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KEMBALIKAN KECERAHAN
ALAMI KULIT

sebagai penangkal radikal bebas, Celltrex® Ultra Recovery 
Fluid mudah menyerap ke dalam lapisan kulit tanpa 
memberikan kesan lengket pada kulit – menjadikannya 
solusi untuk kulit kusam dan menjaga kulit agar tetap sehat. 

Untuk mendapatkan hasil optimal, lakukan langkah 
perawatan harian berikut ini:
• Membersihkan wajah secara rutin.
• Gunakan pelembab dengan tabir surya SPF 15 agar kulit 

terlindung dari paparan matahari secara langsung.
• Menutrisi kulit di malam hari dengan produk yang 

mendukung pergantian sel kulit dan mencukupi asupan 
gizi yang dibutuhkan kulit. 

Kulit kusam tidak bercahaya merupakan masalah yang 
kerap kita jumpai. Selain paparan sinar matahari, polusi 

kendaraan, asap rokok dan radikal bebas juga menjadi 
faktor utama hilangnya cahaya alami kulit kita. Dibutuhkan 
perawatan yang tepat agar kulit kembali sehat dan 
bercahaya. Selain nutrisi harian, penggunaan serum juga 
membantu melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas. 

Seberapa penting peran serum bagi kulit kita?
Serum merupakan pelengkap harian untuk menutrisi kulit 
kita. Kemampuannya untuk meresap lebih ke dalam lapisan 
kulit, membuatnya dapat memulihkan membran sel kulit 
yang rusak akibat stress. 

Serum seperti apa yang tepat agar kulit terhindar dari radikal 
bebas? 
Pilih produk yang mengandung bahan-bahan aktif yang 
baik dan aman bagi kulit. Seperti filosofi Nu Skin “All of 
the Goods, None of the Bads”, Celltrex Ultra Recovery 
Fluid dengan kandungan ekstrak minyak zaitun bekerja 
untuk menangkal radikal bebas penyebab kulit kusam 
dan menjadikan kulit terlihat cerah. Dengan aroma herbal 
chamomile dan kaya akan antioksidan yang berperan 



Untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh Anda tetap 
stabil, perhatikan hal-hal berikut ini:
• Hindari Rokok dan Alkohol  

Kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol 
mengakibatkan kolesterol akan mudah menumpuk 
dalam aliran darah. Karenanya, jaga kadar kolesterol 
tetap stabil dengan menghindari rokok dan alkohol.

• Olahraga Secara Rutin 
Berolahraga sekitar 40-60 menit setiap hari akan 
membantu menurunkan kolesterol jahat 5-10 persen 
dan meningkatkan kolesterol baik sekitar 3-6 persen. 

• Mengkonsumsi Makanan Sehat 
Kurangi makanan yang mengandung lemak jenuh 
dan lemak trans seperti daging berlemak, produk susu 
dan berbagai makanan yang digoreng karena bisa 
menyebabkan kadar LDL atau lemak jahat meningkat. 
Perbanyak konsumsi makanan berserat seperti gandum, 
kacang-kacangan, serta sayur dan buah, karena dapat 
menyerap kolesterol yang ada dalam darah dan 
mengeluarkannya dari tubuh.

• Jaga Berat Badan  
Apabila Anda mengalami obesitas atau kelebihan berat 
badan, usahakan untuk menurunkan berat badan agar 
kadar kolesterol dalam tubuh tetap stabil. 

• Hindari Stres 
Stres tinggi bisa membuat tekanan darah meningkat 
dan memperbesar resiko terkena aterosklerosis. Hal 
ini bisa terjadi ketika plak yang berasal dari kolesterol 
menumpuk pada bagian arteri. Untuk mengurangi 
stress, lakukan kegiatan yang Anda sukai, misalnya 
liburan bersama keluarga dan sahabat sehingga tubuh 
dan pikiran menjadi lebih santai.

• Istirahat Yang Cukup 
Penelitan mengungkap bahwa orang yang tidur malam 
sekitar 8 jam setiap harinya memiliki kadar kolesterol 
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang 
yang hanya tidur malam sekitar 6 jam atau kurang. 
Sebaliknya, tidur siang yang terlalu lama menyebabkan 
kadar kolesterol dalam tubuh lebih tinggi. 

Nu Skin memberikan solusi untuk menjaga kadar kolesterol 
dengan CholestiMax, suplemen nutrisi dengan formula 
yang terstandar secara ilmiah untuk pemeliharaan kadar 
kolesterol yang sehat. Konsumsi CholestiMax 1 - 2 kapsul 
sesudah makan pagi dan sore hari.

Tips

Kolesterol merupakan salah satu zat lemak yang 
memberikan asupan energi untuk sel-sel yang 

berada dalam tubuh. Biasanya kolesterol dihasilkan dari 
berbagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kolesterol 
dibutuhkan tubuh dalam kadar yang seimbang, namun 
apabila kolesterol dalam tubuh tidak stabil maka kesehatan 
tubuh akan terganggu. 

Seiring bertambahnya usia, jumlah kolesterol yang 
diproduksi tubuh semakin tinggi. Hal ini diperparah 
dengan konsumsi makanan yang banyak mengandung 
kolesterol dan kurang olahraga. Kolesterol yang tinggi akan 
menimbulkan plak dan menyebabkan pembuluh darah 
menjadi tidak elastis dan menyempit. Keadaan ini membuat 
Anda rentan terserang stroke atau penyakit jantung.

Referensi :
*http://regional.kompas.com/read/2008/10/28/12315315/WHO.Sakit.Jantung.Pembunuh.No.1.di.Dunia 
**http://disehat.com/kadar-kolesterol-normal-menurut-who/  
***http://www.sleephealthjournal.org/

SOLUSI TEPAT MENJAGA KADAR KOLESTEROL
TUBUH ANDA TETAP STABIL

Kolesterol Kolesterol 
Baik

Kolesterol 
Perbatasan

Kolesterol 
Bahaya

Kolesterol 
Total < 200 200 - 239 ≥ 240

Kolesterol 
LDL < 130 130 -159 ≥ 160

< 100 
(Bila ada 
Diabetes 
Mellitus)

100 - 159

Kolesterol 
HDL ≥ 60 40 - 59 < 40



LIVE THE DIFFERENCE

BAGIKAN PENGALAMAN ANDA BERSAMA NU SKIN DAN PHARMANEX
Anda mempunyai pengalaman menarik tentang produk-produk Nu Skin dan Pharmanex?
Kirimkan testimonial Anda ke 

Anda juga dapat menghubungi kantor Nu Skin terdekat. Testimonial yang lulus seleksi akan ditampilkan di 
Nu Spirit dan HADIAH MENARIK MENANTI ANDA!

id.productsupport@nuskin.com

*Testimoni didasarkan pada pengalaman pribadi masing-masing individu dan tidak mewakili opini Perusahaan. 
Efektivitas produk dapat bervariasi pada setiap orang, tergantung pada berbagai faktor seperti usia, suku, keluarga, lingkungan dan kondisi kulit.

Celltrex® Ultra Recovery Fluid

CholestiMax®

Kulit wajah saya cenderung kering dan kusam, terlebih di daerah pipi sering 
sekali terkelupas. Setelah mengenal Nu Skin, di tahun pertama saya hanya 

menggunakan rangkaian Nutricentials untuk menutrisi kulit saya. Saya kemudian 
memutuskan untuk menambahkan serum Celltrex Ultra Recovery Fluid pada 
perawatan harian saya. 

Setelah 10 bulan menggunakannya, kondisi kulit saya menjadi 
lebih baik karena kandungan minyak zaitun pada Celltrex Ultra 
Recovery Fluid Olive. Sekarang kulit saya menjadi lebih lembab, 
kencang dan sehat. 

