilang. Go Europe... BDM is a Must!

ALEX RICHARDSON MANURUNG & 
RENOVA ELISABETH PANGGABEAN

Nu Ruby

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertemuan kami dengan Nu Skin 
sungguh suatu berkat yang tak dapat kami gambarkan dengan kata-kata.  

Bersama Nu Skin, kami dapat memberikan nilai tambah kepada orang di sekeliling 
kami, baik melalui peluang bisnis Nu Skin maupun melalui produk-produk 
Nu Skin.

Apa yang telah kami dapatkan di Nu Skin sungguh telah mengubah hidup kami. 
Kami percaya bahwa bisnis Nu Skin adalah kendaraan yang tepat untuk membawa 
kami pada impian-impian kami. Be, Duplicate, Multiply Stars. Dubai is a must!

YOHANNES NJOTO SANDJAJA & 
JULIA GUNAWAN GOEY

Nu Emerald

Kami bersyukur dan berterima kasih karena berada di lingkungan yang positif, 
berkat upline, downline, sideline, crossline dan seluruh staf Nu Skin yang senantiasa 
mendukung kami.

Sukses adalah pilihan. Ketika kami memilih percaya dan menjalankan Nu Skin 
dengan hati yang tulus untuk menolong orang lain, semuanya berubah drastis. 
Kami menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana dalam hal cara pandang dan 
pembinaan diri. Go Europe 2016 is a must! Go Double Double, Go Medan, Go 
Indonesia.

YONG MEI & TOK FU AN
Nu Emerald



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Terima kasih Nu Skin, pencapaian ini kami peruntukkan bagi keluarga, anak, dan tim kami 
yang luar biasa. Berawal dari Marine Omega yang luar biasa, anak kami Josh menjadi 

lebih sehat. Ini adalah alasan mengapa kepercayaan kami menjadi lebih tinggi terhadap 
Nu Skin. Anak adalah alasan kuat untuk mengambil kesempatan di bisnis ini. Kami yakin 
bersama tim, kita akan sukses karena didukung produk yang menakjubkan, ditambah lagi 
konsep bisnis yang teruji. Go Europe, Go Macau, Go Dubai!

ASIDO PANJAITAN & SUPRAPTO DANTER
Nu Ruby

Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Sungguh Nu Skin 
adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Terima kasih kepada upline yang telah 

mengenalkan Nu Skin dan begitu sabar membimbing saya, juga kepada downline, crossline, 
dan manajemen Nu Skin yang selalu memberikan dukungan. 

Ruby adalah start awal kepemimpinan bagi saya, di mana saya harus bisa lebih bersinar dan 
bermanfaat bagi banyak orang. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita di  
Nu Skin. Terima kasih Nu Skin. I Love Nu Skin.

ARUM RAKHMASARI OCTIVANINGSIH
Nu Ruby

Bertemu dengan Nu Skin merupakan jawaban dari doa-doa panjang kami. Ibarat sebuah 
rumah tangga, berbisnis di Nu Skin tidak hanya butuh komitmen yang tinggi, tapi juga 

kepercayaan, kesabaran dan kesetiaan.

Komitmen terhadap tujuan-tujuan besar kita, yakin kepada produk dan perusahaan, sabar 
terhadap prosesnya, dan setia dengan sistemnya. Berprinsip pada 4 hal tersebut berhasil 
mengantarkan kami kepada tahap pencapaian saat ini. Alhamdulillah semua ini telah terjadi.
Insya Allah, kita bisa jika berpikir bisa!

ANDAM VIRGIFARRY ZAUQ & IFANI INDRA
Nu Ruby

Terima kasih kepada Tuhan yang sungguh baik telah memberikan kekuatan setiap hari. 
Terima kasih kepada keluarga kami, upline, downline, sideline dan crossline yang sangat 

positif dan selalu mendukung, juga untuk produk, sistem dan manajemen Nu Skin yang luar 
biasa. Nu Skin membuat kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna 
bagi sesama. Kami berani bermimpi besar, sangat percaya dan mewujudkannya.

Kami percaya Nu Skin adalah kendaraan yang tepat dan tercepat untuk mencapai kebebasan 
finansial dan waktu. Persist untill the end! Together We Succeed! Go Europe! Go BDM! Go 
100+1!

CHRISTINA DESRIYANTI GINTING & 
JACKSON MARRO SIMANULLANG

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji Tuhan kami bersyukur bertemu dengan Nu Skin Oktober 2014 silam. Kecanggihan 
produk Nu Skin memberikan solusi kesehatan yang kami butuhkan. Kami terus 

membagikan cerita kami kepada lebih banyak orang yang membutuhkan solusi untuk sehat 
dan menjalankan pola hidup sehat.

Bersama tim di Papua, kami ingin mewujudkan mimpi banyak orang Papua untuk menjadikan 
generasi baru Papua yang cerdas melalui kecanggihan produk-produk Nu Skin dan melalui 
kendaraan bisnis Nu Skin.

ELLEN ROMPAS
Nu Ruby

Terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kami dengan bisnis Nu Skin 
dan atas pencapaian Ruby Executive ini. Terima kasih juga kepada upline, downline serta 

crossline atas dukungan dan kerjasamanya.

Nu Skin telah memberikan banyak ilmu dan perubahan dalam kehidupan kami yang membuat 
kami berani bermimpi untuk mencapai tujuan hidup. Never Give Up. Jangan pernah takut 
gagal, kuncinya adalah Just Do It. Go Europe...Go 1B!

EFENDI ANTO & RIKA
Nu Ruby

Awalnya saya hanya konsumen Nu Skin. Setelah mama saya yang berusia 73 tahun 
mengkonsumsi g3 dan sembuh dari penyakit sariawan yang dideritanya selama 8 tahun, 

saya baru memutuskan untuk menjalankan Nu Skin agar orang lain bisa saya bantu lewat 
produk-produknya.

Singkat kata, hanya dalam waktu 3 bulan saya sudah mencapai peringkat Ruby. Go Europe 
2016 is a must! Dengan hati yang tulus, kita pasti bisa menolong lebih banyak orang lewat 
produk Nu Skin. Goal saya selanjutnya adalah membawa downline saya ke Dubai 2017!

DAHASAN & JOSY
Nu Ruby

Menjadi Nu Ruby adalah langkah awal meraih mimpi saya. Dapat membantu orang-
orang di sekitar dengan produk dan peluang dalam bisnis Nu Skin membuat hidup 

saya menjadi lebih berarti. Nu Skin adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan mimpi 
saya dan membawa perubahan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar saya. Terima 
kasih kepada Tuhan karena atas ijinNyalah semua ini dapat terjadi, juga kepada suami yang 
terus mendukung dan para upline yang telah membimbing saya. Satukan Hati, Bersama Kita 
Sukses!

EMMI TAURUSIA WIJAYA & ARJANA PUTRA HERWIN ADI

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkatNya; tanpa kemurahanNya, perjalanan 
kami selama 6 bulan di Nu Skin tidak berarti apa-apa.

Pencapaian sebagai Nu Ruby adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan bagi seluruh tim 
kami di Nu Skin. Sukses bersama di Nu Skin adalah goal yang akan kami perjuangkan dengan 
penuh kesabaran, kerja keras, ketulusan, serta hati untuk memberi. Keep on dream big, be 
consistent, be persistent and never give up for achieving our success.

FELICIA PANDHEGA & VITO NUGRAHA ADITYA
Nu Ruby

Puji Tuhan di dalam perjalanan saya di bisnis Nu Skin, akhirnya saya menjadi seorang Ruby.  
Kesibukan saya selain sebagai ibu rumah tangga, karyawan di salah satu rumah sakit 

swasta dan aktivis di berbagai organisasi tidak menghalangi aktivitas bahkan pencapaian saya 
di bisnis ini.

