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NU SKIN TIPS

Dalam hal penampilan wajah, lipstik atau pemulas 
bibir menjadi penentu bagi hasil akhir make up. 

Ada beberapa teknik pemulasan yang akan membuat 
penampilan bibir terlihat menarik. Namun tak hanya teknik 
yang harus diperhatikan, memilih warna lipstik pun harus 
dilakukan dengan cermat.

Selain untuk mempercantik penampilan wanita, 
menggunakan lipstik juga dapat membantu meningkatkan 
suasana hati. Tapi perlu diingat, tidak semua lipstik baik 
untuk bibir. Beberapa produk lipstik dapat membuat bibir 
kering, pecah-pecah dan berujung pada bibir yang terlihat 
menghitam. Selektif dalam memilih lipstik adalah solusinya!

Rawat dan beri perhatian pada bibir dengan Powerlips Fluid. 
Pemulas bibir yang tahan lama ini memiliki kandungan 
khusus yang membantu melembutkan dan menghaluskan 
bibir, serta menjaga kelembaban bibir. Dengan Sueded 
Comfort Cushion, formula ringan Powerlips Fluid melapisi 
bibir, membuatnya tetap lembut selama berjam-jam. 
Aplikasi satu langkahnya membuat penggunaan produk ini 
sangat mudah. 
Kelebihan Powerlips Fluid:
• Dengan Sueded Comfort Cushion, yaitu lapisan selaput 

yang melapisi bibir dan membuatnya terasa lembut 
untuk waktu lama.

• Nyaman di bibir
• Ringan, halus, tidak lengket serta tidak menggumpal.
• Tidak perlu dikocok sebelum digunakan.
• Formula yang ringan mengandung bahan-bahan yang 

bergizi untuk bibir, seperti avocado oil, beeswax, dan 
vitamin E untuk melembabkan, menyehatkan, dan 
mencegah kerusakan.

• Melapis dengan indah, tidak meninggalkan noda.
• Aplikator memudahkan dalam membentuk garis dan 

mengisi bibir dalam satu langkah.

Yuk bereksperimen dengan 12 warna pilihan Powerlips 

Fluid!
 ¾ Jika Anda berkulit putih atau cerah, cobalah warna 
merah muda cerah, koral, warna kulit (nude), atau krem 
seperti Powerlips Fluid Reign, Fearless, Breadwinner, 
Unbreakable, Maven, Confidence, Persistence dan 
Promotion.

 ¾ Bagi yang berkulit coklat muda, coba gunakan warna 
mawar, lembayung muda, atau berry seperti Powerlips 
Fluid Fearless, Reign, Unbreakable, Ruler dan 
Determined.

 ¾ Jika Anda berkulit sawo matang, pilihlah warna dengan 
rona oranye seperti Powerlips Fluid Explore, dan Roar.

 ¾ Jika Anda berkulit gelap, gunakan palet warna coklat atau 
ungu seperti Powerlips Fluid Determined, Confidence, 
Breadwinner, Unbreakable, Reign, Ruler dan Persistence.

Coba juga untuk mengombinasikan 12 palet warna Powerlips 
Fluid sesuai dengan karakter pribadi Anda. Nikmati warna 
bibir yang intens dan tahan sepanjang hari; tidak luntur dan 
tidak mudah menempel di gelas atau permukaan lainnya.

WARNAI HARI DENGAN



Seiring bertambahnya usia, perubahan demi perubahan 
terjadi pada fisik dan mental seseorang. Semua perubahan 
tersebut terus terakumulasi hingga suatu hari, kita tersadar 
bahwa kita tidak lagi merasa muda. Inilah salah satu 
tanda penuaan yang nyata; yaitu saat kita kehilangan rasa 
kemudaan kita, merasa tidak bergairah dan lesu.

Saat ini, populasi lansia hampir mencapai 10% dari total 
264 juta penduduk Indonesia. Kebanyakan dari para lansia 
ini menjalani kehidupan yang berubah saat memasuki usia 
tua. Kesehatan fisik dan mental mengalami kemunduran, 
aktivitas sehari-haripun mengalami penurunan. Meski 
demikian, sesungguhnya kita memiliki pilihan untuk tetap 
hidup secara aktif, energik dan sehat saat bertambah usia. 
Kuncinya adalah dengan memberikan apa yang dibutuhkan 
oleh tubuh sehingga dapat terus melakukan apa yang 
menjadi fungsi dan tugasnya. 