MERLI CITRA

YUDI

Sebelum mengenal Nu Skin, saya adalah orang yang tergantung dengan obat 
dokter. Kadar kolesterol saya naik turun; tak lepas juga dari pengaruh aktivitas 

saya yang sering berpindah-pindah tempat. Saya kerap merasa pusing, lemas, dan 
rasa tak nyaman lainnya. Dada kiri saya sering nyeri dan harus dipasang ring.

Suatu saat saya diperkenalkan dengan CholestiMax dari Nu Skin. Saya mulai rutin 
mengkonsumsi CholestiMax sejak Januari 2017. Hasil laboratorium menyatakan 
ada penurunan  kadar kolesterol dari 240 mg/dL di bulan Januari 
2017 menjadi 167 mg/dL di bulan September lalu. Saya merasa 
kondisi tubuh saya sekarang semakin sehat.



NEW BLUE DIAMOND

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rezeki dan 
kesehatan serta keberhasilan mencapai jenjang Blue Diamond 

ini. Terima kasih kepada  orang tua dan anak-anak kami, upline, 
downline dan tim yang telah membangun dan mengembangkan 
bisnis ini bersama. Tanpa doa dan peran serta mereka, kami 
mungkin tidak akan berhasil ke jenjang ini.

Berbekal sebuah mimpi yang besar, yaitu memiliki kebebasan 
finansial dan waktu serta bisa membantu orang-orang di sekitar 
kami untuk bisa merasakan kesuksesan bersama, atas izin Allah 
SWT, pertemuan dengan Nu Skin mewujudkan semua mimpi-
mimpi kami. Sampai saat ini kami menetapkan hati untuk 
membangun bisnis ini. 

Mimpi yang membawa kami ke jenjang ini dan mimpi juga yang 
membuat kami terus berusaha untuk meraihnya. Keberhasilan 
berawal dari mimpi-mimpi besar. Mari wujudkan semua mimipi-
mimpi kita. 

FITA MURIYASTIKA & ROMMY KURNIAWAN

Materi di media sosial yang memiliki interaksi tinggi dimulai dengan konten visual yang menarik. Manfaatkan 
beragam materi media sosial yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam Nu Skin SEA Flickr!

2 LANGKAH UNTUK MENGUNDUH GAMBAR:

Be a Social Media Rockstar Today!

Unduh seluruh album atau gambar
yang dipilih ke komputer Anda.

Simpan foto ke galeri foto 
smartphone Anda

Follow Nu Skin SEA Flickr untuk mendapatkan materi-materi terbaru dan bagikan melalui media sosial Anda! 



NEW BLUE DIAMOND

Puji Tuhan atas pencapaian Blue Diamond ini. Terima kasih 
kepada keluarga dan rekan-rekan bisnis di berbagai negara, 

account manager dan staf atas dukungan dan kepercayaannya. 
Peringkat Blue Diamond adalah awal dari segalanya; bukti bagi 
tim saya bahwa mereka juga mampu mencapai peringkat ini 
dan meraih impian mereka. Ini juga merupakan awal langkah 
selanjutnya bagi saya untuk mewujudkan misi Nu Skin menjadi 
force for good di seluruh dunia untuk meningkatkan kehidupan 
melalui peluang bisnis dan produk-produk innovatif.

Saya mengenal Nu Skin saat saya dan kedua adik saya mendirikan 
biro perjalanan di Jepang. Kami bercita-cita memiliki usaha yang 
mampu berdiri di berbagai negara. Namun kenyataannya, bisnis 
tradisional perlu modal yang besar, karyawan yang banyak dan lain 
sebagainya.

Di awal, saya hanya tertarik menggunakan produk yang hasilnya 
langsung terlihat nyata seperti Galvanic Spa. Saya kemudian 
mempelajari bahan kandungan produk-produk Nu Skin dan 
riset yang melatari penelitian produk. Saya semakin takjub 
ketika mengetahui bahwa produk-produk Nu Skin memiliki 
paten mendunia. Dan yang membuat saya semakin tertarik saat 
menggali lebih dalam ternyata Nu Skin memberikan peluang 
bisnis international, yang merupakan impian kami. Maka mulailah 
saya berbagi peluang bisnis dan produk-produk yang hasilnya 
nyata.

Perjalanan mencapai Blue Diamond bukanlah perjalanan yang singkat, tapi saya sangat menikmatinya. Terlebih sekarang dengan 
sarana bekerja yang tersedia di mana saja dan kapan saja dengan media sosial, saya dipertemukan dengan para leader hebat dari 
berbagai negara. Teruslah bermimpi besar dan jangan pernah menyerah. Temukan potensi diri dalam mencapai kesuksesan karena 
Nu Skin telah menciptakan sarana terinovatif dan terdepan di era gig ekonomi ini. Your Life. Your Business. Your Way.

MEGA CHANDRA

JUMAT & SABTU, 8 - 9 DESEMBER 2017
PK.  10:00 - 20:00

Swiss-be lhote l  in ternat iona l
Ba lcony Ci ty,  J l  Jend Sudi rman,  Ba l ikpapan

Kal imantan ,  Indones ia

BALIKPAPAN

N A N T I K A N



NEW BLUE DIAMOND

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT.  Terima kasih 
kepada keluarga , upline, downline, account manager , sideline 

dan seluruh manajemen Nu Skin atas dukungannya sehingga 
memudahkan dalam menjalankan bisnis Nu Skin.

Bisnis ini bukan hanya tentang income, tetapi juga tentang 
pengembangan diri hingga menjadi pebisnis profesional yang 
tangguh. Jika ingin mengubah hidup, lakukan tindakan. Jemputlah 
rezeki yang sudah disiapkan Allah, jangan hanya menunggu. 

Believe adalah langkah meyakinkan diri untuk terus bergerak 
maju dalam pekerjaan maupun kehidupan. Ketika yakin, maka 
rintangan sebesar apapun tidak menjadi masalah.  Believe yang 
kuat melahirkan action yang besar.  

Berani bermimpi besar dan fokus untuk meraihnya, jangan mudah 
menyerah, dan banyak membantu kehidupan orang banyak. 
Setiap kali kita melakukan kebaikan, tanpa disadari, beribu-ribu 
kebaikan akan datang. 

YETTI ELITA SE & MASRUNI SE AKT

Belajar dan termotivasi dari para Founder, Leader 
dan Corporate Executive Team dengan  
The Success Formula dari Nu Skin.
Scan kode QR ini.
Google Play Store Apple App Store



NEW DIAMOND

Pencapaian ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah 
perjuangan untuk membina grup yang lebih besar. Hingga saat inipun saya 

masih menerima penolakan, tapi saya jadikan itu sebagai pelajaran. Dengan 
keyakinan, doa, niat baik dan keja keras, saya dan tim ingin menginspirasi 
banyak perempuan cantik di luar sana untuk bertransformasi dalam segala hal.

Bagi saya bisnis ini bukan sekedar mater, tapi ada persaudaraan yang terjalin 
di dalamnya. Sukses untuk semua saudara-saudara saya di Nu Skin: downline, 
upline dan crossline. 

ANDI ISMA SURYANI & EDI SUHERMAN SE

NEW EMERALD

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan 
kami dengan Nu Skin dan syukur atas karuniaNya hingga kami bisa sampai 

pada posisi ini. Terima kasih kepada keluarga dan mitra bisnis luar biasa yang telah 
banyak memberikan dukungan.

Kami bersyukur melalui Nu Skin kami bisa memperoleh kesempatan untuk 
membuat hidup kami lebih berarti bagi orang lain. Terus berjuang untuk orang-
orang yang kita cintai. Mari kejar pencapaian yang lebih besar di bisnis ini! See 
you in Sidney! 