Nu Skin benar-benar memberikan transformasi nyata, bukan hanya secara finansial dan 
kesehatan tetapi juga meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan. Terima kasih kepada para 
upline dan downline tercinta yang luar biasa, crossline dan keluarga terhebat. I Love you full, 
Nu Skin.

FEBRI YANTI RIAHTA & WIJAYA SUMADI S. PANDIA
Nu Ruby

Segala puji dan syukur kami kepada Allah karena kami bisa dipertemukan dengan Nu Skin.  
Melalui Nu Skin, kami mendapatkan dunia dan keluarga baru serta kehidupan yang jauh 

lebih baik. Semoga pencapaian ini menjadi pemacu untuk kami dan tim untuk menggapai 
pencapaian yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Be, Duplicate, 
Multiply!

FEBBY FUJI ASTUTI & H. NURCHALIDIN LC MA
Nu Ruby

Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan jalan bagi saya mengenal Nu Skin. Awal saya 
mengenal Nu Skin adalah karena misinya dalam membantu anak-anak penderita jantung 

bawaan, karena saya merupakan satu dari mereka.
           
Terima kasih untuk anak-anak saya yang telah membuat saya bertahan, juga kepada upline 
yang telah membuat saya mandiri, juga para downline saya yang solid. Nu Skin, force for good!

HANISAH & BAMBANG SETIYANTO

Nu Ruby



Puji syukur kepada Tuhan atas anugerah yang kami peroleh lewat bisnis Nu Skin. Terima 
kasih kepada kakak kandung kami yang telah mensponsori, para leader yang telah 

konsisten membimbing kami, dan para downline serta customer atas kepercayaannya.

Let’s be an angel to help others become younger, healthier and more successful through Nu Skin. 
Go Double, Double. Go BDM!

IVANAWATY & SOFYAN
Nu Ruby

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagi saya ini bukan pencapaian melainkan batu 
lompatan untuk meraih mimpi-mimpi yang saya lihat bisa saya raih melalui bisnis 

Nu Skin. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yang tak pernah lelah 
menyemangati.

INDAH AMILATI HANIFAH
Nu Ruby

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Alhamdulillah, kami sangat bersyukur telah dipertemukan dengan bisnis Nu Skin. Melalui 
produk-produknya yang sangat luar biasa dan telah teruji secara klinis, kami bisa 

membantu banyak orang untuk meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan serta kualitas 
ibadah menjadi lebih baik.

Nu Skin tidak hanya sekedar bisnis, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan manfaat kepada 
keluarga, teman, sahabat dan kepada orang banyak. Kami percaya dengan niat, kemauan 
yang besar, kerja keras, disiplin, dibarengi dengan ibadah, sedekah dan doa, kita mampu 
mewujudkan mimpi-mimpi kita. Untuk itu perbanyak alasan kenapa kita harus menggapai 
mimpi kita. Be, Duplicate, and Multiply Stars!  

IIN KARTIANA SARI & ZULKIFLI
Nu Ruby

When God bless you financially, don’t raise your standard of living, but raise your standard 
of giving. At Nu Skin we raise our standard of giving others; “a live changing opportunity.” 

Thank you Nu Skin for giving us a chance to “give more”.

IB ALIT SURYADI & SUSAN SUDJONO

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Terima kasih kepada Tuhan, upline, downline, sideline dan sistem yang sangat mendukung 
kami dalam pencapaian Ruby ini. Kami yakin Ruby adalah awal perjalanan kami menuju 

langkah sukses berikutnya. Produk-produk yang inovatif, budaya yang memajukan dan 
peluang bisnis yang menjanjikan dari Nu Skin mengiringi perjalanan kami meraih sukses-
sukses yang lebih besar. Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan Nu Skin Indonesia. Go 
Double, Double!

LEONARD TJANDRADJAJA & MEILIANA WIJAYA
Nu Ruby

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat keMahaBesaranNyalah, pencapaian ini 
dapat terjadi. Menjadi Ruby merupakan awal dari suatu perubahan hidup yang menjadikan 

saya pribadi yang jauh lebih baik, tidak hanya dari segi finansial dan penampilan, tetapi juga 
spiritual dan sosial. Hal terbaik yang saya dapatkan dari bisnis ini adalah keberanian untuk 
bermimpi sekaligus keyakinan untuk mewujudkan impian saya tersebut, serta kesempatan 
untuk membantu orang lain mewujudkan impiannya pula.

Terima kasih kepada bapak dan mama yang selalu mendukung keputusan anaknya, walaupun 
keputusan tersebut di luar kebiasaan banyak orang, untuk menjalankan bisnis Nu Skin. Terima 
kasih juga kepada mentor, crossline dan semua tim tersayang. Kita akan terus berjuang sampai 
semua impian kita terwujud. Let’s do this together!

KHRISNAVIDYA R. & DEWANGGA WISNU ADI 
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaanNya sehingga perjalanan kami di Nu Skin bisa 
mencapai level ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Di Nu Skin kami belajar 

banyak dan berkembang melalui dukungan dan kerja sama dari upline, sideline, downline, 
keluarga serta manajemen Nu Skin.

Semoga transformasi yang kami alami dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar dan 
membuka mata bahwa tidak ada yang tidak mungkin, asal kita mau, percaya, bertindak, serta 
berani bermimpi. Jangan pernah menyerah!

JIMMY SETIONO & LISA HONGER

Nu Ruby

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat besar hingga 
mencapai peringkat Ruby. Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama para 

leader, upline, downline, crossline serta manajemen Nu Skin yang luar biasa.

Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Jangan pernah takut untuk meraih kesuksesan karena 
apapun keterbatasan kita bukanlah halangan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

JETTI INTASARI & YANUAR RAHMAN

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji syukur kepada Tuhan, dan terima kasih kepada keluarga, sahabat serta upline dan 
tim yang terus memberikan dukungan atas setiap pertumbuhan pribadi yang terjadi 

di dalam bisnis ini. Terima kasih kepada Nu Skin atas produk-produk luar biasa yang telah 
mentransformasi kehidupan saya dan banyak orang, serta memberikan sebuah harapan akan 
peluang bisnis yang penuh dengan nilai dan budaya yang memajukan.

Kesuksesan adalah perjalanan yang menyenangkan, terlebih lagi ketika dijalankan bersama-
sama dengan sahabat dan orang-orang yang kita sayangi. Satukan Hati, Bersama Kita Sukses.

LUKMAN FANG
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karuniaNya yang besar untuk pencapaian 
ini. Terima kasih kepada semua yang mendukung, orang tua, keluarga, sahabat, serta 

upline yang selalu memberikan semangat.

Bersama Nu Skin kita bisa terus mengembangkan potensi diri, dan membuat kita menjadi 
manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 
Terima kasih Nu Skin, Be A Star, Go Double.

LINDA & TAUHID TENGGARA
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya percaya semua orang pasti punya mimpi 
yang besar, begitu juga saya. Banyak MLM yang pernah saya ikuti tapi malah membuat 

saya sempat mengalami krisis kepercayaan terhadap MLM. Setelah bergabung di Nu Skin, 
saya berani membangkitkan mimpi besar yang pernah saya kubur dalam dan sekarang saya 
percaya Nu Skin akan membantu mewujudkan mimpi saya. Menjadi Ruby ini merupakan 
langkah awal dalam meraih mimpi saya.

