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NU SKIN TIPS
PERPADUAN SEIMBANG UNTUK WAJAH DAN LEHER YANG TERAWAT

Memiliki kulit yang sehat, cerah, kencang dan 
kenyal adalah impian setiap orang. Namun seiring 

bertambahnya usia, regenerasi kulit akan semakin menurun. 
Efeknya kulit terutama pada bagian wajah dan leher akan 
terlihat kendur. 

Elastin dan kolagen adalah dua hal yang kerap dikatakan 
bertanggung jawab terhadap elastisitas, kekencangan dan 
tekstur kulit. Berkurangnya kolagen berpengaruh pada 
struktur kulit, sedangkan menurunnya produksi elastin 
menyebabkan elastisitas dan kekenyalan kulit berkurang. 
Berbeda dengan wajah, kulit di bagian leher dan bahu jarang 
mendapatkan perawatan khusus karena dianggap tidak 
terlihat. Hal ini keliru karena kulit di bagian leher dan bahu 
lebih tipis, rentan rusak dan lebih mudah memperlihatkan 
tanda-tanda penuaan seperti kerutan atau lipatan di leher. 
Untuk menjaga kulit wajah dan leher tetap kencang, sehat 
dan terawat, lakukan hal-hal berikut:

Perbanyak konsumsi air putih
Air putih penting untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk 
untuk menjaga kelembapan kulit. Minum setidaknya 7 gelas 
per hari agar kulit tetap lembab dan sehat.

Olahraga teratur
Lakukan olahraga seperti renang, jogging, senam maupun 
lainnya minimal 2 kali seminggu untuk mendapatkan 
manfaat kekencangan kulit serta menjaga kesehatan Anda.

Istirahat yang cukup 
Agar kulit wajah segar, istirahatlah yang cukup dan tidur 
setidaknya 6 - 7 jam per hari.

Konsumsi buah dan sayur 
Bahan alami yang terdapat pada buah dan sayuran bisa 
membantu mengencangkan kulit tanpa efek samping. 
Konsumsilah dalam bentuk segar, atau dimasak tidak terlalu 
matang untuk mendapatkan manfaat terbaik. 

Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan terkini tentang 
anti aging, Nu Skin menghadirkan ageLOC Tru Face 
Essence Ultra yang diperkaya dengan Ethocyn®, bahan 
kandungan anti aging untuk membantu meningkatkan 
produksi elastin, serta ageLOC® proprietary blend yang 
membantu mengatasi masalah penuaan pada sumbernya, 
dan campuran antioksidan yang menjaga kulit dari 
kerusakan karena radikal bebas.

Untuk perawatan khusus daerah leher dan bahu, gunakan 
ageLOC Tru Face Essence Duet Neck & Decollete secara 
teratur. Dengan sistem botol ganda yang menggabungkan 
dua formula ampuh untuk dibaurkan pada saat penggunaan, 
ageLOC Tru Face Essence Duet Neck & Decollete 
memberikan manfaat bahan kandungan ageLOC untuk 
bagian leher dan bahu. Kandungan Ethocyn® mendorong 
produksi elastin menjaga tampilan kulit terlihat lebih sehat 
dan Trifluoroacetyl Tripeptide 2 yang menjadikan kulit terasa 
dan tampak lebih segar.

Tunggu apa lagi? Segera jaga kulit Anda dari lipatan dan 
kulit kendur di daerah wajah, leher serta bahu dan tunjukkan 
penampilan muda Anda.



Semua orang tentu mendambakan untuk memiliki tubuh 
yang sehat. Namun berbagai kesibukan sering kali 

membuat kita kesulitan menjaga kesehatan dan kebugaran 
tubuh. Kurang gerak dan pola makan yang tinggi lemak 
serta karbohidrat membuat tubuh beresiko mengalami 
kegemukan atau obesitas. 

Seseorang tergolong obesitas apabila memiliki kelebihan 
berat badan hingga 20%, dihitung berdasarkan tinggi 
dan berat badan. World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa obesitas merupakan salah satu dari 10 
kondisi yang berisiko di seluruh dunia dan salah satu dari 5 
kondisi yang beresiko di negara-negara berkembang. Tanpa 
upaya untuk memperbaiki gaya hidup dan pola makan, 
obesitas menjadi ancaman penting karena menyebabkan 
bengkaknya biaya kesehatan yang harus ditanggung 
negara dan di sisi lain membuat negara kehilangan tenaga 
produktifnya. Bahkan, di negara maju obesitas telah menjadi 
musuh kesehatan nomor satu mengingat resiko kesehatan 
yang ditimbulkannya, yaitu munculnya berbagai penyakit 
degeneratif sebagai akibat kemunduran fungsi sel-sel tubuh.

Terapkan langkah-langkah berikut untuk mentransformasi 
hidup Anda menjadi lebih sehat:
Pilih Menu Makan Sehat
Memilih menu makan menjadi tantangan tersendiri, terlebih 
saat berada di luar rumah atau ketika harus bepergian. 
Ganti menu sehari-hari yang berlemak, tinggi kadar gula, 
namun gizinya rendah dengan menu makanan banyak serat, 
lengkap protein hewani maupun nabati, dan lemak yang 
sehat serta rendah kalori.
Pola Pikir Sehat 
Pola pikir sehat harus ditanamkan agar Anda mampu 
menerapkan gaya hidup sehat dengan disiplin. Mengenal 
dan berkomunikasi dengan orang yang betul-betul dapat 
dijadikan teladan dalam menyadarkan pentingnya hidup 
sehat dapat meningkatkan motivasi bagi niat Anda 
menerapkan gaya hidup sehat.

PHARMANEX TIPS
Berpikir Positif
Pikiran yang bersumber dari otak mempunyai fungsi sentral 
untuk mengirimkan sinyal-sinyal perintah agar gerak dan 
aktivitas tubuh berjalan normal. Jika seseorang mempunyai 
kendala pada pikirannya, maka secara otomatis akan 
mengganggu kesehatannya pula. Usahakan untuk selalu 
ceria dan berpikir secara positif dengan cara selalu bersyukur 
atas nikmat dari Tuhan dan menyibukkan diri dengan hal-hal 
yang baik.
Olahraga Teratur
Pola hidup sehat dengan berolahraga sangat efektif bagi 
semua kelompok umur. Jika tidak memiliki waktu untuk ke 
gym, lakukan jogging di pagi hari sebelum mulai beraktivitas, 
atau bersepeda ketika akhir pekan. Pilih menggunakan 
tangga untuk mencapai kantor yang berada di gedung 
tinggi; bisa juga manfaatkan tangga atau palang yang ada 
di sekitar untuk push-up maupun pull-up di antara waktu 
istirahat Anda. Ajak kerabat dan keluarga untuk berolahraga 
bersama agar lebih bersemangat. Intinya, the world is our 
gym!
Istirahat Yang Cukup
Istirahat adalah soal memulihan kesegaran tubuh dengan 
relaksasi atau tidur. Setiap orang harus dapat mengatur 
waktu untuk istirahat. Ketika tubuh terasa letih, segeralah 
beristirahat dan sertai dengan mengkonsumsi makanan 
sehat seperti buah-buahan dan air putih.