DIAN RENY HANDAYANI & BAMBANG WIDIYANTO



NEW RUBY

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Berkat ridhoNya kami 
bisa menjadi Ruby Executive di bisnis ini. Terima kasih kepada Nu Skin, keluarga dan 

anak-anak tercinta yang telah merestui dan mendukung kami. Terima kasih kepada upline, 
para downline dan customer yang percaya sepenuhnya kepada kami dan produk-produk 
Nu Skin. Semoga kesuksesan kami di bisnis Nu Skin ini bisa mengispirasi banyak orang, lancer 
bisnisnya, bertumbuh terus, dan bertambah berkah. 

AFRINA FAIZANA & DEDI

NEW EMERALD

Alhamdulillah. Apapun saya hari ini, tentunya semua dengan seizin Tuhan Yang 
Maha Esa. Terima kasih Nu Skin telah membuat saya bertumbuh menjadi 

lebih baik dan bisa terus berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. 

Terima kasih kepada semua upline yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah 
dan selalu membantu saya dalam setiap prosesnya.Terima kasih untuk semua 
downline yang luar biasa. Tanpa mereka, saya tidak mungkin ada di posisi sekarang. 
Ayo maju dan terus bertumbuh bersama. 

KARTIKO NUGROHO & SUMARYONO

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. Terima kasih kepada 
keluarga, upline, dan tim yang selalu membimbing, menginspirasi dan memberi energi 

yang luar biasa untuk kami.

Dengan tekad dan semangat yang kuat, kami dapat sampai di tahap ini. Ini bukan akhir, namun 
tahap awal untuk mewujudkan impian kami. Jangan takut bermimpi. Dream big, believe it, 
make it happen. Let`s do it together!

AGUSTINA PROKLAMASARI & DENNI SETIAWAN



Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian Ruby. Hal ini tidak terlepas dari upline, downline, 
crossline dan suami yang selalu memberikan dukungan. Dalam perjalanan ke depan, kami 

berharap dapat membantu banyak orang mengalami perbaikan kesehatan, penampilan 
dan finansial. Di bisnis ini, kami belajar untuk meyakini bahwa kesuksesan itu bukan suatu 
kebetulan, tetapi merupakan pilihan. Let’s do this together!

ANITA ISTANTI TIJO & RONALD BUDI SANTOSO

Alhamdulillah kami telah mencapai Ruby, peringkat yang kami perjuangkan selama hampir 
1,5 tahun ini. Senang sekali melihat kesehatan keluarga yang terus meningkat sehingga 

kami jarang mengkonsumsi obat-obatan kimia.

Tak terbayangkan sebelumnya melihat orang-orang berubah hidup dan pola pikirnya dengan 
menjalani bisnis Nu Skin, dan bertumbuh dari satu kota ke kota yang lain. Ternyata memang 
untuk mengubah hidup orang lain, kita sendiri yang harus terlebih dulu berubah. 

ARIS SUHENDAR & DEBBY ANGGRAINY

Ketertarikan untuk menjalani bisnis Nu Skin berawal ketika saya benar benar merasa puas 
setelah menggunakan ageLOC Galvanic Spa. Berbekal pengetahuan tentang produk-

produk Nu Skin dan kepuasan yang saya dapat, saya mengikuti rangkaian acara pertama 
kalinya di Road Tour Semarang.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kini saya sampai di posisi Ruby. Terima kasih 
kepada keluarga, sahabat, serta upline dan downline atas kesabaran dan semangatnya dalam 
mendukung dan membimbing saya. Go Sydney 2018!

ANJAR MARANTI & EKA YUDHI PRASETYO

NEW RUBY

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian sebagai Ruby Executive. Perjalanan kami dimulai 
dari keputusan untuk mengikuti program ageLOC TR90 yang membuat kami mengalami 

transformasi yang mengubah kehidupan keluarga kami. Sejak saat itu, kami membuat 
keputusan untuk menjalani bisnis Nu Skin.

Menjadi seorang Ruby, bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, berkat dukungan upline 
dan leader yang terus membimbing, kami dapat mencapai goal yang sudah kami buat. 

DAVID MESAKH & ANDRIANA MELISSA



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada orang tua, keluarga dan 
teman yang mendukung kami di bisnis ini. Dengan antusiasme, mau belajar, dan selalu 

action dengan semangat, semua orang pasti bisa dan jauh lebih hebat dari kami. Whether you 
think you can or you can't, you're right.

FARAH DIBA & KEMAL ACHYAR

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT yang memberi saya kesempatan untuk sampai di posisi 
Ruby. Terima kasih kepada keluarga dan upline; terutama kepada suami atas ridhonya 

yang luar biasa. Dengan Nu Skin saya bisa membantu banyak orang untuk cantik dan sehat, 
karena dengan sehat hidup akan menjadi lebih indah.

Sukses itu apabila kita bisa bangkit dari kegagalan dan terus melangkah maju. Jangan lupa 
berdoa. Jangan lupa bahagia.

DIAH WULANDARI & HERI NURDI

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang karena ridhoNya, telah 
mempertemukan saya dengan Nu Skin dan bisnisnya. Saya tidak menyangka, berawal 

sebagai pengguna, kami membuktikan sendiri manfaat produk-produk Nu Skin, hingga 
berlanjut menjadi pebisnis.

Terima kasih kepada para upline yang telah memberi dukungan sehingga saya bisa mencapai 
peringkat Ruby. Bisnis Nu Skin telah mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik dan 
bersemangat. Semoga ke depan saya bisa mencapai mimpi saya untuk membantu kehidupan 
orang lain menjadi lebih baik.

ENY SULISTYAWATI & FARREL JUDITH MAHENDRA

Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT atas pencapaian Ruby dalam bisnis Nu Skin. 
Nu Skin telah mentransformasi kehidupan kami menjadi hidup yang sehat, bermakna 

dan produktif. Berawal dari niat tulus mengajak teman, saudara, kerabat, dan kolega untuk 
hidup sehat dengan TR90, didukung doa ibu dan keluarga, kami mendapatkan kemudahan 
menjalankan bisnis Nu Skin.

Mimpi kami mengerjakan bisnis Nu Skin agar dapat mengajak semua orang, terutama 
mahasiswa, agar hidup sehat dan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. 
Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa ke depan. Dengan kesehatan dan kekuatan 
ekonomi yang dimiliki mahasiswa melalui Nu Skin, insya Allah bangsa kita makin maju dan 
sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Drs. KASMURI & Prof. Dr. ANIS ELIYANA, SE, M.Si

NEW RUBY



Alhamdulillah, atas izin Allah SWT saya bisa mencapai peringkat Ruby di usia 23 tahun. 
Awalnya memang terlihat tidak mungkin, tapi karena visi yang jelas dan passion saya 

terhadap bisnis Nu Skin ini, akhirnya bisa tercapai juga.

Saya yakin ini adalah awal dari segalanya; ini juga bukti bahwa generasi muda bisa menjalankan 
bisnis ini dengan baik. Usia hanyalah angka, semua generasi punya hak untuk sukses. Dua, 
tiga tahun ke depan, di majalah-majalah Nu Skin akan penuh dengan cerita sukses para leader 
generasi muda.

FARDI

Kami bersyukur atas pencapaian Ruby Executive dan berterima kasih kepada para upline 
dan mitra bisnis yang telah mendukung sepanjang perjalanan kami di Nu Skin. Nu Skin 

adalah hadiah untuk kami. Melalui Nu Skin, kehidupan kami berubah lebih baik dari segi 
kesehatan maupun finansial. 

Dengan Nu Skin, kami percaya bahwa kami telah membuat keputusan penting dan mengambil 
langkah awal untuk mencapai impian kami di masa depan. Kami juga bertekad membantu 
banyak orang agar kehidupan mereka juga berubah menjadi lebih baik. Kami ingin membuat 
hidup kami berarti bagi orang lain. 