LINA KHOSALI

Nu Ruby

Pertama saya melihat Nu Skin sebagai MLM biasa, sama seperti lainnya, yaitu menjual 
produk. Kemudian saya melihat perubahan yang terjadi pada teman dekat saya yang 

telah meraih peringkat  Team Ellite. Saya lalu ikut memakai produk Nu Skin untuk memenuhi 
kebutuhan saya dengan bertambahnya usia. Dari situ saya mendapatkan nilai lebih dengan 
keadaan saya yang bertambah sehat dan muda. Kesehatan ayah saya juga bertambah baik. 
Dengan sering mengikuti meeting, pengetahuan dan pengalaman saya semakin bertambah, 
demikian juga value yang saya dapatkan.

LIAU FIE AI

Nu Ruby



Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas pencapaian Ruby ini. Nu Skin 
memudahkan kami untuk memperoleh informasi baik tentang bisnis, produk, motivasi, 

maupun testimoni. Meski berdomisili di luar kota, kami dapat mencapai peringkat Executive 
dalam waktu 2,5 bulan.

Kami telah memilih Nu Skin sebagai kendaraan terbaik dalam mencapai impian-impian kami. 
Semoga Nu Skin mewujudkan mimpi kami bertemu buah hati di Eropa. 

MASRITA & H. MAS`UD M.

Nu Ruby

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan mengenal 
Nu Skin. Nu Skin sudah membuat saya yang seorang ibu rumah tangga berani mempunyai 

mimpi kembali. Nu Skin memiliki platform bisnis dan produk yang bagus. Mari berjuang 
bersama untuk meraih mimpi-mimpi kita.

NANCY MEISISCA HALIM & ENTARIO WIDJAJA SUSANTO
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kami hingga sampai pada level ini. Terima 
kasih kepada para leader yang sudah membimbing kami. Bagi kami, Nu Skin sangat 

membantu orang-orang yang sudah putus asa atas keadaannya. Nu Skin membuat banyak 
orang bertransformasi secara menakjubkan, termasuk kami.

MELANI & ONG YUO DJIANG
Nu Ruby

Alhamdulillah. Bisnis ini telah mengubah hidup kami 180 mulai dari finansial sampai 
pengembangan diri. Semua proses yang kami lewati tidak akan berhasil tanpa sebuah 

keputusan. Kami belajar bahwa fokus dan konsisten untuk bertumbuh setiap hari adalah kunci 
untuk sukses.

Pencapaian ini adalah check point pertama kami, dan dengan bisnis ini, kami yakin bisa 
menjadi perpanjangan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan perubahan hidup dan 
meraih kebebasan waktu dan finansial. Let’s Do This Together!

M. NASSER INSANIAL & SHINTA BUNGA DWIYANTI

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Alhamdulillah, rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas pencapaian ini. Terima 
kasih kepada keluarga kami, crossline, coach dan mentor yang luar biasa.

Nu Skin memberikan kepada kami dalam hal finansial, berpikir dan berperilaku positif. 
Dengan produk-produk yang luar biasa, memberikan bisnis yang luar biasa, hidup lebih 
berwarna dan dapat memberikan solusi kepada orang disekitar secara finansial, kesehatan 
dan pembangunan jiwa. Go Star! Be Dupicate, Multiply.

NURSALBIYATI & AHMAD SUKRON
Nu Ruby

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas ijinNya saya diberi kesempatan untuk 
pencapaian gelar ini. Terima kasih kepada upline, downline dan crossline yang telah 

mendukung satu sama lain.

Pencapaian ini adalah awal dari perjalanan kesuksesan kami bersama Nu Skin. Bisnis ini 
tidak mudah namun sangat layak untuk diperjuangkan. Dengan membuat banyak orang di 
organisasi kita sukses maka kitapun akan meraih kesuksesan yang luarbiasa. Maju terus! 

NURLINA & JEFRI
Nu Ruby

Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk bermitra dengan Nu Skin.
Awalnya saya hanya tertarik dengan produknya saja. Saya harus berterima kasih kepada 

upline yang sabar dan terus membuka pola pikir saya yang trauma dengan bisnis MLM serta 
para mentor disepanjang perjalanan saya di Nu Skin. 

Saya menemukan tempat yang tepat untuk membawa orang lain untuk sukses bersama, dan 
mengubah diri menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Saya percaya mimpi yang telah 
lama terkubur akan dapat diwujudkan di Nu Skin.

NINI KHOSALI

Nu Ruby

Puji Tuhan saya bisa mencapai sesuatu yang dapat saya banggakan di Nu Skin ini. Terima 
kasih atas dukungan penuh dari suami, anak-anak, orang tua, para upline dan tim kami 

di Dili. Nu Skin bukan hanya mempunyai produk yang berkualiatas tinggi, tapi juga bisa 
mengubah kehidupan pribadi kita. Sungguh luar biasa bisa bergabung di keluarga Nu Skin. 
Satu hal yg saya yakini adalah: tetap semangat dan berpikir positif. If you want to go fast, go 
alone. If you want to go far, we go together.

NATALIA FREDERIKA

Nu Ruby



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Semoga pencapaian Ruby Executive ini menjadi 
pelecut semangat kami untuk lebih fokus dan konsentrasi di Nu Skin untuk bisa berbagi 

sehat dan berkembang bersama.

Pencapaian ini kami persembahkan untuk semua pihak yang sangat mendukung kami, 
terutama upline, downline, crossline, dan manajemen Nu Skin.

OKTIVIANI & RIKO ADINATA

Nu Ruby

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji Tuhan atas apa yang sudah dipercayakan kepada kami untuk berada di posisi ini. Terima 
kasih untuk dukungan yang luar biasa dari upline dan group leader, serta teman-teman 

yang mau berjuang bersama untuk sukses di Nu Skin.

Ini adalah langkah awal untuk bisa membantu lebih banyak orang untuk memiliki kehidupan 
yang lebih baik. Keberhasilan ini adalah kemurahan dari Tuhan. Karenanya kami terus 
mengembangkan kapasitas kami, sehingga saat Tuhan mempercayakan kami tanggung 
jawab dan keberhasilan yang lebih besar, kami siap menerima, mengelola dan menikmatinya.

PURWAN HABIBIE SISWANTO
Nu Ruby

Puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenanNya kami dapat mencapai peringkat Ruby. 
Terima kasih kepada tim kami, para leader, upline, downline, dan manajemen Nu Skin.

Melalui Nu Skin, kami  mengajak banyak orang supaya hidup lebih sehat, lebih muda dan lebih 
langsing. Nu Skin membuat kami lebih bermanfaat bagi orang banyak.  Dengan membantu 
sesama, maka kita akan mendapat kesuksesan. Go BDM!

PRATIWI MARHAENI & PANDU PATRIADI
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan yang mempertemukan kami dengan bisnis Nu Skin. Terima kasih 
kepada upline, crossline, manajemen dan tim tercinta yang luar biasa. 

 
Tantangan pasti ada, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, menghargai orang lain, memiliki 
goal yang jelas, berpikir besar, bekerja keras dan cerdas serta tidak meremehkan kemampuan 
diri sendiri, kami yakin Tuhan melihat segalanya. Melalui bisnis ini kami berharap hidup kami 
berdampak serta jadi berkat bukan hanya buat keluarga tapi juga buat banyak orang.

OLIVIA NOVENITA MAYSJELA MONINGKA

Nu Ruby



Kami bersyukur kepada Allah SWT karena dengan berkah dan karuniaNya kami dapat 
mencapai hal ini semua. Terima kasih kepada upline, downline, sideline dan semua pihak 

yang telah mendukung dan menjadi motivasi kami dalam menjalankan bisnis ini.