Terapkan langkah-langkah di atas sebagai bagian dari 
program pengelolaan berat badan dan pembentukan tubuh 
ageLOC TR90. Dirancang sebagai program komprehensif 
untuk mengubah hidup dalam 90 hari, ageLOC TR90 
membantu Anda meraih bentuk tubuh ideal dan sehat. 
Panduan praktis program pengelolaan berat badan ageLOC 
TR90 

Dengan menggabungkan produk-produk yang inovatif, 
pola makan yang mudah, dan gaya hidup yang lebih aktif, 
ageLOC TR90 merupakan program pengelolaan berat 
badan dan pembentukan tubuh yang sejajar dengan gaya 
hidup sehat. Hasilnya? Anda akan terlihat lebih ramping, 
lebih muda, dengan tubuh yang ideal dan sehat. 

TRANSFORMASI 90 HARI
untuk Hidup Lebih Sehat

PANDUAN PRAKTIS PROGRAM PENGELOLAAN BERAT BADAN ageLOC® TR90™  SYSTEM
MAKAN PAGI PUKUL 06:00 - 08:00

15 - 20 MENIT SEBELUM MAKAN MAKAN UTAMA SETELAH MAKAN

ageLOC TR90 JumpStart
1 paket campurkan dalam 60-240ml air atau minuman favorit Anda, 15 menit sebelum makan. 

ageLOC TR90 Complex 2 kapsul

ageLOC TR90 Control 2 kapsul

Contoh 1:
Ikan Tuna, Telur Rebus, Roti 
Gandum, Selada dan Apel

Contoh 2:
Ikan Salmon, Susu Kedelai, 
Oatmel, Pepaya dan Selada

LifePak 1 Sachet
( langsung setelah makan)

MAKAN SIANG PUKUL 12:00 - 14:00
15 - 20 MENIT SEBELUM MAKAN MAKAN UTAMA SETELAH MAKAN

Contoh 1:
Ayam tanpa lemak, Susu Kedelai, 
Nasi Merah, Brokoli kukus.

Contoh 2:
Ikan Kukus, Telur Rebus, Sup Mie, 
Asparagus Kukus dan Pir

MAKAN MALAM PUKUL 18:00 - 20:00
15 - 20 MENIT SEBELUM MAKAN MAKAN UTAMA SETELAH MAKAN

ageLOC TR90 Complex 2 kapsul

ageLOC TR90 Control 2 kapsul

Contoh 1:
ageLOC TR90 TrimShake
1 Sachet

Contoh 1:
ageLOC TR90 TrimShake
1 Sachet

Ikan Kukus, Selada dan Apel Telur Rebus, Salad Timun dingin 
dan Pir

LifePak 1 Sachet
( langsung setelah makan)

Scan di sini untuk  ageLO
C

 TR90 
Testim

onial Booklet



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

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

ageLOC® TR90®

MOUNALISA M TUMENGKOL*

ageLOC TR90 mentransformasi saya menjadi lebih langsing dan sehat. Saya menjadi 
seseorang yang menyadari pentingnya pola makan yang sehat. Penurunan berat 

badan 12,8 kg dan lemak 8,1 kg mengubah ukuran baju saya dari XL/XXL ke ukuran 
M. Yang lebih menakjubkan lagi, ageLOC TR90 MEMBANTU mengecilkan ukuran 
pinggul dan paha saya hingga lebih kecil dari saat saya berusia 20an. Kini saya menjadi 
lebih kuat dan tidak mudah lelah saat berolahraga.  Terima kasih ageLOC TR90.

Saya pertama kali mengenal produk ageLOC Tru Face 
Essence Ultra bulan Desember 2015. Hingga saat ini, saya 

rutin menggunakannya 2 kali sehari, pagi dan malam hari. 
Dengan penggunaan ageLOC Tru Face Essence Ultra secara 
rutin, terasa sekali perbedaannya pada kulit wajah. Saya merasa 
kulit menjadi lebih sehat. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya melengkapi 
rangkaian perawatan kulit wajah harian saya dengan ageLOC 

Me, ageLOC LumiSpa sebagai cleanser pilihan saya serta ageLOC Galvanic Spa 
seminggu 2 kali sebagai perawatan mingguan. Sekarang tampilan kulit wajah saya terlihat 
lebih glowing.

*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.

ARIANI*

HARI KE-1 HARI KE-90

LIVE THE DIFFERENCELIVE THE DIFFERENCE

Total penurunan lemak tubuh :

Total penurunan berat badan:

5,8%

12,8 kg



SERPONG

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
dipertemukan dengan bisnis ini.  Kami hanyalah orang biasa 

yang berani mengambil keputusan dan mau membayar harga 
untuk sesuatu yang luar biasa. Dengan keyakinan yang besar kami 
bekerja dan setia pada setiap proses yang kami temui dalam bisnis 
ini, hingga kami mencapai peringkat Executive Brand Director.

Ini bukan pencapaian yang mudah tapi sangat pantas untuk 
diperjuangkan. Pencapaian ini adalah babak awal bagi kami untuk 
bisa membantu lebih banyak orang yang Tuhan kirim ke dalam 
organisasi kami untuk bertransformasi dalam kehidupannya.

Kami percaya tidak ada yang kebetulan dari sebuah pertemuan, 
termasuk pertemuan kami dengan bisnis Nu Skin. Kami percaya 
Tuhan sudah mempersiapkan hal besar untuk kami dan tidak 
akan kami sia-siakan. Kami akan menghidupkan semua impian 
besar kami untuk lebih berdampak dan bermanfaat kebaikan bagi 
sesama. Dream, believe and make it happen!

