
NU SPIRIT INDONESIA
DESEMBER 2017

Always on the GLOW!Always on the GLOW!



ageLOC LumiSpa menggunakan teknologi eksklusif micropulse oscillation yang bekerja membersihkan pori-pori 
untuk mengangkat kotoran, minyak, make up, dan polusi serta memberikan 7 manfaat pada kulit yang akan terus 
meningkat seiring penggunaan yang berkelanjutan:

1. Pembaruan kulit
2. Kehalusan
3. Kecerahan
4. Tampilan pori-pori yang berkurang

5. Kulit terlihat lebih segar
6. Kulit terlihat berisi dan kencang
7. Kulit bersih

Hubungi Account Manager atau 
Scan untuk informasi lebih lanjut

ageLOC® LumiSpa™ Debut Kit 200PSV*:
• 1 (satu) ageLOC® LumiSpa™ System:

• 1 (satu) perangkat ageLOC® LumiSpa™
• 1  (satu) kepala perangkat perawatan ageLOC® LumiSpa™ (Normal)
• 1  (satu) tempat pengisian baterai ageLOC® LumiSpa™ 

• 1  (satu) kepala perangkat perawatan ageLOC® LumiSpa™ (Normal)
• 1  (satu) kepala perangkat perawatan ageLOC® LumiSpa™ (Firm)
• 3 (tiga) pembersih ageLOC® LumiSpa™ (Normal/Combo)

Ruby PreviewRuby Preview

5 (lima) set per ID Distributor dan 20 set per Ruby Executive 
yang memenuhi kualifikasi

PESAN ONLINE HANYA DI LTO.NUSKIN.COM

15 - 20 DESEMBER 2017 UNTUK RUBY & ABOVE

Rp. 4.100.000,-   |   200PSV

Dengan ageLOC LumiSpa, yang Anda butuhkan hanya 1 Langkah, 2 Menit
untuk menikmati 7 manfaat untuk kulit yang cantik berkilau!



NU SKIN Tips

DALAM GENGGAMAN
Beauty Spa

Setelah tenggelam di tengah hiruk pikuknya kesibukan 
sehari-hari, banyak wanita merasa perlu untuk 

menghabiskan akhir pekannya untuk rileksasi. Yang paling 
diminati, antara lain, adalah merawat diri ke salon dan spa.

Nu Skin menawarkan solusi perawatan kecantikan dengan 
hasil optimal tanpa harus keluar rumah. Perangkat ageLOC 
Galvanic Spa dengan teknologi anti-aging eksklusif yang 
dimiliki Nu Skin merupakan pilihan tepat untuk meraih 
manfaat perawatan diri di kenyamanan rumah Anda. 
Dilengkapi empat kepala konduktor yang berbeda sesuai 
kebutuhan Anda, ageLOC Galvanic Spa memberikan 
manfaat yang setara dengan perawatan kecantikan di salon 
maupun klinik kecantikan.

ageLOC Galvanic Spa bekerja sinergis dengan Galvanic 
Spa Facial Gel untuk menghantarkan kandungan anti 
penuaan ageLOC ke dalam kulit wajah. Dengan dua 
jenis gel, yaitu Pre-treatment Gel yang mengandung 
ekstrak marigold, vanilla dan sea kelp untuk membersihkan 
dan melembabkan kulit, serta Treatment Gel dengan 
kandungan arginine untuk menenangkan kulit dari stress 
dan magnesium untuk meningkatkan energi sel, perawatan 
dengan Galvanic Spa lain membuat kulit wajah terlihat 
kencang, cerah, segar.  Tampilan garis-garis halus di wajah 
juga berkurang dengan perawatan rutin. 

ageLOC® Galvanic Spa® bersama
ageLOC® Galvanic Facial Gel

ageLOC Galvanic Spa memungkinkan penyerapan bahan 
kandungan produk-produk perawatan kulit meningkat 
hingga 7 kali lipat dalam 24 jam paska perawatan.

Karenanya, lengkapi ritual perawatan wajah Anda dengan 
penggunaan produk-produk ageLOC lainnya, seperti 
ageLOC Me atau ageLOC Tru Face Essence Ultra untuk 
kulit yang terlihat muda, kencang dan cerah.

PERAWATAN HARIAN
PAGI MALAM

Pembersih Pilihan Anda Pembersih Pilihan Anda
ageLOC Me Serum ageLOC Me Serum
ageLOC Tru Face 
Essence Ultra

ageLOC Tru Face 
Essence Ultra

ageLOC Me Day ageLOC Me Night

PERAWATAN MINGGUAN
Creamy Cleansing Lotion
Exfoliant Scrub
ageLOC Galvanic Spa
Masker pilihan Anda (Glacial Marine Mud/Face 
Lift/Tri-Phasic White Mask

Tunggu apa lagi, segera jadikan ageLOC Galvanic Spa 
yang handy ini sebagai sahabat terbaik bagi peremajaan 
kulit Anda!  



Konsumsi suplemen nutrisi
Saat pergantian musim, sistem imun atau kekebalan 
tubuh manusia kerap menurun atau menjadi lebih lemah. 
Akibatnya, penyakit akan lebih rentan menyerang. 
Mengkonsumsi suplemen nutrisi yang tepat dapat 
membantu menjaga kestabilan sistem imun agar tubuh 
tetap terlindungi.

Nu Skin menghadirkan solusi untuk menjaga kesehatan 
dengan memperkuat imunitas tubuh melalui kombinasi 
ReishiMax GLp® dan Tegreen97®. ReishiMax GLp® adalah 
ekstrak jamur Reishi yang unik; mengandung bahan aktif 
dengan kadar tinggi guna memberikan dukungan sistem 
imun optimal yang tidak terdapat pada Reishi lainnya.  
Ekstrak Reishi yang distandarisasi dengan triterpenes 6% 
dan polisakarida 13,5% merupakan bagian terbanyak yang 
terdapat dalam produk ReishiMax GLp®; bermanfaat untuk 
mendukung kesehatan fungsi sistem imun serta aktivitas 
antibodi dan natural killer cells dalam tubuh. 

Dengan kandungan ekstrak katekin berkonsentrasi tinggi 
yang ditemukan secara alamiah pada teh hijau, Tegreen97® 
mendukung kesehatan sel dalam jangka panjang. Sebagai 
suplemen antioksidan yang sangat kuat, Tegreen97® 
mengandung   polifenol 97%; 65% di antaranya merupakan 
katekin. Setiap kapsul Tegreen97® mengandung katekin 
yang setara dengan 7 cangkir teh hijau; 99,5% bebas 
kafein. Suplemen ini mengandung aktioksidan yang kuat 
untuk mencegah serangan radikal bebas hingga tingkat 
sel, mendukung kesehatan fungsi sel dan membantu 
melindungi struktur sel -termasuk DNA- serta memberikan 
efek termogenik yang dapat meningkatkan kecepatan 
metabolisme tubuh.