Nu Skin telah banyak sekali memberi ilmu kepada kami, terutama dalam pengembangan diri 
kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat dan bisa membantu orang lain 
dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

RATNA SITI HAPSARI & HUDIANTORO ARYANTO JATI
Nu Ruby

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Senang sekali rasanya bisa sampai di posisi Ruby. Walaupun ini baru tahap awal dan 
masih banyak langkah-langkah berikutnya untuk mencapai posisi atas, tapi saya percaya 

semua ini bisa dijalani. Yang terpenting, kita mau dan percaya bahwa inilah tangga yang bisa 
memberikan kesuksesan untuk kita bersama. Terima kasih Nu Skin. Satukan hati, bersama kita 
sukses. 

RANI BUNAWAN & JONES DJATISASMITO

Nu Ruby

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karuniaNya saya bisa bertemu 
Nu Skin dan mencapai peringkat Ruby. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan 

dan kemudahan untuk bisa terus menggapai sukses, meraih kebebasan waktu dan finansial 
serta dapat berbuat baik untuk orang banyakmelalui kendaraan Nu Skin ini. Terima kasih atas 
dukungan keluarga, kerabat, para upline, downline dan crossline. Mari kita sukses bersama, 
let’s do it together.

RAI HERDIANTI & BADEN SAPRUDIN

Nu Ruby

Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan bisnis Nu Skin. Bisnis ini 
tidak hanya mengubah kehidupan kami dari segi kesehatan, tapi secara personal kami 

bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya serta bisa menebar kebaikan bagi 
banyak orang.

Segala pencapaian ini tidak lepas dari campur tanganNya dan dukungan dari orang-orang 
yang luar biasa di balik bisnis ini. Terimakasih kepada upline, downline dan crossline serta 
keluarga besar kami, orang tua dan anak-anak. Thank you for believing us. Ruby adalah langkah 
awal menuju tujuan yang lebih besar lagi. See u on top! Europe is a must!

R. RILLA MUSTAFA DAN MUFLIHUN S.STP

Nu Ruby



Alhamdulillah atas pencapaian posisi ini. Terima kasih kepada keluarga, upline yang 
memberikan motivasi dan semangat kepada kami,  juga kepada para mitra bisnis yang 

tercinta.

Bisnis ini sangat layak untuk diperjuangkan. Let’s do it together.

RITA MARLINA, SE

Nu Ruby

RIDHA LATHIPUNNISA
Nu Ruby

Saya teringat satu ungkapan dari Walt Disney, “If you can dream it, u can do it”. Mungkin 
itulah ungkapan yang menginspirasi saya untuk mengejar semua mimpi saya. Setelah 

bergabung di bisnis Nu Skin, dengan semangat pantang menyerah, menikmati proses 
pembelajaran dunia yang benar-benar baru untuk saya, serta diiringi doa dan dukungan 
orang-orang terkasih, Alhamdulillah sekarang saya bisa mewujudkan impian-impian saya. 

Saya yakin apa yang kita inginkan akan kita dapatkan jika kita mau berusaha. Man jadda 
wajada, orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Terima kasih Nu Skin.

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Alhamdulillah, puji dan syukur kami kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan 
kami dengan bisnis ini. Terima kasih kepada orang tua, keluarga, upline, downline dan 

crossline yang tanpa pamrih selalu mendukung dan mendoakan kami.

Pencapaian ini adalah awal dari perjalanan bisnis kami untuk dapat membantu lebih banyak 
orang di luar sana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan berkualitas. Let’s do 
this together.

SUDARNI & RANI ANGRAENI
Nu Ruby

Terima kasih kepada Allah SWT, atas karuniaNya hal ini bisa terwujudkan. Terima kasih atas 
dukungan para upline, kolaborasi para sideline, dan kepercayaan para downline  kepada 

kami, juga kepada Nu Skin sebagai mitra perusahaan yang telah mendukung pencapaian 
kami ini.

Kami memilih untuk percaya pada keindahan bisnis ini karena para ‘malaikat’ kami yang lebih 
dahulu berhasil terus menerus memberikan kami semangat dan motivasi walaupun semuanya 
terasa sulit. Jika kami bisa, Anda semua juga bisa.

RUSMAN & MAR ALI

Nu Ruby



SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya, serta terima kasih kepada 
upline, downline dan sistem yang telah membantu dalam pencapaian ini. Berawal dari 

menggunakan produk Nu Skin yang hasilnya sangat memuaskan, pada hari ke-7 penggunaan 
produk saya memutuskan untuk masuk dalam bisnis ini dan menjadi Ruby dalam 2 bulan.

Berkat kepercayaan dan keyakinan tinggi akan produk dan sistem, ini menjadi bisnis yang 
sangat menjanjikan. Dengan produk-produk yang bagus dan inovatif, Nu Skin membantu 
banyak orang meningkatkan kualitas hidup.

VIOLETANADA JIOE

Nu Ruby

Terima kasih kepada Tuhan atas pencapaian Ruby Executive ini, serta kepada orang tua dan 
keluarga yang sangat mendukung kami dalam menjalankan bisnis Nu Skin, serta kepada 

upline, downline, sideline yang sangat luar biasa. 

Misi Nu Skin membuat kami lebih semangat menjalankan bisnis ini karena selain mendapatkan 
kebebasan finansial, kami juga dapat membantu lebih banyak orang untuk hidup sehat serta 
menghasilkan pendapatan.Thank you Nu Skin. Go Double, Go Europe!

TRESEA JIE& BENDY RIADY
Nu Ruby

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan amanah atas 
pencapaian Ruby ini. Terima kasih kepada para upline yang telah membimbing, dan para 

downline atas kerja sama yang solid bersama Nu Skin.

Semoga kami bisa membantu banyak orang untuk mencapai mimpi yang diinginkan dan 
menjadi manusia yang bermanfaat. 

TINUK AMRETANTI NOVIA & HERYANA IRMALIA, SE,MM 
Nu Ruby

Terima kasih kepada Tuhan yang mempertemukan kami dengan produk dan bisnis Nu Skin 
yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para upline, downline, sideline serta manajemen 

atas dukungannya selama ini.

Dengan latar belakang sebagai karyawan yang tidak punya pengalaman marketing sama sekali, 
kami menemukan bisnis Nu Skin bukan tentang seberapa kami pandai menjual melainkan 
tentang hati yang memberi dan membantu banyak orang dan menginspirasi. Satukan hati, 
bersama kita sukses.

SULASTRI & IWAN SARIB

Nu Ruby



• ANA YULIANA & LUGIMAN LOKARJANA
• BERLIM
• CITRA DWI HASSRIAN
• DEVITA & YIE LUNG
• DRA. BETTY SAULINA
• DRA. TJATUR YULIA WINARNI
• EFFRIANY EFFENDY
• ENY SUSANTI
• ERISTA HABRIANI SITORUS & HARAPAN SIMBOLON
• FAT MARISA RIARTHA

• FEBE EDRIANA WARMAN & ANDY UJANG
• FERAWATI WIBISONO & ANDRY ANDRY
• FIRWAN TANADA
• FLORINA TRICIA HUTAURUK
• HARTAWAN & TRISNANINGROEM
• HARWINA WIDYA ASTUTI
• HENY
• HJ. A. SRI RAHAYU
• HOEI ELISKA MEGAWATI
• IRMA R. WIJAYA SE

NU LAPIS

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

Alhamdulillah atas berkat rahmat Alloh SWT kami bisa mencapai peringkat ini. Terima 
kasih kepada upline sekaligus mentor yang sudah memperkenalkan bisnis ini kepada kami 

dan kepada seluruh tim kerja kami yang luar biasa.

Tidak ada hal lebih yang akan dicapai kalau kita hanya bekerja biasa-biasa saja. Hasil luar biasa 
harus diraih dengan usaha yang luar biasa. Alloh baru akan mengubah nasib kita kalau kita 
berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri. Dengan membantu orang lain, maka Alloh akan 
membantu kita.