Melalui mekanisme pertahanan terhadap penuaan (Aging 
Defense Mechanisms – ADMs), tubuh akan mempertahankan 
diri dari serangan penuaan dengan mendukung regulasi yang 
sehat terhadap kerusakan dan proses perbaikan. Berdasarkan 
pemahaman tersebut, Nu Skin mengembangkan produk-
produk inovatif yang menargetkan pada sumber utama 
penuaan, seperti Ultimate Anti-Aging Duo. Duet suplemen 
nutrisi yang terdiri dari ageLOC Y-Span dan ageLOC R2 
ini memberikan manfaat kesehatan yang lebih lengkap serta 
mendukung hari-hari yang aktif dan energik.  

PHARMANEX TIPS
ageLOC Y-Span membantu merevitalisasi mekanisme 
pertahanan tubuh terhadap penuaan. Suplemen ini 
menggabungkan beragam bahan kandungan dengan   
manfaat-manfaat kesehatan unik yang tidak bisa didapat 
bahkan dari pola makan sehat sekalipun. Dengan 
memberikan manfaat kesehatan anti aging secara sistemik 
pada tubuh yang meliputi otak, mata, jantung, imunitas, 
kulit, perlindungan antioksidan, kemampuan fisik, serta 
tulang dan persendian, ageLOC Y-Span memperpanjang 
masa di mana kita dapat menikmati hidup dengan lebih aktif, 
energik, dan sehat.

Menerapkan teknologi Licap yang memungkinkan 
penyimpanan cairan dan bahan kandungan padat bersama-
sama dalam sebuah cangkang kapsul, ageLOC Y-Span 
memiliki ketersediaan hayati dari bahan-bahan kandungan 
larut lemak sehingga dapat diserap lebih baik   ke dalam 
tubuh dan dengan cara yang lebih efektif.

ageLOC R2 yang terdiri dari ageLOC R2 Day dan ageLOC 
R2 Night diformulasi dengan manfaat yang ditargetkan pada 
energi sel dan pemurnian sel. ageLOC R2  Day membantu 
meningkatkan kemampuan fisik, ketajaman mental, dan 
vitalitas yang biasanya menurun seiring bertambahnya 
usia. Sedangkan ageLOC R2 Night membantu sistem 
pembersihan sel yang meliputi pembuangan hasil produk 
sampingan dari proses metabolik, melindungi sel dari 
kerusakan akibat racun dan memperbaiki  struktur-struktur 
sel.

Dengan mengkonsumsi  ageLOC Y-Span dan ageLOC R2 
secara teratur bersama-sama, nikmati hidup aktif, energik 
dan sehat di segala usia.

HIDUP AKTIF, ENERGIK, DAN 
SEHAT DI SEGALA USIA



BAGIKAN PENGALAMAN 
ANDA BERSAMA NU SKIN 

DAN PHARMANEX
Anda mempunyai pengalaman 

menarik tentang produk-
produk Nu Skin dan 

Pharmanex?
Kirimkan testimoni Anda ke 

Anda juga dapat 
menghubungi kantor Nu 

Skin terdekat. Testimoni yang 
lulus seleksi akan ditampilkan 
di Nu Spirit dan HADIAH 
MENARIK MENANTI 

ANDA!

id.productsupport@nuskin.com

POWERlips fluid

Ultimate Duo

Sebelum mengenal Nu Skin,  nilai antioksidan saya rendah, tubuh mudah 
lelah dan sulit untuk beristirahat. Saya kemudian mencoba suplemen Ultimate 

Duo. Setelah mengkonsumsinya selama 6 bulan, stamina saya terasa membaik 
dan nilai antioksidan meningkat dari awalnya hanya 12.000 menjadi 52.000. Selain 
itu, tidur saya menjadi lebih nyenyak dan tubuh terasa segar di pagi hari. 