Dengan paduan bahan kandungan aktifnya, ReishiMax 
GLp® dan Tegreen97® merupakan solusi tepat untuk 
memperkuat imunitas tubuh dan menjaga kesehatan Anda.

Tips

Penghujung tahun di Indonesia identik dengan hari-hari 
yang diwarnai musim hujan. Inilah saatnya tubuh lebih 

rentan terhadap gangguan kesehatan. Banyak orang jatuh 
sakit; flu, batuk, pilek banyak berjangkit. Hal ini disebabkan 
karena tubuh dipaksa beradaptasi dengan suhu dan 
kelembaban udara yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. 
Akibatnya, aktivitas sehari-haripun menjadi terganggu. 

Apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? 
Perkuat sistem imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh 
adalah jaringan sel dan organ yang bekerja sama untuk 
mempertahankan tubuh dari serangan ‘benda asing’, 
terutama mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, 
dan jamur penyebab infeksi. Mulailah untuk menerapkan 
langkah-langkah berikut untuk meningkatkan imunitas 
tubuh:

Istirahat yang berkualitas
Udara dingin saat musim hujan akan membuat kita mudah 
mengantuk. Sisihkan waktu untuk istirahat dan tidur cukup 
di malam hari, karena tidur yang cukup bisa memulihkan 
stamina dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Hindari 
terjaga hingga larut malam maupun tidur berlebihan karena 
akan membuat tubuh menjadi lemas dan kaku pada otot. 

Rajin cuci tangan
Mikroorganisme penyebab penyakit ada di manapun. 
Karenanya, cucilah tangan lebih sering untuk menghindari 
perpindahan mikroorganisme dari lingkungan ke dalam 
tubuh. Gosok seluruh permukaan tangan, jari, dan kuku 
menggunakan sabun dengan waktu minimal 20 detik.

Penuhi kebutuhan cairan tubuh
Meski di musim hujan, tubuh tetap membutuhkan cairan. 
Jangan mengkonsumsi air putih hanya saat merasa haus 
karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh baru 
tercerna dengan baik bila cairan dalam tubuh tercukupi. 
Selain itu, asupan air yang cukup mampu meningkatkan 
daya tahan tubuh. 

Makan teratur
Makan dengan teratur dan perhatikan asupan gizi dari 
makanan yang Anda konsumsi. Pastikan kebutuhan vitamin 
dan mineral tercukupi agar dapat memperkuat sistem imun 
Anda.

Olahraga
Aktivitas olah fisik terbukti berpengaruh terhadap sistem 
imun. Berolahragalah secara teratur. Tidak perlu lama, lebih 
penting untuk melakukannya secara teratur. Lakukan jalan 
cepat, bersepeda atau jogging sekitar 30 menit, setidaknya 
tiga kali seminggu.

PERKUAT IMUNITAS TUBUH 
UNTUK KESEHATAN YANG PRIMA



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.

ageLOC® Galvanic Spa®

ReishiMax GLP®, Tegreen97®, & Marine Omega

Sudah hampir 3 tahun saya menggunakan ageLOC Galvanic Spa untuk wajah. 
Sebelumnya, pipi saya terlihat sangat kendur dan gembil meski saya bukan 

orang yang gemuk. Kantung mata saya terlihat lebih bengkak, dan tekstur kulit saya 
kasar dan mudah berjerawat.

Saat diperkenalkan pada ageLOC Galvanic Spa, saya 
langsung jatuh cinta karena pada pemakaian pertama, 
terlihat perbedaannya. Saya memutuskan membeli 
ageLOC Galvanic Spa dan menjadikannya alat 
perawatan mingguan wajib saya. Kulit wajah saya menjadi 
lebih kencang serta terlihat lebih cerah. Saya terlihat lebih 
awet muda.

YUNITA SAFITRI

NURHIDAH

Pekerjaan saya di bidang sales dan distribusi menuntut saya untuk lebih sering 
bekerja di lapangan. Suatu ketika, kondisi kesehatan saya menurun. Saya menjadi 

mudah lelah seiring dengan padatnya pekerjaan yang harus saya jalani.

Saat itu saya mulai mengkonsumsi Tegreen97, 
ditambah ReishiMax dan Marine Omega. 
Setelah sebulan mengkonsumsi ketiga suplemen 
Pharmanex tersebut, kondisi saya kembali bugar. 
Tubuh saya tidak lagi mudah lelah, dan saya dapat 
kembali beraktivitas secara normal. Terima kasih 
Nu Skin.



NEW BLUE DIAMOND

Syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kami 
dengan bisnis yang benar-benar mengubah hidup kami dan 

orang lain menjadi lebih baik dan berdampak untuk banyak orang. 

Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung dan selalu 
berada di samping kami, serta kepada para upline, crossline dan 
downline. Dengan bisnis ini, kami menemukan banyak teman yang 
menjadi sahabat, dan sahabat yang menjadi keluarga. 

Kami berharap untuk bisa terus bermanfaat dan membantu 
banyak orang agar bisa sukses di bisnis Nu Skin. Semoga kami 
bisa membawa tim dan diri kami pribadi untuk terus belajar serta 
mengembangkan diri menjadi lebih baik. Go double, double! 

ANDI ISMA SURYANI & EDI SUHERMAN, SE

SABTU,  16 DESEMBER 2017
Pk. 10.00 - 13.00

Showcase Jakarta  - City PlazaWisma Mulia Lantai 10 
Jl. Gatot Subroto No. 44 Jakarta

Training wajib bagi para distributor 
yang sedang berkualifikasi menjadi Executive

NU BUSINESS BUILDER TRAINING

Tiket: Rp. 50.000,- (FFG)
Efi Fang

Diamond Executive

LIV
E

LIV
E DI SEMUA WALK-IN CENTER 

NU SKIN INDONESIA



NEW BLUE DIAMOND

Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerahNya dalam 
pencapaian saya sebagai Blue Diamond. Terima kasih kepada 

para upline, mentor, account manager, serta tim dan keluarga saya, 
terutama anak-anak yang menjadi penopang keberanian saya.

Saya percaya sukses berawal dari sebuah tujuan dan mimpi. Terima 
kasih kepada Nu Skin atas inovasi teknologi yang tiada henti, serta 
sistem kompensasi yang membawa saya semakin dekat dengan 
mimpi-mimpi saya. 