ZAKIYAH AMINUDIN & AMINUDIN LATIF
Nu Ruby

Alhamdulillah, dengan izin dan ridho Allah SWT saya bisa mencapai Ruby. Ini adalah 
langkah awal saya untuk sukses di bisnis Nu Skin dan untuk membantu lebih banyak 

orang serta menggapai Dream kami. Terima kasih untuk orang tua, anak, orang terdekat, tim 
dan sahabat saya yang telah mendoakan dan mendukung. Perjuangan belum berakhir, tetap 
semangat, Go Double, See you in Europe!

WINEKE MIRDAWATY 
Nu Ruby

Puji syukur kepada Tuhan atas perkenalan saya dengan Nu Skin melalui kakak saya. 
Saya berkesempatan untuk bersekolah di luar negeri dan menjadi seorang profesional 

di perusahaan insurance broker internasional selama 12 tahun dengan posisi akhir sebagai 
Assistant Vice President. 

Di Nu Skin saya tidak hanya mendapat perubahan finansial yang luar biasa, saya juga tumbuh 
menjadi seorang yang lebih baik dan positif. Pencapaian ini saya awali dengan keputusan dan 
komitmen untuk full time di Nu Skin. Buat saya sukses itu adalah pilihan!

VIVI 
Nu Ruby



• JOLLY
• JOY NOVENTI & BEATRIX FREDERIKA
• KRISTIANTO TURMAWAN & JESSICA TURMAWAN
• KU DJIE FUNG & DULHADI
• KWAN CHEN JANG
• LIE KHA PIN & SUN LIM
• LIES PERMANA DARJA
• LILIS KHOLISOH & CUCU JUARIAH
• LISNAWATI K
• MARIA FRANSISCA
• MARIA KARTIKA PURISARI
• MELY & ANWAR
• MEYRIA CAROLINA & SE SUBQI MAULUDIN
• NANI OKTORINA & WEMPY
• NIA YUNITA & ABDEL RAHMAN Z H QURASHI
• NOVYLIA SYARIYANTO
• NUR AGNIN MARDIAH & ALI AKBAR
• PERMANASARI NURHUDA ST
• RITA SAHARA & TITAH ENDAH P
• S.E. NADI PERMANA & LIA NURLIA

• SANDRA HERAWATI WIDJAYA
• SARI ASHINA & NURSALMAN NURSALMAN
• SE SILVANI ANDRY
• SKM AHMAD I. MOHUNE
• SPD RATNAWATI & DENNY LEONARDY
• SRI REZKI FITRIANI
• SUTIAH & ST IWAN HALIM
• SUTRISNO
• SUZIE RENGGANIS
• THE SIOE TENG & CARINA RAHARDJO
• TRISNAWATY TJHIN
• UMI KADARYATUN & JIMMY LOHY
• VERONICA IKA MAYASARI S & ANDREAS BILLY
• WIHANDY KRISTIADI & LILY PRAYITNO
• WIRMAN
• WYNNIE WANTORO
• YENNY KUSUMA HENDRA
• YUYUN DIANA
• ZAHRA MANSUR DJIBRAN

NU LAPIS

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

NU GOLD

• A A PUTU ARI PARLINA
• ACHMAD JUWAENI G
• ADELINE CYNTHIA TANUWIDJAJA & 

ANDREAS MULIAWAN KUSUMA
• AGNES DWI SULISTYANING P
• ALMIRA DOSINA MICKDAD MAHRI
• AMELIA LISTIYANI SINGO PRANOTO & SURYADI SANTOSO
• ANDI RAMDHANIE
• ANGGRAINI MAYANG TAURAI
• ANITA ANEKE REMPOWATU
• ANNIE NURAINI
• ANTO
• ARIANDA KRISNA
• ARYANTI RAMLAN
• ASIYANI
• ASYHARI A.ICHSAN C.R
• AUS ALANHARI
• AYU ASRI DEVI ADITYAWATI
• BERLIN RUSLY
• BIYAN PRAYUDI SAPUTRA
• CHRISTIANY
• DAISY BUDIMAN & SE TJAHAJA HARTO
• DANIL TJAHJADI
• DARMAWATI
• DENNY ANDREAS AMIN & 

SAHADAT SIMATUPANG
• DEWI
• DEWI SARI
• DIAN ARIESTIA
• DR IRWANDI RUDYWAN
• DR.HJ.NUR’AINI RIZKI & KMS DENI MURDANI
• ENRICO HODIANSJAH
• ENY & LUNARDI SANTOSO

• ERMI
• EVA DEWI
• FARAH DANIAJI
• FEBRI ANDRIANI
• FLORENTINA SRI SURYO & HASAN DAILI
• FRANSISCA SRI SUCIATI
• GANEFY PRATIWI
• GO PEK HO & SIK TJIE HUNG
• GRACE YUSNITA WIBISON0 & REDY YAUW
• H. JANA
• HANGGI ARYA PUTRI & HANGGI ARYA PUTRI
• HELLEN SASTROWIHARDJO & 

REGGY VINI SUGIARTA
• HENDRA WINATA LOH
• HENRY SUTIKNO
• HERAWATI
• HERMIEN HEROWATI
• I MADE KARIADA
• IDA BAGUS WIRYANUGRAHA
• IGNATIA SHERAH TANZIL
• IKA ORNELLA BR SILALAHI & BETA PASARIBU
• INDRA WIJAYA
• INSYIRAH HAKIM
• IRFAN PRASETYO
• IRWAN AFANDI
• JENNY JUNAIDY
• JULYNA
• JUNIKO ANITA & ALBERT ALDOUS SALIM
• JUNITA AMIN & HANOMAN RUSLI
• JUSAK RENATAN
• KAMELIA
• KENLIE SHIANTO SHIA
• KEVIN WIJAYA



NU GOLD

• KEZIA LAURINA WENGKANG & STEFLY ERNST B SUNDAN
• KIKI RACHMAWATI
• KO HADI ADIKUSUMO
• KUMALA SARI & BAMBANG HADI SUTEDJO
• KURNIAWAN & YULIANA DERMAWAN KANG
• LEJARDI SUNARSO
• LIE SU SIE
• LINA
• LINA SURYANI
• LINDA TANTIA RAMAYANTI
• MARDALENA SALEH
• MATHEW FARREL
• MEIYENNIWATI B
• MELIATI
• MIMING LEONARDO
• MIRAH
• MUSDALIFA & MUZAKKIR
• NATALIA
• NOVIE SUSANTIE SH & MARTOMI WIRYATMO
• NUR ALION
• NURFISI ARRIYANI
• OEI WONG FE FY
• OLIVIA CHRISTINA HALIM
• PAUL TWIN TANTRA
• RACHEL VIRGINIA B & LAURENTIUS DEVI
• RENTY OCTORA
• REZA MINDASARI
• RINA
• RINA & HO PURNOMO
• RINI THEORA ROSNA
• RISKE WIJAYA
• RITA CANDRA
• ROBERTO SUHENDRA ALAN
• S.SOS HIDAYATURAHMI & TONI TRIYULIANTO
• SANTI SUWANDI

• SCIELLA TIRTA
• SE HERLINA SUSANTO
• SEVERINA SRI HARYUNI
• SHERLY YULIANTI HOO
• SOEKARA ISKANDAR & STEPHANIE
• SRI INDRIA WIDYAYANTI
• SRI RAHAYU
• ST NIDAUL HUSNAH B
• STEVANY WIBISONO
• SUDARTI
• SUGHESTI WULANDARI & 