JENNY & GUNAWAN SAPUTRA

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan karuniaNya yang luar biasa sehingga kami bisa 
mencapai peringkat Ruby Executive. Kami berterima kasih kepada mentor, upline dan 

downline tercinta atas kerja samanya untuk saling memotivasi, memberikan dorongan dan 
semangat agar dapat mencapai kesuksesan bersama.

Bisnis Nu Skin merupakan sekolah kehidupan terbaik yang pernah kami dapatkan. Kita 
diajarkan agar hidup kita bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan Nu Skin 
kami tidak takut untuk bermimpi besar!

HOTMA CHRISTI, ST. SE & DEDDY CHANDRA, ST. SE 

NEW RUBY

Puji dan syukur kepada Tuhan karena pencapaian yang saya terima sampai dengan hari ini. 
Terima kasih untuk dukungan dari para upline leader, para crossline, sideline, downline, serta 

teman-teman. Prinsip dasar dalam menjalankan bisnis ini adalah kejujuran dan kepercayaan. 
Tanpa keduanya, bisnis tidak akan bisa langgeng dan berkembang. Percaya dan dengarkan 
kata hati. Go Nu Skin, Go 1 B!

JENNY WIBAWA



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian saya di Nu Skin sampai saat ini. 
Terima kasih kepada upline yang sudah mempertemukan saya dengan Nu Skin dan selalu 

membimbing serta tiada henti mendukung, juga kepada para mentor yang selalu memotivasi 
dan menginspirasi saya.

Memang tidak mudah, tetapi saya yakin dengan dukungan dari keluarga tercinta, suami dan 
anak-anak, serta dengan kerja keras, saya yakin bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar saya 
melalui platform Nu Skin.

NI LUH DESSY WAHYUNI SUMATRA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan kepada kami melalui 
perjalanan bisnis Nu Skin dan tercapainya peringkat Ruby. Terima kasih kepada keluarga, 

upline, downline, sideline, account manager dan tim yang selalu mendukung saya. 

Bisnis Nu Skin benar-benar mengubah kehidupan saya. Biasanya saya santai menjalankan 
kehidupan sehari-hari, tetapi setelah mengenal Nu Skin saya berani menetapkan tujuan 
dan punya mimpi besar yang harus saya capai. Saya yakin bisa mencapainya karena saya 
mempunyai kendaraan yang tepat yaitu Nu Skin. 

LANNY SUTIONO & DUDY SUMARLI

Dimulai dengan merasakan sendiri kulit wajah saya membaik setelah menggunakan produk 
Nu Skin, akhirnya saya tertarik menjalankan bisnisnya. Dengan produk yang bagus, 

perusahaan yang diakui dunia, media sosial yang memudahkan saya menjalankan usaha, juga 
dukungan yang luar biasa dari upline, keluarga dan tim, tidak ada satu alasanpun bagi saya 
untuk berhenti di sini. 

MIRA KURNIAWATY & WAHYU HIDAYAT

Saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaanNya hingga saya sampai pada peringkat 
Ruby dan dipertemukan dengan upline hebat yang mendukung kemajuan saya serta 

para downline yang aktif. Semula saya hanya mengkonsumsi produk saja. Ketika mengalami 
perbaikan kesehatan, saya tergerak untuk mebagikan hal baik ini ke orang-orang yang saya 
temui. Dengan Nu Skin, semakin banyak orang yang sehat dan sukses. 

MARIANI BUDIMAN

NEW RUBY



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian peringkat Ruby Terima kasih 
kepada upline, downline, crossline, para mentor, account manager Nu Skin dan keluarga 

yang mendukung saya di bisnis ini. Dengan kendaraan yang tepat, tidaklah mustahil untuk 
meraih semua impian. Pencapaian ini membuat saya semakin giat dan bersemangat untuk 
membantu lebih banyak orang untuk meraih imipian.

NOVIE CICILIA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, dengan izinNya saya bisa mencapai peringkat 
Ruby. Saya sangat bersyukur bisa membahagiakan keluarga saya dan membantu banyak 

orang.

Saya berterima kasih kepada upline yang tidak kenal lelah membimbing saya, juga kepada 
suami yang selalu mendukung saya di bisnis ini. Terima kasih kepada Nu Skin, karena di sinilah 
saya bisa memiliki kehidupan yang lebih  baik  secara materi dan finansial. 

RATNAWIYAH & YASER ISMAIEIL NOUSSR

Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT untuk kesempatan yang diberikan kepada 
saya bisa mengenal Nu Skin. Berawal dari sebuah mimpi besar, saya mulai menjalankan 

bisnis Nu Skin. Namun mimpi saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang besar; menetapkan 
tujuan dan target adalah kunci awal untuk maju dalam bisnis ini. Tanpa sebuah target, action 
seakan tak terarah.

Terima kasih kepada suami tercinta atas dukungan yang membuat saat-saat down saya 
menjadi semangat kembali, juga kepada upline, crossline serta para downline tercinta. 

NURUL FATMAYANTI & WAHYUDYA TIMIKA WIDI YOGA

NEW RUBY

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kesempatan untuk 
menjadi bagian dari Nu Skin. Terima kasih kepada para mentor yang selalu mendukung 

dan membantu saya untuk berkembang. Memutuskan untuk ikut serta dalam platform ini 
adalah keputusan terbaik yang saya buat tahun ini. Dalam waktu 6 bulan, saya merasa hidup 
saya berubah. Sebelumnya, saya mengira kunci sukses hanyalah bekerja di sebuah perusahaan 
dan mendaki jenjang karir di perusahaan. 

Saya bersyukur dipertemukan dengan bisnis yang mengizinkan saya untuk mempercepat 
kesuksesan, bahkan dapat dimulai sambil saya kuliah. Yang paling saya sukai dalam bisnis ini 
adalah ketika kita membantu orang lain untuk sukses, kita pun sukses. Di bisnis ini kita semua 
belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermakna. 

RIANKA TALINA



Puji Tuhan atas pencapaian Ruby saat ini, semoga terus sukses mencapai peringkat-peringkat 
selanjutnya. Kesuksesan bukan hanya mengenai berapa banyak uang yang Anda hasilkan, 

namun tentang perbedaan yang Anda buat dalam kehidupan orang lain. Kesuksesan tidak 
datang kepada Anda, tetapi Anda yang harus mencarinya.

Terima kasih kepada upline, para mentor, downline dan crossline, customer yang setia 
menggunakan produk Nu Skin, serta perusahaan yang menjadi mitra hebat dalam bisnis ini, 
juga keluarga yang memberi semangat dan menginspirasi untuk terus berjuang. Terima kasih 
Nu Skin, kami menjadi lebih baik setiap harinya.

SUSANTO S.E & HERLINA SUSANTO 

Puji syukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan saya dengan Nu Skin hingga 
mencapai peringkat Ruby. Terima kasih kepada mentor, upline dan downline yang telah 

banyak membantu. 

Nu Skin membuat saya berani bermimpi dan fokus mencapai tujuan dalam hidup serta 
menjadi pribadi yang tangguh dan membantu banyak orang. 

SANNY CANDRAYANI G.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. Terima kasih kepada 
para upline, downline, crossline, keluarga dan customer setia yang selalu memberikan 

dukungan dan inspirasi.

Berawal dari pencarian bisnis, tidak menyangka Nu Skin membawa kami sejauh ini. Dengan 
dukungan edukasi yang menjadikan kami bertumbuh, serta mengajarkan bahwa bisnis ini 
adalah tentang menghidupi mimpi orang-orang di sekitar kami, semoga pencapaian ini 
menjadi awal menuju kesuksesan di tahap selanjutnya. Let's do the best and Allah will do the 
rest. 