Perjalanan ini telah mengubah saya dan mengangkat keyakinan 
saya terhadap model bisnis Nu Skin. Bersyukur saya memilih 
Nu Skin dua tahun lalu dan menjadikannya sebagai mitra. Saya 
sangat bangga memiliki tim yang mendukung saya untuk terus 
berkembang; bersama kita dapat mengangkat kehidupan lebih 
banyak orang. Success is a Choice, not a Chance! 

SUSAN SUDJONO & IDA BAGUS KETUT ALIT SURYADI

GO STAR CAMP #10
MINGGU & SENIN, 11 & 12 FEBRUARI 2018

Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1 

JAKARTA

Para Executive, Gold Executive dan Lapis Executive baru yang telah memenuhi kualifikasi 
mulai periode Juli – Desember 2017, bersiaplah untuk Go Star Camp #10*
*Silakan hubungi Account Manager Anda di (021) 300 300 66 untuk informasi lebih lanjut



NEW RUBY

Puji syukur atas limpahan berkah Allah SWT. Terima kasih atas dukungan penuh cinta dari 
keluarga, bimbingan, motivasi dan bantuan dari para mentor, upline dan account manager. 

Terima kasih kepada para downline dan customer tersayang; semangat kalian luar biasa. 
Pencapaian ini merupakan awal, dan kita akan terus bersama-sama menebarkan manfaat ke 
lebih banyak orang. 

Tidak akan ada yang terjadi kecuali pertama-tama kita bermimpi. Wujudkan, terus berusaha 
dan berdoa. Go double, double! Terima kasih Nu Skin. 

ARI DIAN SARI & M. YUSUF

NEW EMERALD

Setiap hari saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukan 
saya dengan platform yang telah mengubah hidup saya ini. Saya sangat 

berterima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung, kepada mentor-mentor 
yang selalu membimbing, sistem yang membantu saya untuk berkembang, dan 
juga mitra bisnis yang membuat perjalanan ini sangat menyenangkan.

Walaupun masih kuliah, di Nu Skin saya bisa merintis bisnis bersama teman-teman 
dan berjuang untuk mimpi-mimpi kita. Hal yang paling berharga adalah keluarga, 
kesehatan dan waktu. Di sini kita bisa mendapatkan kesehatan dan kebebasan 
waktu untuk melakukan hal-hal yang berharga bagi kita dan keluarga. Saya yakin 
Nu Skin adalah peluang yang mengubah kehidupan dan saya akan terus berbagi 
mengenai peluang bisnis maupun produk-produknya untuk membantu banyak 
orang.

RIANKA TALINA

Puji syukur kepada Tuhan. Nu Skin bukan sekedar bisnis, tetapi lebih dari itu, 
saya belajar tentang sekolah kehidupan di bisnis ini. Melalui bisnis Nu Skin, 

terjadi perubahan pada diri saya dan keluarga.

Terima kasih kepada suami, anak-anak dan orang tua yang selalu mendukung, serta 
kepada upline, downline, coach dan account manager yang selalu siap membantu. 
Karena kalian, pencapaian ini bisa terwujud.

HILDA FRANSIS SAHUREKA



Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengizinkan kami mencapai posisi ini. Terima 
kasih kepada orang tua, manajemen Nu Skin, upline, downline dan crossline yang telah 

banyak membantu perjalanan kami di bisnis  ini.

Peluang yang Nu Skin berikan benar-benar mengubah kehidupan kami menjadi lebih 
berkualitas dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang kami lakukan 
menjadi inspirasi bagi banyak keluarga di Indonesia. Jangan menyerah, teruslah berjuang 
untuk kehidupan yang kita impikan.

dr. WAHIDDATUL NINDYA PUTRI & NAUFAL GINTA

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian sebagai Ruby. Perjalanan dimulai dari keputusan 
kami menggunakan ageLOC TR90 yang sudah mengubah kesehatan dan kehidupan 

keluarga kami. Sejak saat itu kami memutuskan untuk berkomitmen menjalani bisnis Nu Skin 
karena begitu banyak orang yang memerlukan kesempatan seperti kami.

Pencapaian sebagai Ruby tidaklah mudah, tapi berkat dukungan para leader serta kepercayaan 
tim, kami dapat mencapainya. Hal ini membuat kami ingin terus mencapai yang lebih 
baik, karena dengan demikian, semakin banyak orang yang akan terbantu kesehatan dan 
kehidupannya. 

ASNI & REINNER YULIAN

Puji Tuhan kami dapat berada di bisnis ini. Setiap pencapaian pasti memerlukan kerja keras 
dan perjuangan. Tetapi berkat pertolongan Tuhan dan kerja dengan fokus, semua pasti 

bisa.  Terima kasih kepada para upline yang telah membimbing kami. Kami akan maju terus 
untuk pencapaian selanjutnya. Nu Skin is the best!

DANIEL PELAWI & HERLINA PELAWI

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas berkah dan karunia yang Allah SWT limpahkan 
kepada saya hingga saat ini. Di awal, saya bergabung dengan Nu Skin untuk memiliki 

tambahan penghasilan melalui aktivitas dengan waktu yang fleksibel, serta untuk travelling 
secara rutin bersama keluarga. Pencapaian saya hingga level Ruby ini semakin memacu untuk 
lebih baik lagi.

Terima kasih kepada sahabat saya yang telah mengenalkan bisnis Nu Skin, juga kepada suami 
dan anak saya atas dukungan dan doanya, serta orangtua yang selalu mendukung. Terima 
kasih juga kepada para downline yang hebat. Teruslah semangat untuk merealisasikan mimpi 
kita semua. Success for all of us! Dare to dream big to be a millionaire!

CAROLINE RONAULI & AGUSTYA HENDY BERNADI

NEW RUBY



Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT atas pencapaian Ruby ini. Terima kasih 
kepada kedua orangtua, upline serta leader yang selalu membimbing dan memberikan 

motivasi dari awal hingga saat ini. Terima kasih juga kepada para downline dan customer setia 
atas kerja samanya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk mencapai peringkat 
berikutnya. 

ENI NURAENI & ANDRIAS LAS ZULDIDAS

Awalnya kami berkeinginan untuk menjadi konsumen saja, tetapi lama kelamaan kami 
jatuh cinta dengan produkn, teknologi, dan inovasi dari Nu Skin.  Setelah mempelajari 

dan melakukan bisnisnya, ternyata bisnis Nu Skin ini cukup simple tetapi tidak mudah untuk 
dijalankan. Banyak hal baru dan tantangan dalam mengembangkan organisasi kami. Meski 
tahu bahwa tidak mudah, kami memutuskan untuk membangun bisnis ini secara profesional 
karena ingin mewariskannya kepada anak-anak kami tercinta. Terima kasih Tuhan atas 
pencapaian ini. Kami siap berbagi rahasia "one stop solution" agar awet muda dan sehat 
untuk siapa saja yang membutuhkan.