KEMAS MOHAMMAD ADE ISNAENI
• SULIS FITRIYANINGSIH
• SUSI
• SUSSANTI MARWIDYANI & 

ROVINDO MARSHEL BERLIAN
• THE TEDJA SULIANA
• TJEN KHIN YAU
• VANESSA LIE
• VEGA ANGGRAENI
• VIDYA NOVITA
• VIVIAN MARGARETHA
• WIDYASTUTI
• YELLA MEILIANTY EFENDI
• YENI YULIANTI
• YODI DONATRIN
• YOHANA ELIZABETH YAPI & 

BAYU FIRMAN ARIESTIAN
• YOHANA ESTER PRISKA SIMANJUNTAK
• YOSEFINE MATTASHEBA D
• YULIANA
• YUMIATI & SUKIMAN
• YURIKE BM LIMBONG SE
• YUSAK RUDOLF TELLING
• ZUZI ACHYANI

NU EXECUTIVE

• AA SAGUNG FITRI DHAMAYANTY
• ADE ROSMIATI
• ADRIANTO PASKALIS STEFANUS NAHAK
• AFIF HAERUDDIN HASAN
• AGUNG CHRISTIANI
• AGUNG SAPTO RENGGO WASESA
• AGUS CHOIRIYANTO
• AGUS RINA
• AGUSTINA MIRAWATI K
• AILEN VELIA TRISTANTO
• AKROMAH
• ALIMA
• AMANAH
• ANDI RESKIAWANTI. SH.MH
• ANGGRAYANI SUSILOWATI
• ANGGUN PURNAMA SARI
• ANINDA APRILIANTI

• ANISSA WIRANTI UTAMI 
• ANNA NOVIA M. MARPAUNG
• ANNA SLAMET SETIYOWATI
• APRILIA ANNISA
• ARDAN HARYO SAPUTRO
• ARFINA
• ARIESETYA NOVA PERDANA
• ASIH ASIAH
• ASRI NOORLAELA SUPRIPTO
• ASTRID NUR RULLY GAUS
• AVIANTY DAMINAR
• AWIYAH
• BAITHA PALANGGATAN MAGGADANI & 

YUDA YUDA NURSALAM
• BAMBANG SUGIANTO
• BASTIAR
• BELINDA OCTAVIANI



NU EXECUTIVE

• BENI YUANTO
• BENNY BUDIMULJONO & BENNY BUDIMULJONO
• BETI NURBAETI
• CECILIA SUBIANTO
• CHAOLAH
• CHARLES
• CHARLOTTE LAWUYAN
• CHINTYA MAHARANI
• CINDY ELYZABETH
• DARA APRIDANI S
• DARYATI
• DAVID
• DAVID EDWARD PASARIBU & AMKEB SIHOMBING
• DEANADA ANIZA PUTRI
• DEBBY CYNTHIA DEWI
• DEDI BISAN PRIYADI
• DEISY TANAYLA
• DENDY APRILANUS PUTRAWAN
• DENY PRATAMA PUTRA
• DEWI ARIYANTI
• DEWI PERMATASARI
• DIAH CHRISTINE SUSANTI
• DIAN ARIEF ATY
• DIAN INDARTI WULANDARI
• DIANA
• DIANA CHAIRIAH
• DIANA EKAWATI
• DIBI NGABE MUPU & DIBI NGABE MUPU
• DIMAS MUCHAMMAD FAJAR
• DINDA WIJAYANTI
• DINI AMALIA
• DITA APRILIANI KUSINDARTI
• DJUHAERAH
• DR RR HERUTAMI KUSUMAWARDANI
• DR. BAMBANG
• DR. MOCHAMMAD IQBAL
• DR.HJ.PUTRI ANDAYANI SYAM
• DRG. ENDANG SULISTIYOWATI
• DRS DJOKO SOERJANTO
• DRS NOEGROHO S
• DRS SUHARMANTO
• DWI AJENG PRISMANING GALIH
• DWI ALFIANTI
• DWI LAKSONO ADIPUTRO DR
• EFI
• EKA RAHAYUNINGTYAS
• EKA RATNA SARI & EKA RATNA SARI
• ELIZABETH GINA
• ELIZABETH JUNITA
• ELVI
• EMELDA MARAN
• EMELIA S.
• EMI SUSMIATI
• EMIRENSIANA HOAR
• ENI & SUHENDI
• ERNI SETIAWATI
• ERNITA OKTAVIANY
• ERWAN ANG
• ERWIN HANDOKO TUNGGANA

• EVIE HARIYANI
• EVY CHOU
• FADHEL FABIO BRECKHAN & FADHEL FABIO BRECKHAN
• FADHIL WICAKSONO
• FANY APRILIANI
• FAUZANI HAYATI
• FEBRIANTY SISILIA
• FELICIA RATNA SURYAWIJAYA
• FENNY LIE
• FERA INDAYANI
• FU YANNI
• GUSTI PUTU MAHARANI CENDANI & SANDY
• HALIMAH
• HALIPA MARDIN
• HAMSINAH
• HANDOKO
• HARYANTO HALIM
• HELEN
• HELEN PEBRI SANIA
• HEMA MALINA SIMANJUNTAK
• HENDRA
• HENDRIK
• HENRY YONG
• HJ.INDAH RUSDINIARTI
• HJ.RATNA SUNIMGSIH
• HOTMA CHRISTI . ST.SE & ST. SE DEDDY CHANDRA
• IDA KURNIAWATI
• IDA MARIANA CHANDRA
• IIN ETIKA
• IKA SUSIANA
• INA MARLINA
• INDAH TANTI PERMANA
• INDRAWATI
• INDRIANINGRUM
• INGGRID VERINA TRISTANTO
• INGRID SOMAWI
• INTAN KURNIA WIRAWAN
• IR RUDY
• IR. MASUMBER DALY
• IR.DRS.H.RATINO SUHADI
• IRASANTI DWI PURNAMI
• IRAWAN SONY
• IRENE JOHARI
• ISNIN DYAH PRAWATI & JOHAN SYAHRUDIN ARIF
• ISYE TIEN SUHARTINI & ISYE TIEN SUHARTINI
• IVAN PRASETYO DARMAWAN
• IVAN TANDI
• IVONE LESLIE MARINGKA
• JAP TING LING
• JASNIAR
• JEHIAN PANANGIAN SIJABAT
• JIMMY
• JO EDDY
• JONATHAN
• JONRIS SITIINJAK
• JULIANTO
• JULINDA CHANDRA
• JULIUS
• JUMRAWATI

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!



NU EXECUTIVE

• JUNAIDI
• JUNIAR SULESTIANTO
• KARNADI
• KARTINI
• KASMABOTI
• KELLYN
• KET HIN
• KETUT GUNAYASA
• KISSI WINDI PARENGKUAN
• KRISTIN WIJAYANTI
• KUNTARI
• LENNY INDRIA SARI
• LIANNA
• LIAUW TJUK HIONG
• LIDYA LORENSIA
• LIE NET TIE
• LILIK JUMAISAROH
• LILIK ROSDEWATI DRG
• LIM WAHYUNI LESTARI
• LINA ROSALIA HARTANTO
• LINDAWATI RAHARDJO
• LING SUK CHING
• LISNA BR GINTING
• LISTYA RUTHSIANI NYOTOMULIO
• LIZA
• LUKMAN HAKIM
• LULU
• LUSIANA
• MAGGIE YERRY BUNGGULAWA
• MAHMUDAH WIDADU HIDLRIYYAH
• MAISIDA
• MAMIK SUPRIHATIN SE
• MARDIA IBRAHIM
• MARGARETHA MAWADDAAH
• MARIA AGUSTINA SOLAPUNG
• MARIM PURBA
• MARISKA ESTELITA
• MARISKA HADIWIDJAJA
• MARRIETTA SUGIARTI SADELI & 