ERNITA KURNIASARI & ANTONIUS SUPRIYADI

Executive Brand Director
New Blue Diamond

WALK-IN CENTER  SERPONG
JUMAT & SABTU, 7 & 8 SEPTEMBER 2018

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

Helen Theresia Sinag
a

Executive Brand Director 

Blue Diamond Executive
Imelva Theresia Purba 

Senior Brand Director
Diamond Executive

SIMAK PERJALANAN PARA LEADER 
UNTUK MERAIH KESUKSESAN DI NU SKIN

JUMAT
Pk. 15:15-16:00

SABTU
Pk. 15:15-16:00

Analisa Kulit 
Wajah

Cek  
Antioksidan

ageLOC 
Galvanic Spa

Cek Lemak 
TubuhLumiSpa Trial
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 W

aj
ah

Belanja Pro
du

k

JUMAT & SABTU, 19 - 20 OKTOBER 2018
PK.  10:00 - 20:00

HOTEL KYRIAD MURAYA
Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No. 5, Laksana, Kuta Alam,

Kota Banda Aceh

Tak pernah terpikirkan bahwa kami akan ada dan bertumbuh 
di sini. Terima kasih kepada Tuhan; melalui tim dan mentor 

kami dipertemukan dengan Nu Skin.  Melalui Nu Skin kami  
menemukan banyak perubahan, bukan saja dari segi kesehatan, 
namun juga jalan kesuksesan yang dalam pencapaiannya dituntut 
sebuah perubahan yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu.

Sangat berbeda dengan yang umumnya kami jumpai, di 
Nu Skin, sebuah kesuksesan hanya bisa diraih dengan pikiran 
positif, lingkungan positif, pertumbuhan karakter, dan hati yang 
tulus untuk menolong orang lain untuk juga menang.  Thank you, 
Nu Skin. 

FANNY TANUDIREJA & TEDDY WIBOWO UTOMO

Executive Brand Director
New Blue Diamond



Puji syukur kepada Tuhan kami bisa mencapai peringkat Executive 
Brand Director. Terima kasih kepada semua upline, downline 

serta manajemen Nu Skin atas kerja sama dan dukungannya. 
Setiap perjalanan sukses pasti ada prosesnya dan kami sangat 
menikmati proses itu hingga kami bisa bertumbuh. Sukses yang 
menjadi impian kami karena kami bisa membantu orang lain untuk 
sukses juga. 

Nu Skin membuat hidup kami begitu berwarna karena selalu ada 
harapan baru bagi orang-orang di sekeliling kami.  Kami orang 
biasa yang tadinya tidak berani mempunyai impian. Sekarang 
kami mempunyai impian besar dan yakin bersama Nu Skin kami 
bisa mewujudkan impian menjadi nyata.  Kalau kami bisa, Anda 
pasti lebih bisa. Be the best you can be, Discover the best you!

FELICIA NATASHA WIJAYA & THONG JUN FO

Executive Brand Director
New Blue Diamond

BE READY FOR...

LIV
E

LIV
EFacebook ASK

Account Manager

Stay Tuned terus ya di Facebook Nu Skin Indonesia 
untuk informasi lebih lanjut.



Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas pencapaian New Senior 
Brand Director.   Terima kasih kepada orang tua, suami, anak yang selalu 

mendukung, juga kepada sistem, mentor, dan upline atas dukungan dan 
bimbingannya. Ketika saya tidak percaya bahwa saya bisa, merekalah yang 
pertama kali percaya bahwa saya bisa.

Bagi saya, Nu Skin adalah sebuah platform, kendaraan bisnis saya. Nu Skin 
adalah peluang bisnis yang bisa mengubah hidup saya, baik dari segi kesehatan, 
kepercayaan diri, penampilan dan keuangan, di mana semua itu tidak dapat 
dibeli dengan uang. Saya merasa sangat bersyukur bertemu dengan Nu Skin 
beberapa tahun yang lalu.

Nu Skin itu simple. Yang perlu dilakukan adalah set goal, massive action, 
align dengan upline dan berpegang pada semangat Die Die Must Make It 
Happen. Believe is the beginning, persist to the end.  See you at the top. 

NOVIYANA & SUMARDI

Senior Brand Director
New Diamond

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan 
dan semangat bagi kami hingga saat ini. Tidak lepas juga dukungan yang 

sangat berarti dari leader, upline, manajemen Nu Skin serta tim kami yang luar 
biasa. Tanpa kalian, mustahil kami bisa sampai di titik ini.

Memang bukan hal yang mudah untuk bisa mencapai peringkat Senior Brand 
Director. Butuh keyakinan dan usaha. Jalankan bisnis ini dengan senang, 
bangun tim dan jadikan seperti keluarga. Jika mulai patah semangat, pikirkan 
kembali kenapa Anda memulai dan sudah seberapa jauh Anda melangkah. 
Jika kami bisa, kalian juga pasti bisa! 

AGUSTINE & HALIM KUSUMA



Senior Brand Director
New Diamond

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang  Maha Esa atas pencapaian 
ini. Terima kasih kepada  coach  yang selalu sabar membimbing kami, 

seluruh  upline,  downline  dan  crossline  yang telah mendukung, memberikan 
kepercayaan dan menyertai setiap langkah kami hingga saat ini. Tidak ada 
yang tidak mungkin dalam hidup ini bila kita terus berjuang dan tidak berhenti 
sampai impian hidup kita menjadi kenyataan

Life is a challenge. Don't limit your challenges. Challenge your limits. Don't stop 
when you're tired. Stop when you're Done. Let's go 1B, Go BDM, Let's do this 
together! We Love Nu Skin! 

SURLINDA & ARI BUDIMAN

W O R K S H O P

SABTU, 13 OKTOBER 2018
PK. 14:00 - 16:00 WIB

TRAINING ROOM SHOWCASE NU SKIN JAKARTA TIKET: Rp. 100.000,- /ORANG

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

Sebagai Vice President of Global Research and Development untuk 
Pharmanex, Dr.Bartlett mengawasi riset dan pengembangan untuk 

semua produk Pharmanex. Minatnya terhadap peran nutrisi untuk 
kesehatan manusia membuatnya bergabung dengan Nu Skin pada 
tahun 1996.

Dr. Bartlett memiliki gelar Ph.D di bidang Imunologi dan Biologi Sel 
dari John Curtin School of Medical Research di Canberra, Australia. 
Di negara tersebut, Dr. Bartlett melakukan penelitian tentang penyakit 
kardiovaskular dengan penekanan pada peran spesies oksigen reaktif 
dan radikal bebas. Ia juga mempelajari peran platelet darah dalam 
penyakit jantung dan membantu menerbitkan laporan ilmiah pertama 
tentang hubungan biokimia antara merokok dan aterosklerosis. 