IDA BAGUS WIRYANUGRAHA

Puji syukur kepada Tuhan kami dapat mengenal Nu Skin. Terima kasih kepada upline, 
mitra bisnis dan keluarga yang selalu mendukung kami sehingga mencapai peringkat 

Ruby. Berawal dari memakai ageLOC Galvanic Spa yang memberikan hasil yang nyata, 
kamipun mulai berbagi dengan rekan-rekan. Senang rasanya dapat membantu banyak rekan 
menemukan solusi yang tepat. 

FRANNY ADRIAN MASLI

NEW RUBY

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas pencapaian sebagai Ruby. 
Terima kasih kepada suami, orang tua, upline, downline dan seluruh tim atas perjuangan 

kita bersama.

Awal ketertarikan kepada Nu Skin adalah karena ageLOC Galvanic Spa. Saat itu saya tengah 
mencari peluang usaha dan tak disangka, dalam hitungan bulan hasil yang didapatkan cukup 
menjanjikan. Sejak itu saya fokus mengembangkan bisnis Nu Skin di kota Balikpapan.

INTAN MARDHIKA & RONI SINARWAN MANSYUR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan saya dengan 
bisnis Nu Skin. Melalui bisnis inilah saya memiliki komunitas positif yang selalu 

memberikan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Ruby 
adalah wujud doa dari orang tua, keluarga, mentor, dan semua downline saya. Ruby adalah 
awal dari perjuangan mewujudkan visi besar saya.

Di Nu Skin banyak sekali yang saya dapat. Bukan hanya materi, tetapi juga pengembangan diri. 
Semoga visi saya untuk mengubah 1000 ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan dan pengembangan diri segera terwujud. Aamiin.

MARISA NURDIANA & ANDI MAULANA

NEW RUBY

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Nu Skin telah memberikan banyak dampak 
positif bagi perkembangan diri dan kehidupan kami sekeluarga. Kami merasa bersyukur, 

senang, dan bangga menjadi bagian dari keluarga Nu Skin. Terima kasih kepada upline, 
account manager, sideline dan downline untuk dukungannya.

LIE SIAU THING & HANTORO PURNOMO

Puji Tuhan, pencapaian saya saat ini karena anugerahNya. Nu Skin menjadi kendaraan 
terbaik yang Tuhan berikan untuk meraih impian hidup saya. Terima kasih kepada tim yang 

membuat saya ingin selalu bertumbuh, juga kepada keluarga, mentor, upline dan account 
manager yang selalu mendukung. Semoga melalui pencapaian ini, banyak yang bisa saya raih 
lebih baik dan lebih baik lagi dalam segala hal. 

NGESTI RAHAYU & JULIUS PRAKASA CHANDRA

Alhamdulillah, berkat ridho Allah SWT kami dipertemukan dengan produk dan bisnis Nu 
Skin. Terima kasih kepada semua mitra bisnis yang sangat luar biasa, terutama  upline, 

downline, sideline dan account manager yang banyak memberikan dukungan. Terima kasih 
atas doa  dan  dukungan dari keluarga tercinta sehingga kami dapat sampai pada pencapaian 
Ruby.     
    
Menjalankan bisnis Nu Skin tidak hanya dapat mengubah kehidupan pribadi, tetapi juga 
kehidupan orang-orang di sekeliling kami, baik secara finansial maupun kesehatan. Selalu 
fokus dengan apa yang menjadi mimpi kita, kejar pencapaian yang lebih besar lagi di bisnis 
ini. Go Sydney ! We Love Nu Skin.

MINARNI & ROPIYO



Bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat bertemu dengan bisnis Nu Skin. Di bisnis ini 
saya dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membantu orang lain 

untuk bertumbuh. Terima kasih kepada keluarga, semua upline, customer dan tim saya yang 
sangat mendukung sampai saat ini. Saya belajar bahwa bisnis ini bukan tentang impian saya 
saja, melainkan untuk membantu lebih banyak orang mencapai impiannya. Saya percaya,   
Nu Skin adalah peluang bisnis yang tidak hanya baik untuk saya, tapi juga untuk banyak orang.

ROTUA JUNITA V. MANULLANG & JOKI RIDHO RICARDO

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada keluarga, upline, 
downline, account manager dan manajemen Nu Skin atas dukungannya sehingga 

memudahkan dalam menjalankan bisnis ini. 

Semoga kesuksesan kami di bisnis Nu Skin bisa menginspirasi banyak orang untuk dapat 
meraih mimpi dan terus melangkah maju bersama Nu Skin. 

SRI KURNIAWATI & PURNAMA SAIDAH

Puji dan syukur atas anugerah Tuhan, saya dapat mencapai peringkat Ruby sekaligus 
menciptakan dua Ruby Executive. Semua karena dukungan dari keluarga tercinta, upline, 

dan juga kerja sama tim yang solid. Kesuksesan Nu Skin itu hanya untuk siapa yang berani 
berjuang. See you all at the top!

SHERLY SETIADY

NEW RUBY

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian sebagai Ruby. Keberhasilan ini tidak terlepas 
dari dukungan suami, anak-anak dan orang tua saya yang selalu mendukung. Terima 

kasih kepada suami dan keluarga tercinta, juga upline dan downline yang selalu mendukung 
dalam menjalankan bisnis ini. Saya sangat menikmati bisnis ini. Awali dengan niat bahwa kita 
membantu sesama untuk sukses. 

REGINA THERESIA KOYANSOW & 
JAN FERDINAND MARTHIN MANUHUTU



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian peringkat Ruby. Terima kasih 
untuk bimbingan, dorongan, dan semangat dari para mentor dan upline yang luar biasa. 

Setelah mengetahui tentang Nu Skin, saya mulai mengkonsumsi ageLOC TR90 dan 
merasakan manfaatnya. Tubuh lebih ramping dan terasa lebih bugar. Begitu juga dengan 
Mama saya yang berusia 80 tahun; beliau membuktikan langsung manfaat ageLOC Y-Span 
dan ageLOC R2 pada dirinya. 

SUI LAN

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Menjadi Ruby adalah langkah awal untuk 
sukses di Nu Skin. Melalui Nu Skin saya dibiasakan untuk bermimpi dan belajar menjalani 

hidup dengan iman, Saya yakin dan percaya akan berhasil di platform ini, begitupun teman-
teman saya. Saya bisa, Anda juga bisa.