CHANDRA WIJAYA SETIAWAN
• MARSEL HERMAWAN & STELLA CLAUDIA
• MARTARIZAL
• MASRIANA
• MASRIKAH
• MAYLA YAHYA
• MEDIANA SITUMORANG
• MEGAWATI ALITION & YANI TJOWASI
• MEGAWATI SITORUS
• MERYANTI
• MEWATI
• MEYGA WAHYONOJATI
• MEYVI M.F. TAHARUDDIN
• MOCHAMAD FACHRI SOLIHIN
• MUHAMMAD NAJIB HASIBUAN
• MUHAMMAD NURKHANDIKA HARRY PRABOWO
• MUHAMMAD TEDUH HASIBUAN
• NABILA VIKASARI
• NAFIA ADHANI PUTRIWAN
• NAGAULANG S,SOS

• NAHLIA PERTIWI
• NANI NURLAELASARI S.PD & YAYA SUNARYA S.I.P
• NANIK HENDRAWATI DARYONO
• NASRIAH NASRUDDIN
• NATASIA FAUZIA SASIKIRANA
• NENENG HIDAYATI
• NENG CICAH ROSITA
• NG HUI SAN
• NI KOMANG ADI KUSUMA DEWI SH
• NI LUH EKA SURYANTINI
• NIKSON SIBURIAN
• NOVIE LESTARIE
• NUNUNG NURJANAH SH
• NUR FANIDIYAH TRI UTAMI
• NURCE NURYUNINGSIH & NURCE NURYANINGSIH
• NURLAILA ALHASNI
• NURLENA
• NURNINGSIH HI ABDULLAH
• NURSA FATRI NOPRIATI
• NURSADHRINA HUSNA NQ
• NURYATI
• OEY FOENG KWIE
• OEYSIANGHUI
• OH SHIEH FANG
• OKTARIA MAYASARI
• OKTAVIANA & OKTA
• OKTOBRYANTI EKA PURBA
• PRATIWI NUSI
• PRAWINDARI KUSUMASTUTI
• PRIYANTI DJUHANA
• PUSPITA EKA PUTRI WINARTO
• RABIATUL A
• RAMNAH
• RATNA DIAN SUMINAR
• RESKYANTOKO HERY YUNIANTO
• RESTY DANUR RATRI & MOHAMMAD ANDHI KURNIAWAN
• RETHA INDIRANA SAVITRIE
• RIA ANICHA SYOFIA
• RIAMA INDATI & SAPRIL
• RIANNY
• RIFKA AFIANTY
• RIKA YUNIAWATY
• RIKKI HERMAN
• RINA AGUSTINI
• RINAWAN ADY WINDARTO
• RITA NENGSIH
• RIZAL FIKRI
• ROCKY PENTURY
• ROLLY ISHAK
• ROSALENI
• ROSIDAH LAHAMIT
• RR. SOERYATI RETNO SRI RAHAYU
• SAADAH AKIB
• SAN SAN
• SANDRA HARYANI
• SANG AYU NYOMAN NILAWATI
• SANTI WIJAYANTI & SANTI WIJAYANTI
• SARMAN SIMANJUNTAK
• SELVI MAIRIRI

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!



NU EXECUTIVE

• SHEILA PINGKAN SAKUL
• SHERLY MARGARETTA
• SHOFRA & NASRAT
• SIENNY EKAWATI
• SISILIA TANUWIJAYA
• SISKA PRIYANTIE
• SITI HAJAR CHAIRON
• SITI MASITOH
• SIU KIONG
• SKM FAIZAL FAHMI & CHECE FAJRIANI HAMSIAR
• SO RACHMIWATY
• SORLITA ASEANA S
• SRI HARTINI
• SRI WIDIATI
• SRI YATUN
• SRIWATY
• ST DAMERIA TRIANA AMBUWARU
• STEFANIE BAUMANN
• SUGENG
• SUHAIMAH GUNAWAN
• SUHENDI
• SUPRIATI
• SURISMA BAHAR
• SURYANI S.PD
• SUSIYANI SETIOWATI
• SYUFRIANTI
• TAN GWAT LIOE
• TATI MARLIAHATI
• TEDDY PRAYUDHI JUANDA
• TITIK CINTHIA DEWI
• TJHANG MIE SWAN
• TOMI
• ULFA AYU LESTARI ARIF
• VALENTINE VANESSA
• VERA MAYASARI

• VERA TULUS
• VERLIANA DIAN SANTOSA
• VERONICA AYU RETNO WARDANI
• VIVIN CAHYANI
• VONNY HARSONO & BUDI WIDYADI
• WAHYU KUSUMO ARIBOWO
• WAHYUDI
• WARDIAH FUAD
• WENDA DERIANTI KURNIAWAN
• WIDI BAGUS PRATIKA
• WINDA SEPTIANA HR SP
• WULAN AYU UTAMI
• WURI KURNIASARI
• Y. BAMBANG DARMAWAN.IR & NUR RIA WIGATI .IR
• YAUMIL CALSON
• YAYUK SUPRIYATIN
• YENNY
• YENNY JUNIANTY
• YENNY WIRATNA
• YESSY OCTARITA
• YOHANES HENDRAWAN ARIFIN
• YOSI
• YUDHA PRANATA
• YUL AMALIA SIREGAR
• YULIA
• YULIA DARWITA
• YULIA MAYA INDAH
• YULIANA
• YULIANUS
• YULIEN NILAM SARI
• YUNAN FUADI
• YUNI RUSLITAWATI
• YUNIAR LATUMETEN
• YUNIATUN
• ZUHASNA

SELAMAT UNTUK PARA NU ACHIEVER !!!

NANTIKAN!

ROAD TOUR 
Jelajahi “the difference.demonstrated” dari Nu Skin 
dan temukan terobosan inovasi anti-aging ageLOC.

PADANG
JUMAT & SABTU
8 - 9 JANUARI 2016
Hotel Pangeran Beach - Jl. IR. H. Juanda No. 79, Padang

SKIN ANALYSIS | BODY FAT ANALYSIS | CEK ANTIOKSIDAN |  PENERIMAAN DA | PEMBELIAN PRODUK



Yoga

3

Tahukah Anda? 
Essential Oils bekerja dan masuk ke dalam tubuh melalui 
hidung dan kulit. Penggunaan Essential Oils pada titik-
titik tubuh yang tepat dan dengan cara yang tepat akan 
meningkatkan manfaat kesehatannya bagi tubuh.
 
Pelajari penggunaan Epoch Essential Oils dalam Yoga untuk 
manfaat terapi dan kesehatan yang lebih optimal bersama 
Certified Aromatherapist & Instruktur Yoga, Chichi Bernardus.

• Tempat terbatas
• Harap kenakan pakaian olahraga yang nyaman  

untuk yoga

KAMIS, 10 DESEMBER 2015
Pk. 15:00 - 16:30

Showcase Nu Skin Jakarta
Tiket: Rp. 50.000,-

DARI NU SKIN UNTUK IBU INDONESIA
Bagikan foto dan kisah singkat kehangatan Ibu dan Anak 
bersama Nu Skin melalui Instagram @nuskinid.official dengan 
mencantumkan #NuSkinMom.
 
10 foto berikut kisah terbaik akan mendapatkan hadiah 
masing-masing 1 (satu) Nu Skin 180 System.

KETENTUAN:
• Berlaku tanggal 3 - 20 Desember 2015
• Pemenang akan diumumkan tanggal 22 Desember 2015 melalui Instagram 

@nuskinid.official dan media komunikasi Nu Skin lainnya
• Keputusan Nu Skin Indonesia bersifat final dan tidak dapat digugat

Nu Skin Mengucapkan
Selamat Natal

&
Tahun Baru 2016



MARI BERBAGI KECERIAAN DENGAN ANAK-ANAK SAHABAT FFG!