Selanjutnya, Dr. Bartlett memiliki ketertarikan pada penyakit radang autoimun dan memeriksa 
sejumlah zat yang berasal dari tumbuhan karena kemampuannya untuk menghambat penolakan 
graft, menghambat penyakit autoimun. Penelitian Dr. Bartlett membawanya bergabung dengan 
Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat. Sebagai ilmuwan tamu di Institut Kanker Nasional, 
Dr. Bartlett meneliti interaksi sel T dengan dinding pembuluh darah.

Mark Bartlett, Ph.D.
VICE PRESIDENT, 

GLOBAL RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, PHARMANEX

L E A D E R 
S H A R I N G

Nila Mayaningrum
EXECUTIVE BRAND 

DIRECTOR
(BLUE DIAMOND)



Bersyukur luar biasa karena Tuhan begitu baik mengirimkan orang-orang 
terbaik, keluarga, para upline dan downline, serta perusahaan yang memiliki visi 

dan misi besar. Nu Skin telah mengubah kehidupan kami menjadi jauh lebih baik 
dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. 

Kami percaya Tuhan akan terus tambahkan orang-orang baik yang akan bersama-
sama berjuang untuk meraih impian-impian besar dan berdampak untuk banyak 
orang. 

ARLINA SURYANI DEWI & WONG TA LIANG

Brand Director
New Emerald

Syukur Alhamdulillah kepada Allah atas pencapaian New Brand Director; tak 
pernah terlintas dalam benak kami bisa sampai sejauh ini. Tetapi kami selalu 

menanamkan keseriusan dan kerja keras dalam menjalankan bisnis Nu Skin. Karena 
kami yakin, dari keseriusan serta usaha yang maksimal, kita akan mendapatkan 
kemudahan.

Terima kasih kepada keluarga tercinta atas dukungannya, juga kepada upline 
tercinta yang banyak memberikan bimbingan, serta para downline dan crossline 
yang senantiasa bekerja sama dan saling bertukar ilmu. Semoga di bisnis Nu Skin 
ini, kami bisa terus maju dan berkembang serta menjadi "Ibu" yang baik bagi 
tim kami. Kerja sama tim akan menghasilkan pondasi yang kokoh, sehingga 
kesuksesan bersama bisa diraih.

INDAH KHIKMATUS SA'DIYAH & ADRIANTO BAGUS

Alhamdulillah, Maha Kuasa Allah yang mempertemukan kami dengan bisnis ini 
dan mengantarkan kami hingga sampai di peringkat ini. Terima kasih kepada 

kedua orang tua, anak-anak, dan keluarga besar, serta mentor, upline, downline, 
dan semua sahabat atas doa dan dukungannya. Ini bisnis yang sebelumnya saya 
minta kepada Allah; bisnis yang tidak hanya bicara soal keuntungan finansial 
semata tetapi tentang kepedulian kepada sesama. 

Saya hijrah dari banyak bisnis lainnya, bisnis konvensional yang melelahkan hingga 
bermuara di Nu Skin. Bertemu dengan Nu Skin membuat saya bangga dan tidak 
menyesal karena tidak berkarir di luar rumah. Saya bisa kerjakan bisnis ini di mana 
saja dan kapan saja. Saya banyak bertransformasi sejak berada di bisnis ini, baik 
mindset, kesehatan, juga finansial. Saya bahagia bisa berbagi dan mengenalkan 
bisnis ini pada banyak orang. Semoga kami mampu menjadi lebih baik lagi hingga 
mencapai level lebih tinggi dan dapat lebih bermanfaat untuk orang banyak. 
Terima kasih, Nu Skin!  PUTRI NAQIA & M TAUFIK SAHPUTRA



Brand Director
New Emerald

Alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah kami bisa sampai di peringkat ini. Terima kasih 
kepada suami, keluarga, upline, downline, dan para customer atas dukungannya. Dua 

tahun di Nu Skin, kami melewati berbagai proses. Tidak lagi memikirkan hasilnya, tapi lebih 
menikmati prosesnya. Karena ini bukan hanya mengenai uang semata, tapi di sinilah sekolah 
kehidupan. Fokus, konsisten, dan mental yang kuat adalah kunci untuk bisa naik. 

ASHFIRA NOTELENZA SIREGAR

Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah sehingga saya bisa mencapai 
peringkat Brand Director ini. Terima kasih kepada upline dan mentor serta 

Account Manager yang telah membimbing kami. Terima kasih juga untuk 
kepercayaan dan dukungan keluarga serta tim downline kami.

Tidak ada yang tak mungkin selagi kita mau berusaha dan bekerja keras demi 
mimpi dan orang-orang yang kita cintai. Melalui Nu Skin, kami bisa mewujudkan 
mimpi-mimpi kami dan membantu orang lain mewujudkan mimpi mereka. Go 
Tokyo, Go 1B!

YUNITA SAFITRI & RIKA HARWANZA

Executive Brand Partner -  New Ruby

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian saya sebagai New Brand Director. 
Karena persistensi para upline, saya yang awalnya hanya pengguna produk 

memutuskan untuk sukses di bisnis ini. Sesuatu yang baik butuh diperjuangkan. 
Demikian juga pencapaian ini diwarnai dengan berbagai tantangan. Saat saya 
memperbesar mimpi saya, tantangan itu tidak lagi menjadi masalah tetapi justru 
menjadi alasan untuk membuat success story yang akan memberikan harapan 
bagi banyak orang untuk memiliki hidup yang lebih berkualitas besama Nu Skin. 

RAHAYU DWI ASTUTI



Alhamdulillah, saya berhasil ada di posisi Executive Brand Partner. Semua tidak lepas dari 
bimbingan para upline leader. Setelah sampai di posisi ini, terus bekerja keras agar bisa 

lebih sukses di bisnis Nu Skin. Bagi yang baru saja memulai bisnisnya di Nu Skin, terus belajar 
dan selalu konsultasi dengan upline leader agar bisa mencapai apa yang Anda inginkan di 
bisnis ini.

BAYU ARISETIADI

Executive Brand Partner
New Ruby

Alhamdulillah, atas rahmat dan kuasa Allah saya bisa berada di bisnis yang tidak pernah 
saya sangka sebelumnya. Ketika masih menjadi karyawan, saya memimpikan untuk 

memiliki usaha yang mempunyai kebebasan waktu, bisa dijalankan kapanpun di manapun. 
Setelah bergabung dengan Nu Skin, apa yang saya impikan menjadi nyata. 