SHEVINA ALLDILA & IVIN NUR INDAH

Saat banyak orang menolak rezeki dari bisnis ini, saya mencari tahu bagaimana peluangnya 
karena terdorong keinginan untuk mendapatkan penghasilan pribadi. Alasannya 

sederhana, menjadi sukses di masa muda supaya tidak membebankan orang tua dan tidak 
dikekang oleh atasan.

Saya bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan jalan yang terbaik dan 
mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Saya berterima kasih kepada orang tua yang 
selalu mendukung saya untuk terus menjalankan bisnis ini. Do the best now, or you lose later.

SHERLYNA

NEW RUBY



Puji syukur kepada Tuhan yang telah membuka jalan untuk saya mengenal bisnis Nu Skin. 
Terima kasih kepada upline dan downline yang selalu memberikan dukungan dan kerja 

sama yang baik dalam menjalankan bisnis ini.

Tidak mudah menjalankan bisnis ini karena kesibukan sebagai mahasiswa dan sedang 
mengerjakan tugas akhir. Namun dengan kemauan dan kerja keras untuk terus belajar, saya 
dapat mencapai peringkat Ruby Executive. Bergabung dengan Nu Skin mempermudah 
langkah saya mewujudkan impian dan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi 
orang lain.

WULANDARI BR TARIGAN

Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bertemu dengan Nu Skin. Terima 
kasih kepada keluarga tercinta, para mentor, tim serta rekan-rekan seperjuangan dalam 

bisnis yang sudah mendukung hingga saya bisa mencapai pit stop pertama di Nu Skin 
yakni Ruby. Saya bersyukur mengenal Nu Skin yang mengajarkan untuk bertumbuh dan 
berkembang menjadi versi terbaik diri saya untuk menolong orang lain. 

Perjalanan masih panjang; saya ingin terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk 
kehidupan banyak orang. Mari lanjutkan perjalanan kita membangun Indonesia menjadi lebih 
baik dan sejahtera bersama Nu Skin. Never Give Up! 

YUNILIA

Puji Tuhan atas pencapaian kami sebagai Ruby Executive. Terimakasih kepada upline, 
crossline dan para mentor serta tim yang telah mendukung kami. Kami bersyukur melalui 

bisnis Nu Skin kami memiliki kesempatan untuk bertransformasi dan mengubah kehidupan 
banyak orang, baik secara finansial maupun kesehatan. Sukses di Nu Skin bukan hanya 
tentang kami, tapi tentang banyak keluarga yang ada dalam organisasi kami. Konsisten dan 
lakukan yang terbaik maka semua impian kita pasti tercapai!

YULIANA & SUCAHYO

NEW RUBY

• AM KURNIA RIZKI
• ANNE HIRATANI
• BERNADETH INDAH ALONA B. & DR ERAWATI
• CAROLINE RONAULI & AGUSTYA HENDY BERNADI
• DANIEL PELAWI
• DAVID MESAKH & ANDRIANA MELISSA
• DRS KASMURI & ANIS DR ELIYANA
• EDY CANDRA & ADIS NURHANA

• EKA PRATIWI DY & S M. DALI
• EMELDA GANSI
• FAUZIAH & RIKO WAHYUDI
• HARTONO HALIM & CATHERINE SUDARMA
• HERLINA PERMATASARI & KOK HAN
• IPUNG ANDI PRASETYA & 

SANTI SANTI IRAWATI MANULANG
• JENNY WIBAWA

NEW LAPIS



• A. AGUSTINA AYU
• ANNE HIRATANI
• ATIKAH
• AZIMAH & FAIZIL
• CHRISTINE SIMARMATA & ICUK WAHYUAJI
• CINDY CRAWFORD KWEK
• CINDY CYRILIA
• DESAK AYU PUTU NILA KASIH
• DESSY HARIMURTI
• ENDI GUNARDI
• FAUZIAH & RIKO WAHYUDI
• FELITA LUKMAN
• FITRI WULANSARI & FITRI WULANSARI
• HASRIANI
• HERMAN RUSLI
• IRIN EKA PUTRI SIREGAR
• IRYANTI
• KHAIRUNISSA
• LENA
• LIEM HIE TJIE
• MARINA KURNIATI SUWITO
• MARTINI IRAWATI HIDAYAT
• NOVA ALFARINA LAURA SARI

• NOVA KOMALA SARI
• NURBAITI HAYATUN NUFUS
• PERWITASARI RAHMAT
• RENOWITA T SIMORANGKIR AMD & 

RENOWITA T. SIMORANGKIR
• RETNO AYU WULANDARI
• RISANTA SIAHAAN
• RISMAWATI
• RIZKA RACHMATYA & SE AHMAD NURI
• RONNY GUNAWAN
• SAKILAH
• SARI ELVITA AGUSTILOWATY
• SE JULASTINA MUKTIWATI
• SONNY
• SRIDAWATI
• SUGIASTUTI
• TAUFIK.SE
• TONI
• VONY SAPUTRA
• WONG YENITA EKOWATI
• YANI KISWORO
• YANI RISNAWATI & C DIAS PRATAMA

NEW GOLD

• JULIARTI
• LAURENSIA SUSIWANTI & KUSTIRTA
• LIA DAMAYANTI & HERU PRASTIAWAN
• LIANY SETIONO & SUGIHARTO SURIADJAJA
• LIYA ROSMALASARI & H HADIAN NAFIS DR
• MEGATIARA PURNIDA PUTRI
• MELANIE TANJUNG
• NI LUH SUARTINI
• PDT.ISRAEL H.SEMBIRING
• RALITA APRILIA & DRG MARLIANA POERBA
• RIKA PRIHATININGSIH
• ROCHMAH ROSDIANA & 

SUTRISNO HARJO BUSONO

• RONNY GUNAWAN
• RUDY CHINDRA
• SANTHA THERESIA L.
• SHINTA NATALIA LIANGI
• STEVEN SAMUEL SAM
• SUGIASTUTI
• SUHARDI
• SUSAN DAMAYANTI & NARIN TANA
• SUSI WULANDARI
• TJAN MOI JEN
• YUDDY EFFENDI & MONIKA INDRIATI SOEHENDRO
• YUNILIA

NEW LAPIS

NEW EXECUTIVE

• A. HASISA IKHSAN
• ABD HAKIM
• ADE HARIANI TRI CIPTANINGSIH
• AEK ONGSO
• AFNILYZA
• AFRIANA NUR FAUZIAH
• AGUNG M
• AGUSTIN RAHAYU MULIANI LEGA
• AHMAD NUR MIFTA HUDIN

• AHMAD ZARKASIE NURDIN
• AIDA MUSRIKAH
• AKHMAD RIZQATHA RAMADHAN
• ALBERT AGUNG DARU ASWINDRA
• ALDILO WONGSO JUREH
• AMD.KEB DIAN ANGGARANI NOVIANING
• ANA
• ANA SRI ASTUTI & ANA SRI ASTUTI
• ANDRIA ROSA