TUTI WIJAYA & YULIUS

Alhamdulillah. Terima kasih kepada keluarga tercinta dan semua mitra bisnis yang luar biasa 
mendukung dalam pencapaian ini. Sukses sendiri itu biasa; sukses membantu orang-

orang di sekeliling kita itu yang sangat berharga.

Di dalam bisnis Nu Skin, bukan hanya materi yang kita dapatkan. Tetapi juga kesehatan yang 
lebih baik dan komunitas yang semakin bertambah. There is no elevator to success. You have 
to take the stairs. Faith it till you make it.

TRI PURBA DHARMASTUTI & GAVIN FAUZY IRWANTO S.KOM

Puji syukur kepada Tuhan, atas ijinNya kami mencapai peringkat Ruby Executive. Terima 
kasih untuk para upline yang tiada henti mendukung kami, juga keluarga, teman dan rekan 

semua.

Pencapaian Ruby ini adalah awal dari perjalanan sukses kami di Nu Skin. Kami ingin lebih 
banyak orang mengalami kebaikan Nu Skin seperti yang kami alami. Terima kasih Nu Skin.

SRI YANTI & STEVEN CHILI DESAGITA

NEW RUBY



• AANG TRIYANTO & ENDAH NOVIDAH
• AGUSNIAR
• ARTA SIAHAAN
• AULIA AUFAR
• BULAN MILATIA SARI & RUDI SAPUTRA
• CHRIST NATALIA SUSILO
• CHRISTIN LUSI WARDANI & CHRISTIN LUSI WARDANI
• CYNTHIA HARTAJO & ROSILAWATI WIDYAPRANOLO
• DAUD PARABANG
• DEWI KOMALA & DEWI KOMALA
• DIAN CHRISTINE
• DIAN YULIANTI & YANUAR MUNCAR RIYANTO SH
• DWI ANGGUN ALAMI & BUYUNG
• FIFIN KURNIA SARI & FIFIN KURNIA SARI
• FIRNAWANTI
• HENG HENNY MULIAWATI & HENG SHERLINA
• HENNY WIBAWA
• IRMAWATI IRAWAN & IRMAWATI IRAWAN
• JUMRIANTI
• KHAIRUL UMAM & EVA FITRI YUANITA
• LEA MARTHA AGUSTIEN
• LI SIAT

• LILY HARTANTO
• LINDA FAJARWATI
• LUCKY ANDI SUTRISNO
• MAGDALENA SP & OCTAVIANUS SINGGIH W
• MELIA SETIAWAN
• NUR HARTANTI SE, AK & SAKSONO SE 
• OEI JENNI WIRIAWATI
• PERWITA KUSUMASTUTI, SE & ANINDITO
• RAHADIANY RACHMAWATY
• RICHAD FLOYD YOHAN
• RIZKA KHOIRUL ATOK
• SELVY DWI SAFITRI
• SITI WAHYUNI & TEUKU MUHAMMAD FAUZAN
• SRI HARTINI
• SULISTYANINGSIH
• SURTINAH
• SYARIFAH AINI
• VIA KURNIAWATI
• YOHANES SUKARWAN & YOHANES SUKARWAN
• YUFADINATA BUDI & SARAH INDRA
• ZEFANYA HANS

NEW GOLD

• AMALIA PUSPITA SEPTIANI
• AWIS MANGKUWIYANI & FATHONY MISSA
• BOB ANGGORO WIBOWO
• CHRISTINE RINA WOWOR
• CHRISTINE SIMARMATA & ICUK WAHYUAJI
• CINTA NILA AWALIA HABIBAH
• DIANA LESTARI & WAWAN IKA SETIAWAN
• ENDI GUNARDI
• ESTI ANGGRENI HUTAGAOL
• EVIE HIDAYATI & ABDUL RAHMAN
• FELIA BUDIAWATI & ANDY KURNIAWAN
• FELIX RACHMAT
• GO DEWI CHANDRA

• IKE PERMATASARI
• IRYANTI
• JULASTINA MUKTIWATI, SE
• MARIANI & ALEX SUGIANTO
• RISMAWATI
• SAKILAH
• SRIE ERLINDA & SIEHAN
• SURAIYA
• TRI SAPTANTI HARTINGRUM
• WIRANTI WIDYASTUTI HADINOTO & 

DARMADI HASONUDIN
• WIWIT SUTRIYANI P.P
• ZULKIFLI

NEW LAPIS

NEW RUBY

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini.  Terima kasih kepada 
keluarga, upline dan para mentor, serta tim kami yang telah menjadi mitra dan keluarga 

baru bagi kami. Bermula dari keinginan untuk hidup dengan sehat dan tetap bermanfaat 
sampai tua, kami dipertemukan dengan Nu Skin. 

Perjalanan bersama Nu Skin sungguh luar biasa; ada banyak perubahan dan pertumbuhan 
yang kami dapatkan. Bukan hanya kami mendapatkan kesehatan tubuh, tapi juga sehat secara 
fisik, pikiran, waktu dan ekonomi – juga bagi tim dan orang-orang di sekitar kami. Semoga 
ke depannya kami dapat meraih impian-impian kami dan membawa dampak perubahan bagi 
kehidupan banyak orang. Salam sukses!

VALERIA IVONE & IWAN KURNIAWAN



NEW EXECUTIVE

• ABDUL HAYAT
• ADELA ANGRA & TENGKU HARRY SENTHOSA
• ADES DARASATI
• ADI HARYANTO
• ADITIA WARDHANI
• AFRIDA RIZMANELLY
• AFRIZAL. DS
• AGUSTIN HERLINA
• AHMAD HANAFI
• AI TEN
• ALBERTUS ERIC HERNAWAN & ALBERTUS ERIC
• ALDILAT KHARISMA VIRANDICHA
• ALEN
• ALEXSANDERMAYER H SILALAHI
• AMANI RAHUTRI RADHWARANA
• AMELIA YURIKE UTAMI
• AMINAH
• ANDI HERMIANTI ACO
• ANDI RAMADHIAN WIBOWO
• ANDY BINTARA CHANDRA S.T
• ANGGUN CAHYA NINGRUM
• ANGWIDJOJO
• ANNISA FEBRIANTI & ANNISA FEBRIANTI
• ARIE PRASETYO
• ATA SUBRATA
• AUDREY PRADNYA PRAMESWARI
• AULIA FAJRIN
• BENNY TANDRA
• BENTALAWANGI A PERTIWI
• BERNADETA ROSARINA
• BETTY ARIANTI
• BOK ERLYN PRAMONO
• BONG ERNI
• BUDIARTO SE
• BUSTAMAMSYAH DJALAL
• CAHYADI SAPUTRA HIDAYAT, SE 
• CANON
• CHARIN HARYONO & CHARIN HARYONO
• CHRISTIAN ADIPUTRA JUSUF
• CHRISTINA LIE
• CHRISTINA SRI DAMAYATI
• DARIFAH
• DARMAWATI ARAS & DARMAWATI ARAS
• DAVIS AJIARIBOWO TRITANTO
• DEBBY PUSPA MEGANINGSIH & R. HENDRO ADISUCIPTO
• DEBORA LINAWATI
• DESY KURNIASARI, SH
• DEWI PUSPITASARI
• DIANA & FREDDY RUSTAM
• DIANA YOETAN
• DITA FRANSISCA
• DJATMIKO WIDJOYO
• DJIE JIMMY DJIMANTORO
• DR H. HENDI INDIARSA
• DRA. OEIJ JOEN HA YUNIS HARINI S.
• DRA.SUSI TEJAMURTI