Saya adalah orang yang tidak pernah menggunakan lipstick matte. Sudah 
coba berbagai  merek, namun tidak ada yang cocok. Saat digunakan, tidak 

menempel di bibir dan setelahnya membuat bibir kering. Saya yakin banyak juga 
yang mengalami hal serupa.
 
Tapi Powerlips berbeda. Saat digunakan, 
warna Powerlips terlihat menyatu dengan 
bibir dan tidak kering. Bibir saya terlihat lebih 
seksi dengan warna-warna yang dapat saya 
mix; cocok untuk segala suasana.

*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.

HENNY WIBAWA

LIVE THE DIFFERENCELIVE THE DIFFERENCE
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Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian Executive Brand 
Director ini. Kami datang dari keluarga sederhana, Saya seorang 

Konsultan IT, dan Novita adalah seorang Akuntan. Perkenalan 
kami dengan Nu Skin berawal dari produk pengelolaan berat 
badan yang telah berhasil membantu kesehatan saya menjadi 
lebih baik.

Tetapi yang membuat kami mengambil keputusan untuk sukses di 
Nu Skin adalah sebuah pertemuan besar yang kami ikuti 4 tahun 
yang lalu. Saat itulah kami bisa melihat masa depan di bisnis ini. 
Di Nu Skin kami belajar bahwa sukses adalah hasil dari keputusan 
yang bulat dengan komitmen yang besar, dan pertumbuhan 
pribadi akan menentukan pertumbuhan dari organisasi.

Kesuksesan di Nu Skin diperoleh dengan mengubah kehidupan 
orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Tidak ada jalan pintas 
dalam bisnis ini; lakukan hal yang benar dengan ikhlas dan dengan 
hati. Jangan mudah menyerah, semoga sukses menyertai kita 
semua.

LUKMAN & NOVITA WIJAYA

NEW Executive Brand Director
New Blue Diamond

BE HUMBLE
BE HUNGRY
AND ALWAYS BE THE 
HARDEST WORKER

IN THE ROOM



Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kami dan 
tim kami hingga saat ini. Terima kasih untuk dukungan orang 

tua, anak kami Jesslyn dan Steven, keluarga, mitra dan teman-
teman serta manajemen Nu Skin.

Yang membuat kami dapat mencapai peringkat Executive Brand 
Director adalah karena kami begitu mencintai apa yang kami 
lakukan. Kami membuat keputusan bersama dan mempunyai 
komitmen yang sama di bisnis ini. 

Kesuksesan pasti membutuhkan pengorbanan, disiplin diri, serta 
antusiasme yang terus membara. Fokus pada apa yang kita 
inginkan dan bukan pada apa yang kita takuti, dan Action dengan 
etos kerja yang excellent dan siap untuk membayar harganya.

Semoga pencapaian kami bisa memberikan inspirasi dan motivasi 
kebaikan untuk teman-teman semua. Never Give Up!

RICHARD & SIAUW NATALIA

NEW Executive Brand Director
New Blue Diamond

MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
INFORMASI COMPLIANCE PERIHAL

PENGGUNAAN IKLAN BERBAYAR DI MEDIA SOSIAL

Sesuai dengan kebijakan Nu Skin saat ini, Perusahaan melarang Brand Affiliate untuk menggunakan iklan berbayar di media 
sosial, termasuk, namun tidak terbatas pada, Facebook Boosted Posts, Targeted Advertising (Iklan yang Ditargetkan), Banner 
Ads (Iklan Banner), Pay-per-Click Advertising (iklan berbayar per klik), dan lain-lain. Namun, sehubungan rencana Perusahaan 
untuk melakukan perubahan kebijakan perihal penjualan online dalam beberapa bulan mendatang, maka Nu Skin Indonesia 
memutuskan untuk mengizinkan Brand Affiliate untuk menggunakan iklan berbayar di Facebook, secara khusus dengan 
melakukan Boosted Post, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Hanya boleh digunakan dan dipromosikan kepada orang-orang yang telah "menyukai"/Like atau mengikuti/Follow akun 
media sosial milik Anda.