SENIN, 7 DESEMBER 2015
SD Assaudiyah, Jl. Lingkungan III, RT. 02 RW. 03, Kel. Tegal Alur Kec. Kali Deres, Jakarta Barat

SD PERGURUAN RAKYAT, 10 NOVEMBER 2015

PAUD - SMP NURHUDA, 23 NOVEMBER 2015

FFG FUN DAY!

Sekolah ini terdampak banjir yang melanda Jakarta di awal 2015. Berlokasi di daerah padat penduduk, 
sekolah ini mewadahi pelajar-pelajar dari keluarga kurang mampu.

Untuk turut bergabung di acara FFG Day ini, hubungi Account Manager untuk konfirmasi selambatnya 
3 (tiga) hari sebelum tanggal acara.



MEMBUAT LAYANG-LAYANG DAN MEWARNAI WAYANG

Ajak anak-anak Anda berkreasi dan berekreasi bersama anak-anak Children’s Heart Fund  
dan teman-teman dari Panti Asuhan GBI Kranggan dan Pondok Hurriyatul Amiin Bogor.     

SABTU, 12 DESEMBER 2015
PK. 09:00 - 13:30

Museum Layang-layang Indonesia 

Jl. H. Kamang No.38, Pondok Labu Jakarta Selatan 

Museum Layang-layang
Indonesia

T i k e t :  R p .  1 5 0 . 0 0 0 , -  ( t e r m a s u k  d o n a s i  u n t u k  a n a k - a n a k  p a n t i )



PASTIKAN KEHADIRAN ANDA!

JUMAT & SABTU, 18 & 19 MARET 2016
Sesi 1 : Pk. 13:00 - 17:00
Sesi 2 : Pk. 18:30 - 21:00

Early bird 
1 DESEMBER 2015-13 FEBRUARI 2016

Tiket Rp. 200.000,-/orang*

* Termasuk door gift, tiket masuk acara selama 2 (dua) hari dan makan malam Sabtu 19 Maret 2016.

Harga tiket spesial untuk para leader yang akan direkognisi dalam periode Pin Title Februari 2015 – Januari 2016
Rp. 100.000,-/orang - maksimum pembelian 2 (dua) tiket per ID

(berlaku mulai 1 DESEMBER 2015 - 13 FEBRUARI 2016)

Normal
15 FEBRUARI - 11 MARET 2016

Tiket Rp. 300.000,-/orang*



Sekilas dari GOAL SETTING FORUM 2015

The Power of Goal Setting Forum
Lebih dari 1000 leader mengikuti acara Goal Setting Forum 
yang diadakan pada tanggal 25 November 2015 di Assembly 
Hall Bapindo Plaza. Acara ini menghadirkan leader terkemuka 
Indonesia, dr. Fusinovana (1 Million Dollar Circle, 1 Year Team Elite 
Platinum, 2 Year Team Elite) dan Hendra Ramli (Blue Diamond 
Executive) serta Moh. Subagio (Motivator #1 di Indonesia) 
sebagai pembicara.

Di akhir acara seluruh peserta menentukan goal yang akan dicapai 
dalam bisnis Nu Skin di tahun 2016. Nu Skin Indonesia #1!

Sekilas dari NU SKIN OPPORTUNITY SUMMIT INDONESIA

Nu Skin Indonesia kembali mencatat sejarah. Lebih dari 170 leader 
hadir dalam Market Opportunity Summit yang digelar tanggal 
25 November 2015 lalu. Acara diisi dengan paparan mengenai  
performa dan goal Nu Skin Asia Tenggara oleh Regional 
President, Asia Pasific Region Melisa Quijano, serta program dan 
rencana kerja Nu Skin Indonesia tahun 2016 yang disampaikan 
oleh President Nu Skin Filipina & Indonesia Kany Soemantoro, 
Director of Sales Anggit Wicaksono serta Director of Marketing 
Shita Laksmita.

Para leader ini berhak mengikuti Market Opportunity Summit 
karena mencatat pertumbuhan organisasi Executive, Ruby dan 
volume yang meningkat dibandingkan tahun sebelumya. Acara 
ini menjadi momentum bagi para leader untuk menyatukan tujuan 
yaitu mewujudkan Nu Skin 1 B.  



Sekilas dari NU SKIN AGELOC EXPO 13 - 14 NOVEMBER 2015





EXECUTIVE MEETING
LOKASI TANGGAL WAKTU

Showcase Nu Skin Jakarta Rabu, 2 Desember 2015 Pk. 18:30
Walk-in Center Medan, Surabaya dan Makassar Kamis, 3 Desember 2015 Pk. 17:00
Walk-in Center Bekasi, Bandung dan Pekanbaru Jumat, 4 Desember 2015 Pk. 16:00
Semarang
Tempat: Hotel @Hom Room Ollivetti Lt. 3 
Jl.Pandanaran 119, Semarang

Jumat, 4 Desember 2015 Pk. 16:00 

Semua informasi adalah benar pada saat dicetak dan bisa terdapat perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harap dimaklumi apabila ada kesalahan informasi.
Untuk informasi terkini, simak NetExpress kami atau hubungi Distributor Support Hotline atau E-mail Support

JADWAL TRAINING DESEMBER 2015 - FEBRUARI 2016

*Tempat:  Nu Skin Training Hal l ,  City Plaza - Wisma Mulia Lantai  10 Suite 1001 - 1002,  Jl .  Gatot Subroto No. 44 Jakarta

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP) Level 2*

Nu Skin Jumat & Sabtu, 
4 - 5 Desember 2015

Pk. 10.00 - 17.00 Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) Tiket : Rp. 200.000,-  (materi 
training, merchandise dan sertifikat 
kehadiran)Pharmanex Pk. 10.00 - 17.00 Moh. Nur Yasin (Product Specialist)

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP) Level 2*

Nu Skin Jumat & Sabtu, 
26 - 27 Februari 2015

Pk. 10.00 - 17.00 Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) Tiket : Rp. 200.000,-  (materi 
training, merchandise dan sertifikat 
kehadiran)Pharmanex Pk. 10.00 - 17.00 Mutiara Firdausy (Health Consultant)

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP) Level 1*

Nu Skin
Sabtu, 8 Januari 2016

Pk. 14.00 - 15:30 Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) Tiket : Rp. 30.000,- (termasuk 
handout)Pharmanex Pk. 15:30 - 17.00 Moh. Nur Yasin (Product Specialist)

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP) Level 1*

Nu Skin
Sabtu, 13 Februari 2016

Pk. 14.00 - 15:30 Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) Tiket : Rp. 30.000,- (termasuk 
handout)Pharmanex Pk. 15:30 - 17.00 Mutiara Firdausy (Health Consultant)

ageLOC CONSULTANT TRAINING*

ageLOC Consultant Training Jumat, 15 Januari 2016 Pk. 13:00 - 17:00 Tika Handayani
(Beauty Consultant)

Tiket : Rp. 100.000,- 
(termasuk materi training dan 
merchandise)

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP) Level 3*

Skill Training Jumat,
18 Desember 2015 Pk. 11.00 - 17.00 Mohamad Nur Yasin 

(Product Specialist)

Tiket : Rp. 100.000,-  (materi 
training, merchandise dan sertifikat 
dan pin)
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Gali pengetahuan mengenai ageLOC TR90 dalam
ageLOC TR90 Training

SABTU, 16 JANUARI 2016, PK. 13:00 - 17:00

Trainer: Mohamad Nur Yasin (Product Specialist)

Tiket: Rp. 100.000,-  
(termasuk materi training,  merchandise dan sertifikat)

City Plaza - Wisma Mulia 10th Floor Suite 1001 - 1002 Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12710