NEW EXECUTIVE

• ANDRIANI
• ANITA
• ANITA SULASTRI MANURUNG 
• ANNIKE FLORENTINA FALINGGIH
• ANTONY SURYO PRAYOGO
• ARI SETIYO BUDI
• ARIANS AGUSTINUS AYAL
• ARUM NABILA
• ASNANI
• ASNI WINARTI
• ASRIANI
• ASTUTI USMAN
• AURELLIA ARISYA KHAUTSAR
• AVITA MELIYANI
• BALQIS FAUZIYYAH RIFAI & BALQIS NADIYAH RIFAI
• BEDAWATI
• BUDIYANTO
• CANDY CANDRA
• CARLA SANTOSO
• CATUR SULIS SISYANTO
• CHRIST NATALIA SUSILO
• CHRISTIAN
• CHRISTIAN FERDINAN
• CHRISTIAN YUDHI WOWOR
• CICIK NURHUDA
• DAHLIA RENIWATI
• DELLA ARISTYA TJITRA
• DENNY CHARLIE
• DESEMLIMIYANTI
• DESI EKA SAPUTRI
• DESTYFA HIDYA ARRAYYAN & DESTYFA HIDYA ARRAYYAN
• DESY ANRIYANI
• DEWI LUCIANA SUTANTO
• DIAJENG REZTRIANTI
• DINDA KARINA DEWI & DINDA KARINA DEWI
• DINI FAZRIANI
• DIVYA KRISHINTA MAHARANI
• DJUNG SHINTA JUNAEDI
• DR HERBOWO POERNOMO
• DR KEMALA SOPHIA MSC
• DR. RIZKI JUNIARTI
• DRA DESAK SARLIN SRI WEDARI
• DRG. SRI SUHARTINA & DRG. SRI SUHARTINA
• DWI ANDINI MUSTIKANINGTYAS & 

SONI NUGRAHATAMA
• EGI FERGIANSAH
• EKA LUSIANA SANTOSO
• EKA WAHYUNI KARTIKA
• EKAWANTI
• EKO SAPUTRA KIAY DEMAK
• ELIN MARLIANA
• ELS TUHUMURY KAIHATU
• ELSA MARDIAH
• ELVI MAULIDIL MAGHFIROH 
• EMILY TANIA NUGROHO

• ENDRA MULJATI
• ENNY ZOUVIA
• ERLANI
• ERLINTINA
• ERLITA
• ERNA FARIDAH & ERNA FARIDAH
• ERNA MARLIANA
• ERNI WULANDANI
• ERNIE MIEKE TORONDEK
• ERNY TESTIRANY BR NABABAN
• ERVINNA SETIAWAN
• EUNIKE GLORIA MATATULA
• EVI ARISANDY
• EVI ELIS DIANA
• EVI OKTAVIANI
• EVRI RETNO UTARI
• FAHRI ZULFIKAR ADI
• FARID AL HAKIM
• FARIDAH
• FEBRIYANI C O ATMADJA
• FETHYA JESSICA
• FITRIA PURNAMA SARI
• FLORENSIA WIJAYA
• FRANCISCA LINDA. SE
• FRANS RUDY
• FRIZKY FEBRIANA
• GEMPUR INDRAYANTO
• GRACE ADI SOETRISNO
• HADISA
• HAERIAH NINGSIH THAMRIN
• HANNY CHRISTIANI
• HARDI LIMIN
• HELLANIE ASIE ELKENANS
• HENNY ROSIANA
• HERMAWAN SETIADI
• HERRY H BACHTIAR
• HERTINA
• HERU SUGANDHI
• HINDRAWATY SUBIANWINARTO
• HJ ST. DAIMANG
• I GUSTI AGUNG AYU LAKSMI DEWI
• I MEI
• IGA ARDIANINGSIH
• IKA KURNIASIH
• IKE ASTRI
• IMELDA HERSUSIJANTI
• IMELDA MEIRANIA MUSTIKASARI 
• INDAYATI GUNAWAN
• INDRA WIJAYA & DIANDRA ADIANTO
• INDRI WAHYUNINGRUM
• INGE YUNITA
• IR MASTUKI W
• IRA MAGHFIRAH ANWAR
• IRIANI
• IRMA NIRMALA TRILESTARI ANWAR



NEW EXECUTIVE

• IRMA YUNISARI & IRMA YUNISARI
• IRNA AENUNA
• IRWAN RUSDIANTORO
• ISABELLA ASMIATA
• ISTIQOMAH
• JB INDIANTO RAHARDJA
• JENNY
• JENNY LEO
• JENNY TAYU
• JO BUDIJANTO AMIDJOJO
• JOHANES
• JOHN JOSE KRISTIANTO
• JUANG PRATAMA ABDI
• JULIET BUDIMAN
• KARMILA BATALIPU
• KARUNITHA MIRHANTY
• KIEMARNI WIJAYA
• KRISTINAJANTI SUSANTO
• KWEE SIOE LAN
• LAMRIA SILITONGA
• LANDY CHRISTINE WILLIAM
• LANOVIA SOENARTHA
• LAURENCIA ANGELINA
• LELY YUHANA DEWI
• LENGKEY OLVIE
• LIE PIE CHIAO
• LILI SURIJATI
• LINDA
• LINDAWATY CHALIS
• LINSIR WIDIYANTI AGNES
• LISNAWATI
• LUCKY ANDI SUTRISNO
• LUKAS DHARMADI
• LUKMAN MIDIAN SIHOMBING & MARINI RENTA ROHANI
• LUSIANA SUSANTO
• LUSIE WIBAWA
• LUTVI HANDAYANI & LUTVI HANDAYANI
• M.ONNY BAGUS P
• MA DRA. NGIRANA PRIMA WATI
• MAGDALENA NIRWANADEWI B
• MAIDA CANDRA AYU LESTARI
• MAISARAH
• MAIYANA SAFITRI
• MARIA MAGDALENA
• MARIA WIWIK WIDYASTUTI & SEMUEL BANGNGU
• MARIANI
• MARQUIS JULIA KUSUMA
• MARTINA NARAY
• MARYATI
• MASRUL CHANDRA
• MAURIDA SRI RAHAYU
• MEGAWATI KHOU
• MEGAWATI KUDRATI
• MEILIA FITRI HENDRAWATI
• MELA MELINA

• MELIANI
• MELINDA SARI
• MELLA NOVIANI
• MELYNA ANDAYANI
• MERRY JOY
• MIFTAHUR ROHMAH
• MO YENNY LAURINA
• MOHAMAD KASIM
• MONALISA LEATEMIA
• MONICA
• MTP HARDI WARSONO & 

SSOS NURWI MAYA SRI FITRIASTUTI
• MUASSIS ANDANG PERDANA
• MUH REZANJAY
• MUHAMAD ARIE HIDAYAT
• MUHAMMAD AFANDI
• MUHAMMAD FITRA DIKA
• MULIA ELYUMI
• NASRIAH HB
• NATALIA TITIK MAWARTI
• NENENG HASANAH
• NENENG SA'ADAH
• NI NYOMAN PURWANDANI
• NIA NOORAZIZAH
• NIATSIH RAHAYU
• NIKEN KRISTIANA LASSO
• NINA ANASTASIA
• NITA KRISTANTY
• NONASARA
• NOVIANA EMILIA NILAKRESNA ADOE
• NOVIYANTI SETYANINGRUM
• NOVY AFRIANTY
• NUNUK ASIAH
• NUR NILA HASANNAH
• NURHAENI
• NURVILA
• NYAMI ASTUTI
• OCKI OCTO VIORITA
• OLIFA CAHYA ANINDYAJATI
• OSKAR RENAGALIH AMARTA
• PANTAS MANURUNG & SIMANJUNTAK HODDIANA
• PAOLA DEWIYANTI
• PATIROY
• PAULUS BONDAN S HERMAN
• PIPIT SAVITRI
• PRASETYA TUNGGAL DEWA
• PUJI ASIH & SAPTA RETYONO
• PURNAMA DEWI SITUMORANG
• PUTRI NAMIRA
• PUTRI WULANDARI DIGJAYA
• PUTU IKA CHRISTINA
• QONITA TAQIYYA
• RAHMAWATI
• RAMLAH
• RAMLI