• Segala bentuk iklan berbayar lainnya di Facebook yang ditargetkan untuk orang-orang di luar mereka yang telah 
"menyukai"/Like atau mengikuti/Follow akun media sosial Anda dilarang dan akan dianggap sebagai pelanggaran atas 
kebijakan ini.

Kami akan memperbarui informasi kepada Anda pada saat kami menerapkan perubahan kebijakan perihal penjualan online di 
masa mendatang. 

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu.



Pencapaian kami ini adalah karena Tuhan, dengan dukungan tim dan leader 
kami, serta produk dan manajemen Nu Skin. Beberapa kali gagal dalam 

bisnis sebelumnya membuat kami bersyukur dipertemukan dengan platform 
bisnis Nu Skin. Sejak serius di bisnis Nu Skin, kami tidak pernah berhenti 
menjadi pelajar yang haus untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek hidup 
dan bisnis. Kami ikuti apa yang Nu Skin ajarkan di setiap event yaitu dream, set 
goal, dan take massive action.  

Banyak tantangan untuk maju di bisnis ini, tapi tidak ada goal yang layak 
diperjuangkan yang tidak ada tantangannya. Melalui platform bisnis Nu Skin, 
kami menjadi versi diri kami yang lebih baik. Kalau kami yang tidak memiliki 
latar belakang bisnis bisa maju dalam bisnis ini, kami percaya semua orang 
yang mau belajar dan mau kerja keras juga bisa berhasil. 

LIMINAH TARTO & BARNABAS BOENTORO

NEW Senior Brand Director
New Diamond

Perkenalan dengan Nu Skin berawal dari program penurunan berat badan. 
Hasilnya yang luar biasa menggiring saya lebih jauh pada bisnisnya. 

Awalnya saya menganggap Nu Skin hanya sebagai kendaraan untuk 
mendapat penghasilan tambahan. Tanpa saya sadari, selama proses ini saya 
mulai mengenali sisi lain dari diri saya sendiri yang tidak pernah saya tahu 
sebelumnya.

Melalui produk-produk Nu Skin, perlahan saya mulai membantu orang-
orang di sekitar saya menjadi lebih sehat, cantik dan percaya diri. Dan melalui 
peluang bisnis Nu Skin, saya diberi kesempatan untuk bisa membantu 
kehidupan teman-teman sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih Nu Skin, 
sudah membantu kita semua menggali potensi diri. Discover the Best You!

LATINA HARJONO



Saya bersyukur kepada Allah atas pencapaian ini. Terima kasih pada 
kedua orang tua dan anak saya, semua upline yang telah membimbing, 

dan semua rekan yang percaya pada saya untuk belajar dan berkembang 
bersama.  Background saya saat mengenal Nu Skin adalah seorang dokter, 
dosen, juga klinisi di klinik umum maupun klinik kecantikan. Setelah mengenal 
Nu Skin, saya baru menyadari bahwa ada sebuah platform di mana saya bisa 
mendapatkan semua yang saya mau. Bukan hanya finansial, namun juga 
waktu yang lebih fleksibel, dan yang paling menyenangkan di bisnis ini adalah 
kita bisa membuat orang lain merasakan kesuksesan yang sama. 

Menjadi bermanfaat itu sangat menyenangkan, namun bermanfaat tanpa 
mengorbankan keluarga itu jauh lebih penting. Siapa Anda tidak bergantung 
dari apa yang sedang Anda kerjakan sekarang. Anda bisa menjadi seseorang 
yang Anda mau, semua berawal dari sebuah keputusan. Karena hidup 
berhubungan dengan 3C yaitu Choice, Chances, dan Changes, kita harus 
berani mengambil keputusan (Choice) untuk memanfaatkan kesempatan 
(Chances). Jika tidak, maka hidup kita tidak akan berubah (Changes). Go 
MDC! 

TITIK CINTHIA DEWI 

NEW Senior Brand Director
New Diamond

Puji syukur kepada Tuhan karena pencapaian ini. Terima kasih kepada 
keluarga dan semua mitra bisnis saya, upline, downline, sideline, crossline 

dan account manager yang selama ini membantu di bisnis ini.  Sukses butuh 
proses, dan selama kita percaya, mau mendengar, set goal dan melakukan 
massive action, kita akan bisa mencapai impian kita melalui Nu Skin. 