• EDI NURDIN
• EKA INDRAWATI & HASMAWATI
• EKA LUKIANA
• EKO GESI NUGROHO
• ELDA SARIPAH SAIRATIUR
• ELIDAWATI
• ELISABETH LISA.L. & FELICIA FENNI RUDIAR
• ELLA MUSTIQA
• ELLY SARWANA
• ELSA VERONIKA BR. TARIGAN
• ENNY
• EPI
• ERDIN ERDIANSYAH & ERDIN ERDIANSYAH
• ERLINA SUKIMAN
• ERNI SRI MURNIASIH
• ESTI HANDAYANI
• EVA FRANSISCA
• EVI SARIANTI
• FARAH SORAYA FAUZEN
• FEBIAJI PUSPITA JAYANI
• FEBRIANTI BANGUN
• FELY
• FERDINAN NAUOLIM
• FIONA NARINDRANI
• FRANSISKA LENY AWEQ
• FRENKY
• GALIH DIAN DWI HANDARU, A.MD. KEB 
• GIYARTI
• GO ANDREAS WIRAWAN
• HANIWATY
• HANNA THASYA & SUSANA BERNADETTE
• HARIFTO
• HARIYANA
• HARLINA
• HARMIATI
• HARTATY A WOLANGO
• HARYANTO
• HASWINDI SARI, S.PD
• HAYANI MAPPA
• HENNIE SETIAWATI
• HIANGNI ANDRIANI PERMANA
• HIU YOSSY
• I NENGAH SUKADINA
• IMELDA
• IMRON AL RASYID
• INDAH DAMAYANTI
• INDAH WERDININGTYAS SH
• INDERIATI ZAINOFA & GUNANTARA
• INDRA SUSANTI
• INDRAWATI
• IREN
• ISMA SARI
• JENNY
• JIMMY SEBASTIANUS
• JOPY GUNAWAN
• JULI PARNINGOTAN SINAGA SPSI



NEW EXECUTIVE

• JULIYANTI
• JUMAINI
• KELLY SYLVIA
• KENNEDY SUMARLIE
• KHOLID NOER ACHMADSHAH
• LANNY MERLIN POULUS & RENDY CHRISTIADI
• LEDERIN RACHMAWATI
• LEONARDUS HARIYANTO L 
• LIAN LUI
• LIDYA AGUSFRI
• LIE CU TJONG
• LILY AGUSTINE
• LINAH
• LINDA RATNASARI
• LINDA SUSIAWATI
• LISA
• LISTYO PRIHANTORO
• LUCINDA
• LUFI ANDRIANI
• LULU DEWI PERMANAWATI
• LUSIANA
• MARGARETHA BINTANG BATUBARA
• MARIA PRASETYO
• MARIATY SARAGIH
• MARISKA ROSITA ASTONO
• MARISTA SAPUTRI
• MARTHA CHRISTINA G
• MAYA RAHMADINI SE, MSI
• MAYENDRA EKA PUTRI
• MAYLINA
• MEGAWATI TANJUNG JAYA
• MEILISSA KRISTINA WIRANDI
• MEIYI TJUGITO
• MELDA MARLINA SADIKIN
• MELIANA KOHANDI
• MELISA
• MERY
• MN JAMALIA
• MONA MARGARETHA NAINGGOLAN
• MUHAMAD IQBAL MAULANA EFENDI
• MUHAMMAD ERMA & MUHAMMAD ERMA
• MUNZIR ARSYUDDIN & ASMAUL FITRIANA NURHIDAYAH
• MUSLEHA
• NA IN MOY & NA IN MOY
• NABILAH QISTHIMULIA
• NANCY KOHARJAYA
• NELI FATONAH
• NI GUSTI AYU NYOMAN SEKRENI SANTHI
• NIKMATUS SHOLIHAH
• NISFI NEFIAFI
• NOORMA YUNITA
• NOPITASARI
• NOVI NAVILAH
• NOVI YANTI
• NOVIDA HUMAIRA

• NOVITA MAHUBESSY
• NUKMAN
• NUNUK NURUL SETIA RINI
• NUR FADILAH & NUR FADILAH
• NUR ZAM ZAM
• NURAINI ZUBAIDAH
• NURAISYAH
• ORANCE MARICE TEFBANA
• PUGUH ARDYANTO & PUGUH ARDYANTO
• PUSPITA SARI
• PUTRI ANNISA SYAFARINI
• R.NUGRAHA DARMAWAN V.K
• RACHMANITA
• RAMI
• RASILTA BR SEMBIRING
• RASMI SIREGAR
• RAUTI
• REFNA FIZAL
• RENDY CAI
• RENG RENG TAN
• RENI TJHIN
• RENNY ROSIANA
• RIA FRANSISCA HALIM
• RICHA CAROLINE SILALAHI
• RIMA MARYETI
• RITA YULITA
• ROAENI
• ROMA PARTISA
• RUDHY
• RUKIAH AHMAD BACHDAR
• SAHEMAN
• SAIPUL SAID
• SANDRA MONICA
• SANG AYU PUTU PUTRI YASMINI
• SARWENDAH PUJI RAHAYU
• SELFINA NAUOLIM
• SERLI W TURWEWI & DEDY SALAKPARANG
• SHERLY RAHARDJO
• SIA ROBERT CIAHYADI
• SIE LINA
• SIEK SIOK HWA
• SINTA ALEXANDRY
• SISWANTI
• SOFIA LAWIDJAYA
• SONIA AFILLA
• SRI HARYUDITH, S.PD
• SRI INDAH MULIATI
• SRI INGDRIJANI SOEWONO
• SRI PALUPI
• SRI RAHAYU NINGSIH
• SRI WAHYUNI & SRI WAHYUNI
• SRI WULAN
• SRI YANTI MUZARLIS
• SRIBUDYATI
• STEVEN



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.