Bukan hanya fleksibilitas waktu saja yang saya dapati, juga profit yang memuaskan. Bergabung 
dengan Nu Skin juga membuat saya memiliki silatuhrahmi yang lebih luas dengan teman dan 
menjadi keluarga. Terima kasih kepada upline, crossline dan downline yang telah membantu 
dan bekerja sama dalam tim yang solid. Semoga semakin maju serta meraih kesuksesan 
bersama.

BETTY YUANITA

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas pencapaian sebagai Executive Brand Partner. Keberhasilan 
ini bukan semata karena kehebatan dan kepintaran diri, melainkan karena sistem, training, 

dan adanya orang-orang yang menaruh kepercayaan dengan membeli produk Nu Skin, serta 
dukungan dari mentor, upline, Account Manager, downline, crossline dan sideline.

Nu Skin adalah hadiah terindah di mana karakter kami dibentuk, dibimbing untuk menjadi 
sosok yang lebih positif dengan membantu banyak orang memiliki hidup yang lebih sehat, 
serta menemukan versi terbaik dari diri mereka. Go Velocity, Go 1MDC!

DEDY TANARA & ERNA GUNAWAN

Berawal dari kerisauan akan kondisi kulit yang mengalami penuaan dini dan proses pencarian 
peluang usaha yang bisa dikerjakan tanpa terikat waktu dan tempat, kami memulai bisnis 

ini. Semua proses pembelajaran dan usaha kami lakukan tanpa kenal lelah. Buat kami tidak 
ada kata gagal, yang ada hanyalah strategi yang belum tepat.

Pencapaian ini adalah proses yang penuh tantangan, tetapi kami tak pernah berhenti 
memperjuangkannya karena berhenti juga tidak akan mempercepat prosesnya. Kekuatan 
kerja sama, terus belajar dan tekad untuk bisa membantu serta menjadi sumber kebahagian 
buat orang lain adalah salah satu kunci untuk bertahan di bisnis ini. Jangan meragukan 
kemampuan kita untuk mencapai kesuksesan. Be who you want to be!

dr. KUSUMA WIJAYA & DESIE HARTANTI



Executive Brand Partner
New Ruby

Tahun 2014 saya mengenal Nu Skin dari seorang sahabat. Saat itu saya hanya mengkonsumsi 
Nu Skin untuk diri saya pribadi. Desember 2017 lalu saya memutuskan untuk menjalankan 

bisnisnya. Alhamdulillah pada bulan Februari 2018 saya menjadi Brand Represntative 
(Executive) dan di bulan Agustus ini saya meraih peringkat Executive Brand Partner. Terima 
kasih kepada Nu Skin yang telah memberikan kesempatan dan kesuksesan yang bisa diraih 
siapapun dengan tekad, kerja keras serta doa. 

Tidak hanya perubahan secara finansial, di Nu Skin kami juga dibentuk menjadi pribadi yang 
lebih baik dan menebar manfaat bagi semua orang. Syukur kepada Allah SWT, karena atas 
izinNya kami berada di peringkat ini. Dengan dukungan dari keluarga, bimbingan, motivasi 
dan bantuan dari upline serta downline dan customer tersayang, kita akan terus meraih cita-
cita dan kehidupan yang lebih baik lagi.EMI RUSDIANAH & IWAN ARDYANTO

Perjuangan menuju Executive Brand Partner tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan kerja 
keras. Tetapi berkat Tuhan yang selalu menyertai, dukungan mentor, tim dan keluarga 

membuat saya tetap berusaha dan tidak menyerah.

Nu Skin membuat saya bertransformasi, menemukan dunia baru, mewujudkan impian serta 
membuat hidup lebih berarti. Bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk keluarga saya dan 
orang lain. Kesuksesan butuh proses dan saya siap untuk belajar. 

EMMA AGUSTIN

Rasa syukur terbesar adalah saat saya bergabung di Nu Skin, karena di sinilah semua impian 
dan harapan dari kecil sampai sekarang akan dapat tercapai. Sebelum mengenal Nu Skin, 

saya hanya seorang manusia yang hidup tanpa tujuan dan arti. I love Nu Skin so much.

LINAWATY

Perkenalan dengan Nu Skin bagi saya adalah semangat dan harapan baru. Bagi kami 
Nu Skin adalah perusahaan besar yang adil dalam sistemnya. Tidak mudah tetapi juga 

tidak sulit menggapainya. Kuncinya semangat, fokus dan konsisten.  

Nu Skin membawa perubahan positif dari segi finansial juga kesehatan. Alhamdulillah atas 
seijin Allah kami bisa sampai di posisi ini. Terima kasih kepada seluruh mentor,  upline,  tim,  
customer juga sahabat yang mengenalkan kepada Nu Skin. Keep the fight and raise your 
dream.

EKA NURDYA LESTARI & FERRY SANTOSO



Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian Executive Brand Partner ini. 
Terima kasih juga kepada upline dan mitra bisnis saya; tanpa mereka Executive Brand 

Partner ini tidak akan tercapai. Pencapaian ini bukan tentang saya tetapi kita bersama. Kita 
bersama yang telah memutuskan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik melalui  
Nu Skin. 

Bersyukur saya dapat mengenal Nu Skin yang telah mengubah kesehatan dan pribadi saya 
menjadi lebih baik. Pencapaian Executive Brand Partner adalah awal dalam menjalankan bisnis 
Nu Skin. Teruslah semangat dan pantang menyerah hingga mimpi Anda terwujud. Satukan 
hati, bersama kita sukses.

PAOLA DEWIYANTI

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas pencapaian saya sebagai Executive Brand Partner. 
Terima kasih juga kepada upline, mentor serta teman-teman lainnya. Beruntung sekali 

saya dipertemukan dengan bisnis Nu Skin ini. Bagi saya bisnis ini tidak sekedar memberikan 
materi, tapi pelajaran khususnya bagaimana berbisnis yang baik dengan bersyukur dalam 
kondisi apapun. Hal inilah yang mungkin tidak akan saya dapatkan di bisnis lain di luar sana.

PUTI RAHATAMI

Pencapaian ini bukan hasil usaha kami sendiri. Banyak tantangan yang harus kami lalui 
bersama tim kami. Kami bersyukur Tuhan tempatkan para mentor yang punya hati agar 

kami dapat sukses bersama. 

Pencapaian ini adalah bukti bahwa bisnis ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh siapapun 
dengan latar belakang apapun. Kalau kami bisa, maka siapapun pasti bisa.