Nu Skin seperti hadiah buat saya. Sebagai orang biasa, lewat Nu Skin saya bisa 
mengubah kehidupan saya dan keluarga, serta bisa membantu saudara dan 
teman-teman untuk juga mengubah kehidupan mereka. Semoga ke depannya 
saya bisa membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang 
lebih baik melalui platform Nu Skin. Let’s Go Double, Double!. #GOBDM!

MOUNALISA M TUMENGKOL



Alhamdulillah, berkat ridhoNya kami bisa sampai pada pencapaian sebagai 
Brand Director. Terima kasih kepada semua mitra bisnis yang luar biasa, 

terutama upline, downline, crossline dan manajemen Nu Skin yang banyak 
memberikan dukungan. Terima kasih atas doa dan dukungan dari keluarga 
tercinta.

Kesuksesan dan kegagalan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 
Ketika Anda merasa kegagalan demi kegagalan terus menghampiri, jangan 
biarkan hal tersebut menyurutkan semangat Anda. Jangan pula merasa khawatir, 
karena itu berarti Anda sudah sangat dekat dengan kesuksesan dan sudah berada 
tepat di jalan menuju kesuksesan tersebut.

Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak 
orang. Dari bisnis Nu Skin inilah kami belajar, ketika ingin sukses maka rangkullah 
orang lain untuk sukses bersama. Selalu fokus dan keep positive dengan apa yang 
menjadi tujuan kita. Let's create history together!

AGNES FEBRIKA MUZARLIS & YUDHISTIRA ARIE PRATAMA

NEW Brand Director
New Emerald

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian peringkat ini; semua bisa terjadi 
dengan bimbingan dari para upline, bantuan dan kerja sama dengan crossline 

serta dukungan dari tim yang luar biasa. Di sini kami benar-benar belajar bahwa 
sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita juga membantu 
orang lain supaya bisa sukses. Berani bermimpi besar dan take action untuk 
mewujudkannya. Let’s do this together!

ANITA ISTANTI TIJO & RONALD BUDI SANTOSO

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Bersyukur saya bisa mengenal 
bisnis Nu Skin di saat yang tepat, di mana saya sedang mencari peluang bisnis 

yang bisa dikerjakan dari rumah sambil mengurus ketiga anak saya.

Latar belakang pendidikan saya adalah dokter umum dan saya tidak punya 
pengalaman bisnis apapun. Namun dengan dukungan dan komunitas yang saya 
dapatkan di Nu Skin, saya bisa belajar banyak dan melakukan bisnis ini.

Nu Skin perusahaan yang bagus, peluang bisnis dan produk-produknya 
bermanfaat. Memang tidak mudah tapi sangat layak untuk diperjuangkan. Yang 
dibutuhkan hanya kemauan untuk maju dan bertumbuh, terus belajar, terus 
bekerja, keluar dari zona nyaman demi impian untuk membahagiakan banyak 
orang.

FEBY RUNTULALO



Perjalanan kami di bisnis ini mengalami banyak hal yang membuat karakter kami 
bertumbuh. Ketika kita mau meraih apa yang dimimpikan, kita harus berani 

membayar harga, serta persisten, tekun dan percaya terhadap bisnis ini. Nu Skin 
banyak memberi kami nilai kehidupan dan kami menganggap Nu Skin sebagai 
hadiah bagi kehidupan kami. Terima kasih Nu Skin. 

FELIX RACHMAT & YULIANA WIJAYA

NEW Brand Director
New Emerald

Puji dan syukur kepada Tuhan saya dipertemukan dengan Nu Skin dan dapat 
mencapai peringkat Brand Director. Terima kasih kepada upline, mentor 

dan tim, keluarga serta manajemen Nu Skin atas kerja sama dan dukungannya. 
Perjalanan saya mencapai peringkat ini penuh dengan jatuh bangun, tetapi 
lingkungan, keluarga dan manajemen Nu Skin selalu mendukung saya untuk terus 
maju. Kesuksesan butuh proses dan kerja keras tetapi semua pantas untuk hasil 
yang dicapai.