NEW EXECUTIVE

• SUARTI
• SUGIONO
• SULAEMAN HUSEN
• SUNARNO
• SUSANTY IRWAN
• SUWANDI
• SUWARNI
• SYAFRINUDIN
• SYAMSUL
• TEGUH APRIYANTO
• TIO PIAUW JONG
• TJUNG DIAN CAROLINA & BERNARD
• TOGA R TAMPUBOLON & EKO SUSANTIKA DEWI
• TRESIA SRI BUDIARTI & OTOT SUDARMONI
• TRI HARYATI

• TRI MALASARI
• TRI RAHMAWATI HUSEN
• TRI WAHYUNI AGUSTINA
• VERONICA FEBRIANA
• VINA FEBRI ASTAMI
• VINNIA AGUSTINI
• WILSON PANJAITAN
• YASON YOGASTA
• YEREMIA RAMASYAHNA DAMANIK
• YULIAWATI
• YULIE ASNI
• YULYANA
• YUNNI SUSANTI
• YUWANTI SUPATRIO & RICHARD
• ZAENAB, S.IP

Dapatkan tiket Convention di bulan Januari 2018!* 
*Hubungi Account Manager Anda di (021) 300 300 66 untuk informasi lebih lanjut.



F A S T  T R A C K  T R A I N I N G

UNDANGAN EKSKLUSIF UNTUK RUBY & ABOVE
Jadilah yang PERTAMA mengetahui dan mencoba langsung water purifier Nu Skin!

Lengkapi diri dengan pengetahuan penting mengenai EcoSphere Water Purifier  
dan bersiaplah untuk menyambut peluncurannya di bulan Januari 2018!

PELAJARI TENTANG
“Mengapa EcoSphere  Water Purifier menjadi pilihan Anda untuk air minum sehat?”

“Apa terobosan teknologi yang menggerakkan sistem pemurnian ultra yang inovatif ini?”
“Apa yang membuat EcoSphere Water Purifier lebih unggul dibandingkan pemurni air lainnya?”

Fion Loh
Product Specialist, Nu Skin Asia Tenggara
Lulus dengan sangat memuaskan dalam bidang Nutrisi dan Kesehatan 
Masyarakat dari Universitas Putra Malaysia, Fion mengambil spesialisasi 
dalam hal nutrisi manusia dan promosi kesehatan masyarakat. Sebelumnya 
Fion menjabat sebagai Trainer Pharmanex di Nu Skin Malaysia dan Brunei 
selama 5 tahun. Sebagai nutrisionis, Fion berkeinginan untuk membantu 
meningkatkan kualitas hidup banyak orang melalui nutrisi yang baik.

P R O F I L  T R A I N E R

Hubungi Account Manager Anda di (021) 300 300 66 untuk informasi lebih lanjut

SENIN, 11 DESEMBER 2017

PK. 14:00 - 15:30 WIB

TRAINING ROOM SHOWCASE NU SKIN JAKARTA



Sri Hartati
Emerald Executive

JUMAT, 8 DESEMBER 2017
PK. 15:00 - 15:30

Hendri Citra
Diamond Executive

SABTU, 9 DESEMBER 2017
PK. 15:00 - 15:30

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

JUMAT & SABTU, 8 - 9 DESEMBER 2017 PK.  10:00 - 20:00
Swiss-belhotel  Bal ikpapan

Balcony Cit y,  Jl  Jend Sudirman,  Bal ikpapan

BALIKPAPAN

WALK-IN CENTER  BEKASI
JUMAT & SABTU, 15 & 16 DESEMBER 2017

M-Gold Tower Lantai 6 Suite D-H
Jl. KH. Noer Ali, Bekasi

Undang Teman & Saudara Anda 

menghadiri acara seru ini!

Bangun Bisnis Anda 

bersama Nu Skin



®

Discover The Best You

Stay Healthy Zone
• Ketahui nilai antioksidan Anda dengan Biophotonic 

Scanner
• Analisa lemak tubuh dan berat tubuh Anda
• Konsultasi dengan konsultan kesehatan Nu Skin

Stay Young Zone
• Ketahui kondisi dan jenis kulit Anda untuk perawatan 

kulit yang tepat
• Perawatan kulit wajah & tubuh dengan ageLOC 

Galvanic Spa Face/Body
• ageLOC Tru Face Essence Ultra &  

ageLOC Tru Face Essence Duet Trial

The Opportunity
• Pelajari tentang peluang bisnis Nu Skin
• Simak kisah sukses para leader Nu Skin

JakartaJakarta
19 - 20 Januari 201819 - 20 Januari 2018

MALL KOTA KASABLANKA, MAIN ATRIUM
JL. CASABLANKA RAYA NO. 88 JAKARTA SELATAN



MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
KEBIJAKAN PERIHAL SUAMI – ISTERI DALAM  

SUATU AKUN KEDISTRIBUTORAN

Nu Skin memiliki banyak cerita mengenai kesuksesan bisnis keluarga yang didasarkan pada kemitraan hubungan pasangan 
suami dan istri. Pasangan yang memiliki impian yang sama dalam menjalankan bisnis, saling mendukung kekuatan satu 

sama lain dan bekerja sama dalam membantu memperbaiki kehidupan orang lain di sekitarnya. 

Nu Skin adalah perusahaan yang memiliki budaya yang berbeda dalam hal bekerja bersama dengan pasangan. Berdasarkan 
hal tersebut, kami ingin mengingatkan Anda kembali terkait dengan Kebijakan Perusahaan mengenai Pasangan Hidup, sebagai 
berikut

Kebijakan terkait dengan Pasangan Hidup yang ingin bergabung sebagai Distributor Nu Skin:
Bab 1 Bagian 1.2 Satu Individu per Kedistributoran
Satu individu hanya dapat mengajukan permohonan untuk satu Kedistributoran dan menyerahkan Perjanjian Distributor 
kepada Perusahaan. Apabila individu tersebut juga hendak mengikutsertakan suami atau isterinya dalam Perjanjian 
Distributor, maka pasangan suami atau isteri dapat diikutsertakan dalam Perjanjian Distributor tersebut.

Kebijakan terkait dengan Distributor Nu Skin yang ingin mendaftarkan Pasangan Hidupnya: 
Bab 1 Bagian 1.7 Pasangan Suami Isteri
Apabila pasangan suami isteri hendak menjadi Distributor, maka pasangan suami isteri tersebut harus diikutsertakan 
ke dalam Kedistributoran yang sebelumnya telah dibentuk oleh suami atau isteri. Jika pasangan suami atau isteri dari 
mantan Distributor hendak menjadi seorang Distributor, maka suami atau isteri tersebut harus mengajukan permohonan 
untuk menjadi Distributor di bawah Sponsor Kedistributoran dari suami atau isteri terdahulu kecuali apabila masa tidak 
aktif sehubungan dengan Kegiatan Bisnis mantan Distributor telah berakhir.