NEW EXECUTIVE

• RANNI SIMANJUNTAK
• RATNA SARI SILABAN
• REGINA STEVIELIN GOSAL
• RENI OKTAVIANA ASTUTI & SETYANINGRUM GALUH DWI
• RENNY ANGESTI RAHAYU
• RESTU WINARSIH
• REVAN ALIANTINO
• REZA KURNIAWAN
• RHESTY WIDIYASTUTI
• RHIZOMA SAVITA ESFANDIARI
• RIANI SUSANTO
• RICHAD FLOYD YOHAN
• RIENDAH NOOR ASYSYFA R
• RIKA ADRIANA
• RIMA PURNAMASARI
• RINI
• RINI ANGGRAENI
• RINI HARTINI SP
• RITHA SUSANTI
• RIVATUL AMALIA
• RIYAN OKTARINI
• ROCHMULYATI ISNANDARI
• ROHIMIN
• ROMAULI CHRISTINA NAIBAHO
• RR ELLY PURWANI
• RR.LAKSMISARI ANDAYANI
• RUSLI
• SAMUEL LITUAJI
• SAN HA
• SARI DIANTY
• SE ONG HENNIE FITRIANI SUSANTO
• SE. AK RUSYDAMILDA
• SELVIA YANTI SALIM
• SELVIANA SETIAWATI
• SEPTHIANTO DIGI CHANDRA
• SESKA LEATEMIA L & PIETER LOPULALAN
• SETIAWAN RAHARDJO
• SH MELISA
• SHERLY Y E MUSTAMU
• SHISKA ANGGRAINI
• SIA MIRA KURNIAWATI
• SIEK CANDRA SINDUNATA & SILVANA BUDIONO
• SILVIA SUZANNI SIREGAR & 

YOHANNA VENNY PANJAITAN
• SIMON CHRISTIAN RUDIMAN DAUD

• SISKA F. WULANDARI
• SITTI NURHALISAH & SITTI NURHALISAH
• SKM SHERLY HINELO
• SONIA FATIMA SIM
• SRI MULYANI
• SRI RAHAYU
• SRI YULIANTI
• ST ADHE SHAFITRI
• ST LIA RACHMAWATI
• STEVANUS MINGGARA
• SUANI
• SUJANI
• SUPARNO
• SUPRIATIN
• SURYA.ST
• SUSANA SIM
• SUSI KWOK
• SYARIFAH AINUN RAHMADINI
• SYILVA MAURIRI
• T RENDRU PRATAMA EDWARD
• TANJA WINAYA WIJANTO
• TATI PURWANTI
• TEMMY HALIM
• TINI KARTINI & ADE NUGRAHA
• TIO JULIANA & TIO JULIANA
• TITIN HERDIANA
• TIUR N.H.BR. TAMBUNAN
• VALERIAN MALMIERA
• VESPERINA UJUDEDA
• WAN KYNANTHI NUFIRA
• WARTIMAH
• WILDAN
• WULANDARI
• YANA PUSPITA
• YANTI
• YENNY KUMALA SARI
• YONGKIE SALIM
• YUFITA SUDJINTO
• YULIANA
• YULIANASTASI
• YULIANTO CAMUNTU
• YUNITA
• YUNITA HADI SAPUTRI
• ZAITUN

Disclaimer:
Untuk memenuhi kualifikasi untuk setiap peringkat, Anda harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Skema Kompensasi 
Penjualan, termasuk penjualan retail. Tidak semua distributor sukses atau menghasilkan uang. Untuk mendapatkan kompensasi sebagai 
seorang Distributor, dibutuhkan waktu, usaha dan komitmen yang kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Skema Kompensasi 
Penjualan, hubungi kantor Nu Skin terdekat atau kunjungi www.nuskin.com.



WALK-IN CENTER  SERPONG
JUMAT & SABTU, 3 & 4 NOVEMBER 2017

Alam Sutera Town Center Blok 10B No. 12 & 15
Jl. Alam Utama Kav. 10 Serpong Utara

WALK-IN CENTER  BANDUNG
JUMAT & SABTU, 24 - 25 NOVEMBER 2017

Gedung Wahana Bakti Pos
Jl. Banda No. 30 Lantai 5 Blok B, Bandung 40115

Undang Teman & Saudara Anda untuk hadiri acara seru ini!
Bangun Bisnis Anda bersama Nu Skin

JUMAT & SABTU, 17 - 18 NOVEMBER 2017
PK.  10:00 - 20:00

Sheraton Lampung Hote l 
J l .  Wol ter  Mongins id i  No.  175,  Bandar  Lampung

LAMPUNG

Cucing Tunas
Diamond Executive

Rifzika Puri Handayani
Ruby Executive

Sri Resnowati
1 Million Dollar Circle,

1 Year Team Elite Platinum & 
4 Year Team Elite 

Arum Rakhmasari Octivaningsih
Diamond Executive

Rena
Blue Diamond Executive

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017
PK. 10:00

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017
PK. 15:00

SABTU, 18 NOVEMBER 2017
PK. 15:00

JUMAT, 17 NOVEMBER 2017
PK. 16:30

SABTU, 18 NOVEMBER 2017
PK. 16:30

B U S I N E S S  O P P O R T U N I T Y  M E E T I N G



PEMBICARA:

Gentiani Irma Katrina, S
Blue Diamond Executive

Marielle Flores
Blue Diamond Executive

Sherly Gunawan
Diamond Executive

Sanny Himawan
1 Million Dollar Circle & 

2 Year Team Elite

dr. Yulia Sari
1 Million Dollar Circle  &  
Blue Diamond Executive

Grand Ballroom Lt. 1 – JS LUWANSA
Hotel & Convention Center

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta

SENIN, 6 NOVEMBER 2017
PK. 19:00 – 21:30

(Registrasi & makan malam pk. 18:00)

TIKET:
GOAL SETTING FORUM HINGGA 2 NOVEMBER 2017 : Rp. 250.000,-/orang

Untuk mendengarkan translasi dalam BAHASA INDONESIA harap membawa RADIO FM & HEADSET Anda.

SENIN, 6 NOVEMBER 2017
Pk. 10:00 – 14:00 (Registrasi dimulai Pk. 09:00)

Ballroom 1 Lt. 1 – JS LUWANSA
Hotel & Convention Center Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta

 
KHUSUS UNDANGAN



MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
Pesan Penting Nu Skin Indonesia Compliance kepada 

Blue Diamond Executive

Nu Skin menghargai komitmen dan dedikasi Anda untuk senantiasa membangun bisnis Nu Skin secara beretika dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Saat ini di media sosial beredar beberapa materi yang tidak sejalan dengan kebijakan 

perusahaan dan panduan perusahaan dalam penggunaan media sosial, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya 
Nu Skin, yaitu Force for Good, sebagai berikut:
1. Video yang membandingkan hasil penggunaan pasta gigi AP24 dengan pasta gigi merek lain 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam video ini, beberapa merek pasta gigi ditampilkan dengan jelas tanpa ditutupi identitasnya. Di samping itu, pembuat 
video menggunakan hewan (ikan) untuk membuktikan keamanan pasta gigi AP24 dibandingkan dengan pasta gigi merek 
lainnya.  
 
Kedua hal di atas merupakan pelanggaran atas Kebijakan & Prosedur, terkait larangan untuk membuat perbandingan, 
klaim atau pernyataan yang menyesatkan, dalam hal ini, mengenai produk perusahaan lain, serta larangan untuk 
melakukan percobaan produk Nu Skin kepada hewan.

2. Foto dan testimoni produk ageLOC yang menampilkan distributor dari perusahaan lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu Skin mengecam keras tindakan menampilkan dan/atau membagikan foto, video maupun pernyataan yang tidak benar 
serta tidak sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan dan budaya Nu Skin. Oleh karena itu, kami meminta kerja 
sama Bapak/Ibu Leader Nu Skin Indonesia untuk:
1. SEGERA menghapus dan/atau tidak menyebarluaskan materi video dan gambar di atas melalui media sosial maupun 

media lainnya, jika Bapak/Ibu memilikinya.
2. Menyampaikan kepada para downline untuk juga SEGERA menghapus dan/atau tidak menyebarluaskan materi video dan 

gambar di atas melalui media sosial maupun media lainnya, jika mereka memilikinya.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam membantu distributor lainnya untuk membangun 
organisasi yang kuat, beretika, dan berbisnis yang baik. Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, 
mohon untuk menghubungi Nu Skin Indonesia Compliance dengan mengirimkan email ke idcompliance@nuskin.com.