Saya percaya tidak ada yang kebetulan dari sebuah pertemuan, termasuk 
pertemuan saya dengan Nu Skin. Nu Skin membuat saya bertransformasi, 
menemukan dunia baru yang menyenangkan dan membuat saya dapat mengejar 
mimpi yang selama ini tampaknya sukar diraih. Dengan Nu Skin, hidup saya lebih 
berarti. Semoga dengan berbagi mengenai produk dan bisnis Nu Skin dapat 
membantu orang lain untuk sehat dan memiliki kesempatan mengubah hidupnya 
menjadi lebih baik. Terima kasih Nu Skin.

IRA JULIASARI 

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa'Taalla karena pencapaian ini tidak akan 
terwujud tanpa izinNya. Terima kasih kepada keluarga, para upline, mentor, 

coach, downline dan account manager yang luar biasa. 

Bukan hanya pendapatan, dari Nu Skin kami mengalami perubahan hidup dan 
memiliki kesempatan untuk membantu banyak orang dengan memberi solusi 
kesehatan dan anti-aging. Terima kasih Nu Skin. 

RIDHA LATHIPUNNISA & ILLIYEN APRILIA



Semua terjadi atas izin Allah; saya bersyukur padaNya telah mempertemukan 
saya dengan bisnis Nu Skin dan memberi amanah sampai ke posisi ini. Saya 

juga berterima kasih kepada keluarga, upline, tim dan orang-orang yang telah 
menginspirasi. 

Bisnis ini bukan tentang diri saya sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa 
memberikan manfaat dan perubahan untuk orang lain. Tak ada yang tidak 
mungkin jika kita mau berusaha dan bersunggguh-sungguh. Semangat!

TANTRI KUSUMANINGSIH & ADHI WIJAYA

NEW Brand Director
New Emerald

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian peringkat sebagai Brand Director. 
Terima kasih kepada upline dan mentor yang selalu mendukung dan 

membimbing hingga bisa sampai ke tahap ini, juga kepada downline yang telah 
bekerja sama dengan baik. 

Jangan menunggu hari yang terbaik untuk melangkah karena setiap hari sangatlah 
berharga. Selalu fokus dan konsisten, maka kita bisa mewujudkan mimpi kita. Go 
Tokyo! 

VIVI NOVIANTI & ISTIARNO

Alhamdulillah, dimulai dari kecintaan pada Galvanic Spa, saya sampai pada 
pencapaian peringkat ini. Dengan keterbatasan waktu yang saya miliki 

sebagai seorang karyawati, saya bisa berbagi kebaikan produk-produk Nu Skin 
dan peluang bisnisnya yang bagus.

Terima kasih kepada keluarga, upline, downline, tim dan cross team yang selalu 
mendukung dan memberikan energi positif. Belajar terus untuk berbagi lebih 
banyak. Go Japan!

WINE RIKMAWATI



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa 
kepada kami dan keluarga. Terima kasih kepada orang tua, anak-anak, upline, mitra 

bisnis dan sideline serta para staf yang telah banyak membantu dan mendukung hingga kami 
meraih peringkat Executive Brand Partner. Pencapaian ini tidaklah mudah, tetapi layak untuk 
diperjuangkan. 

Selama menjalankan bisnis Nu Skin, banyak sekali yang saya dapat, baik pengembangan diri 
serta silaturahim antar sesama. Saya berharap bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan 
dapat berdampak kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Nu Skin.

AGUSTINA & HADRIYAN, SSI

NEW Executive Brand Partner
New Ruby

Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas ridhoNya dan nikmat yang diberikan sehingga 
kami bisa mencapai peringkat Executive Brand Partner. Terima kasih kepada upline, 

coach, downline dan keluarga yang selalu membimbing dan membantu saya selama ini.

Awalnya saya hanya menggunakan Galvanic Spa untuk wajah, namun kemudian saya 
putuskan untuk mengikuti bisnis ini. Di Nu Skin saya bisa membantu orang lain, juga belajar 
banyak hal yang menjadikan saya pribadi yang lebih baik dan selalu berpikiran positif. Terima 
kasih Nu Skin.