RUDY HARTO & VENNA AFRINA

Alhamdulilllah, syukur tak terhingga kepada Allah yang telah menggerakkan hati kami 
untuk mengambil peluang bisnis ini, Nu Skin adalah wasilah bagi kehidupan keluarga 

kami. Bukan hanya sekedar bisnis bagi kami, Nu Skin telah mengajarkan kami menjadi pejuang 
peraih mimpi, tangguh dan berkompetensi. 

Pencapaian ini tidaklah mudah, spesial kami dedikasikan kepada kedua orang tua dan anak-
anak kami, upline dan tim kami yang hebat, juga kepada Nu Skin yang telah memberikan 
inovasi serta produk-produk yang berkualitas

SUHARDI & FRILIA

Executive Brand Partner
New Ruby



Senior Brand Partner
New Lapis

• ANDRIA NUGRAHINI WIDJAJA
• ANGELINE
• CHRISTINE SUTANTIO
• DRS BAMBANG TRI SUHARYANTO & 

GANESHA CHRYSTA DHEWI
• DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI
• EFRIDA IKA KUSUMA WARDANI
• ELVI
• ERINA
• IRVIN VENDA ROSIDA
• ISMY RIZKI NENTO
• LANNY INDRAWATI SALIM
• LAURA PRAWIRA & JONATHAN
• MEILIANA

• MURWANI RAHAYU
• NENSY
• NI MADE RAHMAYATI & PRIMASTONO NUGROHO
• RITA ZAHARA
• S.SI.APT. SARI WIDIYASTUTI
• SH SYARIFAH ELLYANA & SH SYARIFAH ELLYANA
• SHERLY TJITRAWIDJAJA
• SICILIA EL LITHA
• SISCA WULANDARI
• WIDIANI
• WONG YENITA EKOWATI
• YESSY GUSMAN
• YUDI KURNIAWAN SOENARJADY. S.E

• ANDI SETIANTO ROSANDI SE
• ANDREAS EKO WIBOWO & 

INDRESWARI RADITA TRICAHYANI
• ANIK ROCHMATUL MAZIDA ULFA
• ANTON HENDRIK
• BIYANTI
• CHRISTIN DEWI
• ELLY NURMANINGTYAS FAJARWATI
• ERNA WURYANINGSIH
• ESTER SRI RAHAJUNINGSIH
• FITRI ANTO
• FITRIYANI
• FRANSISKA CNS
• GALATHA PRILA DANISWORO
• HARKATIK
• ILHAM FAUZI
• ISABELLA IRMA FEVRIANIE
• ISMIYADI
• JENNY GUNARDI
• JULIANA TANUWIDJAJA
• KEZIA HANING & 2 ALT. NAMES
• LAURENSIA ANGELIA SANTOSO
• LIANNY BUDY
• MARCIA LIE
• MARVIN MATHEUS SUSANTO

• MELLA NOVIANI
• MEYLIN JACOB
• MIRA SURJADI
• NAMIRA YUSUF
• NIKO STEVAN ARKI
• R. LIA ROSMAYATI SH
• RAISANANCY PUTRI
• RATNAWILIS & SUMANTO
• RITA KUSTARI ARISWATI
• SANDRA LOUIS
• SANTI WIDAYANI
• SEAWRIS PINNAN & IRMA SURYANI
• SHINTYARLIN
• SITI AROPAH
• SURJANTO
• THERESIA GANDES ARTUTI.P
• TRI WAHYUNI AGUSTINA 
• VERIANTY OCTAVIA
• VIRGORESNA TJANARTO & ANG LIM LEONG
• YESSICA MELIANTI
• YOANITA EKA RAHAYU
• YULIANA & WIENT HANANTO
• ZEVANYA CLAUDIA
• ZUBAIDAH

Brand Partner -  New Gold

Stop doubting yourself.
Work hard and make it happen.



• ABU LAMBARTO
• AGUS SULAIMAN
• ALYSHA DEWI ASTIANTI
• AMBARWATI
• ANDREAS GUNAWAN
• ANG PHUNG TJHIN
• ANGEL AGNES EKA DEWI
• ANITA MERDHIANA
• ANTON HADI WIBOWO
• ARIS SOFRAN SIAGIAN
• CAHYO RIENDRA PRATOMO
• CHRISTINA MASSIE
• CLARA YAP YUNUN
• CLAUDIA JENNIFER HETHARIE
• CRESTY
• DADI BUDIANA
• DAHLIARTI YULIA
• DARMADI
• DESRY JUWITA SARI
• DEWI ASIAH AGUSTINA
• DIEN NARYATI & DIENNARYATI
• DINA TRI HASTUTI
• DWI FARIATIK
• DWI SULASTRI
• EKO SETIAWAN
• ELI DELIANA
• ERNAWATI
• ERNAWATI
• ERTHA NINDYA CANDISSA
• ERVINA
• ERY KURNIATY
• EVA FAUZIA
• EVA MARATUSHOLIKHAH
• FANNY SUBANDI
• FEBRIANA SUSWANDARI
• FELIANA L
• FERDINAN LOIS SEMBUNG
• FRANCISCA ROMANA YUNI ASTUTI
• FRANSISCA ORNELLA SARI
• FRANSISKA ADIWIJAYA
• FX. BUDIJUWONO ONGGOBAWONO
• GALUH INDIRADINI
• GIOVANNI RAISSA IS
• HANDY KOSASIH
• HANIF KUKUH WIMALA
• HARDIAH UTARI
• HELEN
• HELEN DARMAWAN
• HENSINELY TOTONG
• HJ.SITI ROFIAH
• IE IN
• IE MAY HWA
• IKMANIA ILHAMI
• INDAH KARTIKA HAKIM
• IR. POPPY INTAN P.S. M.PD.