Pada beberapa kasus yang telah terjadi, ada yang bertemu dan menikah melalui bisnis Nu Skin ini. Apabila Anda dan Pasangan 
Anda merupakan Distributor dan memiliki akun Kedistributoran yang berbeda sejak Anda dan Pasangan Anda belum menikah, 
Anda dan Pasangan Anda dapat memilih untuk menjalankan akun Kedistributoran tersebut dalam satu akun Kedistributoran 
atau dalam dua akun Kedistributoran masing-masing pihak. Apabila dimungkinkan Anda dan Pasangan Anda dapat mengajukan 
penggabungan atas dua akun Kedistributoran yang telah ada atau apabila Anda dan Pasangan Anda ingin bekerja di dalam 
satu akun Kedistributoran, Anda dan Pasangan Anda dapat memilih salah satu dari kedua Akun Kedistributoran yang telah ada 
untuk dijalankan secara bersama-sama. 

Kebijakan dan Prosedur Nu Skin dibentuk untuk menciptakan lingkungan berbisnis yang sehat dan adil untuk setiap 
Distributor. Apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, Anda dapat menghubungi kami melalui email  
idcompliance@nuskin.com. 

Terima kasih atas kerja sama dan dukungan Anda dalam hal ini dan kami berharap Anda meraih kesuksesan yang berjangka 
panjang dengan rekan bisnis yang produktif. 

Sehubungan acara  ‘Sehubungan acara  ‘Staffs ’  Goal  Sett ing 2018Staffs ’  Goal  Sett ing 2018 ’ , ’ , 
har i  har i  Sabtu,  6  Januar i  2018Sabtu,  6  Januar i  2018  

ShowcaseShowcase  Jakar ta  dan se luruh  Jakar ta  dan se luruh 
Walk- in  CenterWalk- in  Center  ser ta   ser ta  ShowbusShowbus  Nu Sk in  Nu Sk in 

TUTUP TUTUP 
  & & 

BEROPERASI  KEMBALIBEROPERASI  KEMBALI
pada har i  pada har i  Senin,  8  Januar i  2018Senin,  8  Januar i  2018

PENGUMUMAN



SEKILAS DARI

Lebih dari 800 leader mengikuti acara Goal Setting Forum yang diadakan Senin, 6 November 2017 di JS Luwansa Convention Center 
& Hotel. Di acara tahunan ini, peserta berkesempatan mendengarkan paparan mengenai program dan target Nu Skin Indonesia 

2018 yang disampaikan oleh Dr. Vicky Leevutinun (Regional Vice President, Asia Tenggara), Kany V. Soemantoro (President, Nu Skin 
Filipina & Indonesia) serta Mohamad Fahry (Sales Manager, Nu Skin Indonesia).

Leader terkemuka yaitu Sanny Himawan (1 Million Dollar Circle & 2 Year Team Elite), dr. Yulia Sari (1 Million Dollar Circle &  
Blue Diamond Executive), serta para Blue Diamond Executive; dr. Gentiani Irma Katrina S, Marielle Flores, dan Sherly Gunawan juga 
tampil membawakan topik The Success Formula serta berbagi kiat sukses kepada para peserta. 

Goal Setting Forum merupakan pijakan bagi perjalanan bisnis para distributor di tahun yang akan datang. Mengajak distributor 
menetapkan mindset dan tujuan dengan berfokus pada strategi Be, Duplicate, Multiply Stars. Acara ditutup dengan seluruh peserta 
menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam bisnis Nu Skin di tahun 2018.

THE POWER OF 
GOAL SETTING FORUM



SEKILAS DARI

Lebih dari 200 leader Nu Skin Indonesia yang berasal dari 35 provinsi menghadiri Market Opportunity Summit 2017 bertempat 
di JS Luwansa Convention Center & Hotel, Senin 6 November 2017. Di acara ini, peserta menyimak presentasi dan sharing 

yang disampaikan oleh Marielle Flores (Blue Diamond Executive), Dr. Vicky Leevutinun (Regional Vice President Asia Tenggara), 
Kany V. Soemantoro (President, Nu Skin Filipina & Indonesia), Niek Pratiwi (Manager Sales, Nu Skin Indonesia), Juliani Tjhai  (Manager, 
Marketing, Nu Skin Indonesia) dan Mohamad Fahry (Sales Manager, Nu Skin Indonesia). Dua Blue Diamond Executive yaitu dr. 
Sugeng Riyadi serta  Ardhi Yulianto turut berbagi kisahnya kepada para peserta.

Market Opportunity Summit merupakan ajang bagi para leader untuk belajar dari kisah sukses yang terbaik, untuk tumbuh selaras 
dengan strategi pertumbuhan bisnis tahun mendatang serta mendorong kepemimpinan yang kuat dan pertumbuhan organisasi 
yang sehat. Para leader yang hadir di acara ini adalah orang-orang yang mencatat pertumbuhan organisasi Executive dan Ruby serta 
peningkatan volume dibandingkan tahun sebelumnya. Acara ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi para leader untuk 
menyatukan tujuan yaitu mewujudkan Nu Skin Indonesia #1.



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 Senin, 4 Desember  2017 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang Selasa, 5 Desember 2017 Pk. 16:00
Walk-in Center Medan, Surabaya, dan Makassar Selasa, 5 Desember 2017 Pk. 17:00
Walk-in Center Bandung Rabu, 6 Desember 2017 Pk. 14:00
Walk-in Center Serpong, Pekanbaru dan Bekasi Rabu, 6 Desember 2017 Pk. 16:00
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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 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
SABTU, 17 FEBRUARI 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

Certified Trainer Program (CTP) Level 2 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
JUMAT & SABTU, 27 - 28 OKTOBER 2017 PK. 11:00 - 17:00 

(Tiket: Rp. 200.000,- termasuk materi training, merchandise dan sertifikat kehadiran)
CTP Level 2 memberikan pengetahuan mendalam tentang produk Nu Skin dan Pharmanex yang bisa diikuti oleh distributor Executive  

ke atas. Daftar segera untuk menjadi Nu Skin dan Pharmanex Certified Trainer.

SABTU, 27 JANUARI 2018, 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, 26 JANUARI 2018, PK. 13:00 - 17:00 Showcase Jakarta
CONSULTANT TRAINING