Hormat Kami,
Nu Skin Indonesia Compliance

Foto di samping tersebar di media sosial dengan klaim berbunyi 
“The power of ageLOC, identical twin aging very differently. Same 
DNA!” sedang faktanya pemilik foto bukan merupakan distributor 
Nu Skin maupun pengguna produk ageLOC, melainkan distributor 
perusahaan lain.



RINGKASAN DISTRIBUTOR COMPLIANCE NU SKIN INDONESIA 2017 
(PERIODE 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017)

Nu Skin berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka melindungi 
Distributor, konsumen dan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh Distributor mandiri kami 
menjalankan bisnis secara beretika dan profesional. Perusahaan percaya bahwa program Compliance dapat berjalan secara 
efektif dengan berfokus pada 5 hal:
• Penerapan Kebijakan dan Prosedur Perusahaan;
• Edukasi dan Pelatihan;
• Pemantauan Implementasi dari Edukasi dan Pelatihan;
• Perbaikan Berjangka;
• Evaluasi dan Pengawasan.
Ringkasan berikut terdiri dari bentuk pelanggaran yang dilakukan, pin title Distributor dan tindakan yang telah dilakukan 
terhadap pelanggaran yang terjadi pada bulan Juli hingga September 2017.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam membantu Distributor lainnya untuk membangun organisasi yang 
kuat, beretika, dan berbisnis yang baik.

Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, mohon untuk menghubungi Nu Skin Indonesia Compliance 
dengan mengirimkan email ke idcompliance@nuskin.com. 

Hormat Kami,
Nu Skin Indonesia Compliance

JENIS PELANGGARAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 2017*
(PERIODE: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017)

PIN TITLE DISTRIBUTOR
Distributor: 42
Executive: 9
Gold: 1
Lapis: 4
Ruby: 1
Emerald: 1
Diamond: 1 
Blue Diamond: 1

TINDAKAN
Penggabungan paksa akun (line switching): 3 ID Member
Pemotongan komisi: 2 ID Member
Edukasi melalui surat & telepon : 56 ID Member

- Dikirimkan kepada Regional: 1 ID Member 
Total Penahanan akun (hold): 2 ID Member

- Penahanan akun (belum sesuai dengan P&P: 2 ID Member
Proses Investigasi (under investigation): 1 ID Member

TINDAKAN LAINNYA (OTHER ACTION):
Total link e-commerce yang telah dihapuskan ***: 8.819 Links

* 1 distributor terlibat lebih dari 1 jenis pelanggaran
** Penjualan online, perpindahan organisasi , mendapatkan keuntungan di lebih dari satu akun kedistributoran .

***Tokopedia, Elevenia, Lazada, Bukalapak, Olx

Instruksi penggunaan 
produk yang tidak 
disetujui Perusahaan 
(Unapproved 
instruction) 16%

Penggunaan foto 
& video yang 
tidak disetujui 
oleh Perusahaan 
(Unapproved 
before and after 
picture/video) 20%

Penjualan dibawah harga 
(Price cutting) 6%

Penggunaan merek 
dagang dan hak cipta 
(Using of trademark 
and copyrights) 15%

Jaminan 
Pendapatan 
(Commission 
guarantee) 
10%

Pernyataan 
berlebihan atas 
produk (Over 
claim) 19%

Modifikasi 
produk (Mini 
sample) 7%

Lain-lain** 
(Other)

7%



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

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

EXECUTIVE MEETING
LOKASI TANGGAL WAKTU

Showcase Nu Skin Jakarta Kamis, 2 November  2017 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang Jumat, 3 November 2017 Pk. 16:00
Walk-in Center Medan, Surabaya, dan Makassar Jumat, 3 November 2017 Pk. 17:00
Walk-in Center Bandung Sabtu, 4 November 2017 Pk. 14:00
Walk-in Center Serpong, Pekanbaru dan Bekasi Sabtu, 4 November 2017 Pk. 17:00
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Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
SABTU, 11 NOVEMBER 2017 PK. 14:00 - 17:00 (GRATIS & LIVE DI SEMUA WALK-IN CENTER NU SKIN INDONESIA)

CTP Level 1 memberikan pengetahuan dasar tentang produk Nu Skin dan Pharmanex yang bisa diikuti oleh semua distributor. 
Daftar segera untuk menjadi Nu Skin dan Pharmanex Certified Trainer.

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
SABTU, 13 JANUARI 2018 PK. 14:00 - 17:00 (GRATIS & LIVE DI SEMUA WALK-IN CENTER NU SKIN INDONESIA)

CTP Level 1 memberikan pengetahuan dasar tentang produk Nu Skin dan Pharmanex yang bisa diikuti oleh semua distributor. 
Daftar segera untuk menjadi Nu Skin dan Pharmanex Certified Trainer.

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
SABTU, 9 DESEMBER 2017 PK. 14:00 - 17:00 (GRATIS & LIVE DI SEMUA WALK-IN CENTER NU SKIN INDONESIA)

CTP Level 1 memberikan pengetahuan dasar tentang produk Nu Skin dan Pharmanex yang bisa diikuti oleh semua distributor. 
Daftar segera untuk menjadi Nu Skin dan Pharmanex Certified Trainer.

Certified Trainer Program (CTP) Level 3 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
SABTU, 23 DESEMBER 2017 PK. 14:00 - 17:00 

(Tiket: Rp. 100.000,- termasuk materi training, merchandise dan sertifikat kehadiran)
Program training level terakhir  untuk menjadi Trainer Nu Skin yang  tersertifikasi dengan mengetahui teknik 

dan pengetahuan dalam memberikan presentasi.

Perlu informasi mengenai produk-produk Nu Skin?
Kirimkan email ke id.productsupport@nuskin.com

SABTU, 25 NOVEMBER 2017, PK. 13:00 - 17:00 Showcase Jakarta
Ubah Hidup Anda Dalam 90 Hari Dengan ageLOC TR90 System

Lebih dari sekedar turun berat badan, ageLOC TR90 System mengubah Anda menjadi lebih ramping, lebih muda dan sehat

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

CONSULTANT TRAINING

Apa Yang Perlu Anda Ketahui?
• Konsep anti-aging dan penerapannya pada produk-produk ageLOC dan ageLOC Galvanic Spa 
• Pengetahuan mendalam tentang informasi produk-produk ageLOC dan ageLOC Galvanic Spa beserta fungsinya 
• Keterampilan menangani pertanyaan seputar penggunaan rangkaian produk geLOC dan  ageLOC Galvanic Spa 
• Pertanyaan yang sering diajukan

Tiket: Rp. 100.000,-  (Termasuk materi training, merchandise, PIN ageLOC)

JUMAT, 24 NOVEMBER 2017, PK. 13:00 - 17:00 Showcase Jakarta
CONSULTANT TRAINING

ageLOC CONSULTANT TRAINING 
JUMAT, 26 JANUARI 2018, PK. 13.00 - 17.00

Tiket: Rp. 100.000,- 
(Termasuk materi training, merchandise, pin ageLOC)*

Tiket: Rp. 100.000,- 
(Termasuk materi training, merchandise dan sertifikat kehadiran)*

SABTU, 27 JANUARI 2018, PK. 13.00 - 17.00
ageLOC TR90 CONSULTANT TRAINING