• IRINA ISKANDAR
• IRNY MELAWATI JOHAN
• JANNAH INDRISARI
• JOHAN
• KENZO
• KHAIRAN LAILI
• LANNY I SUTRISNO
• LIA OCTAVIA
• LIDYA KANDAU
• LIE HERMAN
• LIE KENG BIE
• LILI KOMARIAH
• LIM KONG FA
• LINAWATI
• LINDA CITRAWIJAYA
• LINI SUNARYO & UNTUNG WIDODO
• LISA HERAWATI RACHMAN
• LISTYA SARIWIRATAMA
• LOE TJOENG TSING
• MARIA FRANSISKA
• MARIA MAGDALENA ABDUL MADJID
• MARIA SANDRA VALENCIA
• MARIJANI BUDI MULYONO
• MARWIAH ALI MAHMUD
• MAYA SURIYATI
• MELINA TJANDRA
• MEYKE KRISTINA TAMBUNAN
• MIESKE NURAWATI
• MOH IBRAHIM UDJI
• MONA RIZKI ARISANTI
• MUSDALIFAH
• NADYA CLARESTA
• NANCY ROSITA MANUEL
• NANDO FRANSCO
• NATASYA
• NIA NURJANIAH
• NIRA SEPTIANI KUSUMA
• NIRAWATI
• NITA PURNAMA YANTI
• NOER IMAMAH AZIS
• NOOR FACHMANAZLA BIMANDA MUSTOFA
• NOVY
• NUNIK PUSPITANINGSIH
• NUR KHASANAH & MUH.NURHIDAYAT
• NURJANNA
• NURUL REZKI AMALIA LIWANG
• OEY SYLVIA
• OLIVIA MARHALIM
• ORI HALIFA
• PRISKA FAJAR SULISTYA NINGSIH
• PUTU SANTI EKAPUTRI
• RADEN KARDONO
• RANY SELLY FIYANTI
• RENI ATIKA
• RIESKA AYU YULIANTI

Brand Representative
New Executive



NEW EXECUTIVE
Brand Representative

• ROBIN SIMATUPANG .SH
• RUTH SURYAWATI
• RYENI ROKHMAWATY
• S KOM SHERLY IMELIA NASUTION
• S.KEP ERNIYATI & ST GUNAWAN
• SALSABILA AZDKIA
• SANTICA
• SE NINING WAHYUNINGSIH
• SEPTINA IKA PUTRI
• SH LIANI YUDIONO
• SHINTA TIO
• SIAUW TZE JING
• SILVIA PRAMUDYANI
• SINAR DG SARI
• SISKA
• SRI NASTITI
• STEPHANIE HALINA DHARMALA
• SUGIARTO
• SUHALI
• SURYANI

• SWANDY KOHAR
• TAN KIEM NIO
• TJOA LIAN TJIE
• TRI ANDARI MURFIYANTI
• TRI ARIJANI
• TRIAS SARI CHRISWOROWATI
• VENNY TANIYANA
• VICA ALFIANA NALIUWATI
• VIROLIN LAS VINA
• WANNY
• YELIS
• YULI WULANDARI
• YULIANA PASAMPANG
• YULIANTI
• YULIUS HERMAWAN
• YURIATY LIONARDI
• ZUHELMI
• ZURIAH HASANAH

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.

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!

Simpan foto ke galeri foto 
smartphone Anda

Unduh seluruh album atau gambar
yang dipilih ke komputer Anda.

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



MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR

Sebagai perusahaan, Nu Skin menjalankan bisnis dengan penuh integritas, kejujuran, tanggung 
jawab, kepercayaan dan rasa hormat.

Nu Skin adalah "program kerja" di mana keberhasilan dapat Anda raih dengan melakukan kerja keras. 
Untuk dapat menghasilkan kompensasi yang cukup baik sebagai seorang Sales Leader, dibutuhkan 

waktu, usaha, komitmen serta kerja keras. Bisnis Nu Skin bukanlah program untuk mendapatkan kemapanan finansial 
dalam waktu singkat; kami tidak memberikan jaminan akan suatu kesuksesan dalam jangka waktu tertentu, di mana 
keberhasilan seorang Sales Leader ditentukan oleh dirinya sendiri melalui kinerja yang dilakukan dalam menjalankan 
bisnis ini. Kami menawarkan peluang bisnis kepada Anda untuk menggapai mimpi-mimpi yang Anda miliki melalui 
kerja keras dan komitmen dengan berbagi kebaikan bersama Nu Skin.

Sebagai Sales Leader, hal-hal yang harus Anda hindari dalam hal ini adalah:

Sebagai Sales Leader, kami yakin Anda berada di posisi terbaik untuk memimpin organisasi Anda untuk menjalankan 
bisnis secara baik dan benar.

SALES LEADER YANG BAIK
 9 Mengingatkan downline untuk membeli produk 

atau materi dan jasa pendukung bisnis sesuai 
dengan permintaan produk atau jumlah yang 
dibutuhkan.

 9 Menjalankan bisnis secara beretika sesuai dengan 
Kebijakan dan Prosedur Nu Skin, termasuk untuk 
tidak menjual produk di bawah harga yang telah 
ditetapkan oleh Nu Skin.

 9 Memberikan penjelasan atau pernyataan 
mengenai perhitungan komisi dengan 
menggunakan Skema Kompensasi Penjualan dan 
memberikan pernyataan mengenai kegunaan atau 
manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsi 
produk Nu Skin berdasarkan pernyataan yang 
dikeluarkan oleh Perusahaan (dapat diperoleh di 
dalam Halaman Informasi Produk pada website 
Nu Skin) atau bahan materi yang berasal langsung 
dari Nu Skin.

 9 Tidak memaksakan downline untuk membeli 
suatu produk, jasa atau layanan pendukung bisnis 
lainnya.

SALES LEADER YANG TIDAK BAIK
 8 Menekan  downline  atau prospek Anda untuk 

melakukan tindakan yang tidak bertanggung 
jawab secara finansial, termasuk, namun tidak 
terbatas, pembelian Produk atau Materi dan Jasa 
Pendukung Bisnis dalam jumlah lebih dari yang 
dapat Anda jual.

 8 Mendorong  downline  atau prospek Anda untuk 
berhutang guna berpartisipasi dalam Peluang 
Bisnis ini.

 8 Memberikan klaim yang salah atau keliru 
mengenai potensi penghasilan dalam Skema 
Kompensasi Penjualan atau mengenai manfaat 
dari penggunaan Produk-produk Perusahaan.

 8 Mensyaratkan pembelian Produk-produk, Paket 
Produk atau Materi dan Jasa Pendukung Bisnis, 
seolah pembelian tersebut dibutuhkan untuk 
menjadi seorang Brand Affiliate.



• Ketahui kondisi dan jenis kulit Anda untuk perawatan kulit yang tepat
• Lihat perbedaan nyata setelah perawatan dengan ageLOC® Galvanic Spa® & ageLOC® LumiSpa™
• Rasakan manfaat ageLOC® Tru Face® Essence Ultra & ageLOC® Tru Face® Essence Duet pada kulit Anda
• Ketahui nilai antioksidan Anda dengan Biophotonic Scanner
• Sudah idealkah lemak tubuh dan berat badan Anda? Cek di sini!
• Manfaatkan sesi untuk berkonsultasi dengan Beauty /Health Consultant Nu Skin

MALL SKA PEKANBARU
PK. 10:00 - 22:00 WIB  

Jl. Sukarno Hatta, Pekanbaru

Pekanbaru

SHOWCASE JAKARTA
PK. 10:00 WIB - 20:00 WIB

City Plaza - Wisma Mulia Lantai 10 Suite 1001-1002 
Jl. Gatot Subroto No. 44. Jakarta Selatan

Jakarta

Sabtu, 22 September 2018 -(Pekanbaru)
Pk. 19:00 WIB

Special Guest Star:

Hedi Yunus



New Executive, Gold Executive & Lapis Executive

New Brand Representative, New Brand Partner
& New Senior Brand Director

PERIODE KUALIFKASI:

JULI – DESEMBER 2018

Di Go Star Camp, kami bertujuan untuk mempersiapkan Anda menjadi bintang berikutnya di Nu Skin. Anda akan memiliki 
kesempatan untuk belajar dari para leader yang paling sukses dalam bisnis, menemukan langsung budaya Nu Skin yang unik 
dan berpartisipasi dalam kegiatan Team Building yang menarik.

Ada pepatah bijak, “Perjalanan ribuan mil diawali dengan sebuah langkah kecil”. Bergabung dalam Go Star Camp 
adalah langkah awal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Nu Skin Anda. Go! Go!  
Go Be a Star!

KUALIFIKASI

APA YANG MENANTI ANDA?

• Meraih peringkat Executive, Gold dan Lapis BARU.
• Mempertahankan peringkat Executive dengan minimal 3000 GSV selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pelatihan 2 (dua) hari 1 (satu) malam GRATIS
• Pelatihan Keterampilan dan Mindset
• Kegiatan Team Building
• Tantangan unik yang dapat mengatasi rasa takut Anda

SYARAT & KETENTUAN:
• Peserta harus memenuhi ketentuan mempertahankan volume Executive hingga bulan saat perjalanan dilaksanakan.
• Maksimal 2 (dua) orang per akun distributor dapat berpartisipasi dalam perjalanan ini, dengan ketentuan orang 

kedua  telah bergabung dalam akun distributor sejak saat memulai kualifikasi hingga periode berakhir. 
• Peserta akan berangkat dari bandara ibukota negara masing-masing.
• Peserta hanya dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan kantor pusat di negara asalnya.
• Perjalanan tidak dapat dipindahtangankan maupun diuangkan.
• Pengurusan dokumen perjalanan menjadi tanggung jawab distributor.
• Pengembalian produk akan mengakibatkan diskualifikasi.
• Nu Skin Enterprises berhak untuk mengganti tempat tujuan beserta syarat dan ketentuannya jika dipandang perlu.
• Peserta diharuskan untuk membangun bisnis Nu Skin sesuai Kebijakan & Prosedur perusahaan.



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

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

JADWAL TRAINING 2018
EXECUTIVE MEETING

LOKASI TANGGAL WAKTU
Showcase Nu Skin Jakarta Senin, 3 September 2018 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang Selasa, 4 September 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Medan, Makassar, dan Surabaya Selasa. 4 September 2018 Pk. 17:00
Walk-in Center Serpong dan Bekasi Rabu, 5 September 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Pekanbaru Rabu, 5 September 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Bandung Rabu, 5 September 2018 Pk. 14:00

SEPTEMBER

NuSkin.Indonesia nuskinid @Nu_Skin_ID Nu Skin Indonesia

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

Telp : (62) 21 300 300 10   |   Fax : (62) 21 300 300 11   |   Distributor Support Hotline : (62) 21 300 300 66   |   www.nuskin.co.id
SMS Order : 0818 08 300 300   |   Email Order : id_order@nuskin.com   |   Email Distributor Support : 48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

* Untuk informasi lengkap, follow dan pantau Page Facebook Nu Skin Indonesia, serta NetExpress

LIV
E

LIV
EFacebook Online Product Training* LIV

E
LIV

EFacebook Ask Nu Skin  EXPERT*

RABU, 5 SEPTEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Transform Your Life in 90 Days with ageLOC TR90

RABU, 19 SEPTEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Transformasi Hidup Anda Menjadi Lebih Sehat Selama 90 Hari!

RABU, 12 SEPTEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Perpaduan Sempurna Untuk Kulit Lebih Muda

RABU, 26 SEPTEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Temukan Rahasia Menjadikan Kulit Lebih Sehat Dan Kencang

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP)  - NU SKIN® & PHARMANEX® 
JUMAT & SABTU, 26 - 27 OKTOBER 2018 PK. 11:00 - 17:00

TEMPAT: SHOWCASE JAKARTA
Certified Trainer Program (CTP) memberikan pengetahuan mendalam tentang produk Nu Skin® dan Pharmanex®  

yang bisa diikuti oleh semua Distributor.  Daftar segera di Showcase Nu Skin Indonesia

(Tiket: Rp. 200.000,- termasuk materi training, merchandise, makan siang, sertifikat kehadiran dan Total Wellness Guide)

Apa Yang Perlu Anda Ketahui?
• Konsep anti-aging dan penerapannya pada produk-produk ageLOC®
• Pengetahuan mendalam tentang informasi produk-produk ageLOC® beserta fungsinya 
• Keterampilan menangani pertanyaan seputar penggunaan produk-produk ageLOC® 
• Pertanyaan yang sering diajukan
• Ubah hidup Anda dalam 90 hari dengan ageLOC® TR90® System

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

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018
PK. 13:00 - 17:00 WIB

TEMPAT: SHOWCASE JAKARTA

OPPORTUNITY TRAINING

Apa Yang Perlu Anda Ketahui?
• Konsep anti-aging dan penerapannya pada produk-produk ageLOC®
• Pengetahuan mendalam tentang informasi produk-produk ageLOC® beserta fungsinya 
• Keterampilan menangani pertanyaan seputar penggunaan produk-produk ageLOC® 
• Pertanyaan yang sering diajukan
• Ubah hidup Anda dalam 90 hari dengan ageLOC® TR90® System

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

SABTU, 24 NOVEMBER 2018
PK. 13:00 - 17:00 WIB

TEMPAT: SHOWCASE JAKARTA

OPPORTUNITY TRAINING

OKTOBER

NOVEMBER

SOCIAL MEDIA TRAINING 
MANFAATKAN SOSIAL MEDIA UNTUK MENGEMBANGKAN BISNIS NU SKIN ANDA

WALK-IN CENTER SERPONG
RABU, 5 SEPTEMBER 2018 PK. 13:00 - 15:00