ANDRI MICHO & DINA REMINA 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah pencapaian ini bisa kami raih atas rahmatNya. 
Di Nu Skin banyak sekali manfaat yang kami dapatkan; awet muda, sehat fisik, banyak 

teman, perjalanan ke luar negeri dan bisa mendapat pengetahuan dan saling berbagi.

Pencapaian ini berkat doa dan dukungan orang tua, upline yang terus membimbing kami, 
serta kerja sama tim yang memberikan semangat dan energi positif. Kalau kami bisa, kalian 
pasti bisa. Be. Duplicate. Multiply Stars! Insya Allah, Go Tokyo. Go Europe. 

ANI LESTARI SETYAWANDARI

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat ridhoNya saya bisa mencapai 
peringkat Executive Brand Partner. Berawal dari seorang calon sarjana yang hampir kena 

drop out, akhirnya saya bisa mewujudkan satu per satu impian saya di Nu Skin dan bersamaan 
itu saya juga bisa menyelesaikan S1 saya. Melalui bisnis ini, banyak perubahan yang saya 
dapatkan dari segi kesehatan, leadership, dan juga finansial.

Orang lain berpikir untuk mencari kerja setelah selesai kuliah, tapi saya sudah bekerja sebelum 
kuliah selesai. Saya tahu ini bukan akhir dari perjuangan, masih banyak yang harus saya lakukan 
dan tingkatkan untuk pencapaian selanjutnya. Terima kasih Nu Skin.

BIMA WAHYU PRATAMA & ABI KARYANTO



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas pencapaian kami sebagai Executive Brand 
Partner. Terima kasih kepada upline, mentor serta Account Manager yang telah 

membimbing kami. Bersyukur kami dikenalkan dengan Nu Skin yang telah mengubah 
kehidupan kami baik dari segi kesehatan, finansial serta pola pikir kami ke arah yang positif. 

DEL OKTAVIANA MARROS & HELPI APRIANTO

NEW Executive Brand Partner
New Ruby

Alhamdulillah, kami bersyukur karena Allah memampukan kami untuk berada di posisi ini. 
Perjalanan masih jauh, pencapaian ini menjadi titik awal untuk meraih keberhasilan di 

Nu Skin. 

Lakukan semua dengan passion yang tinggi, bagikan dengan bahagia, sebarkan kebaikan 
Nu Skin dengan semangat. Cintai prosesnya dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih 
untuk Ibu yang selalu mendoakan, leader, downline, crossline dan para customer tercinta atas 
dukungannya. Go Double Tokyo 2019. Dream, Believe and Take Action!

drh. FELI APRIYANTI & drh. DEBI DRAHMAWAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan jalan kepada kami bertemu 
dengan bisnis Nu Skin. Terima kasih kepada seluruh keluarga, upline, downline, crossline 

dan rekan bisnis yang sangat mendukung hingga kami berada di peringkat Executive Brand 
Partner ini. 

Nu Skin adalah wadah yang kami yakini bisa memberikan efek jangka panjang untuk 
kami. Bukan hanya bisnis, di sini kami mengembangkan diri bersama para downline dan 
bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Pencapaian Executive Brand Partner ini kami 
tujukan untuk seluruh keluarga kami. Bermimpi besarlah, yakinlah pada mimpimu, Saya bisa, 
Anda pasti bisa. 

FARDY ABDULLAH & SITI FARAHDIPTA BIMANDA MUSTOFA

Puji syukur kepada Tuhan, para upline, serta keluarga yang selalu mendukung dari awal 
sampai kami mencapai posisi ini. Di Nu Skin kami belajar untuk lebih bersikap positif 

dan bekerja kerja untuk mengapai mimpi-mimpi kami. Dan yang paling penting, kami bisa 
menjalankan bisnis Nu Skin namun tetap memiliki waktu mengurus anak.

FEBRINA & YANTO



Saya mengenal Nu Skin dari upline yang merupakan adik kandung saya sendiri. Pada 
mulanya saya tidak tertarik dengan dunia bisnis, terlebih yang berbau MLM. Saya pesimis 

untuk menjalankan Nu Skin karena berpikir bisnis ini sangat bertolak belakang dengan 
kepribadian saya yang tertutup dan selalu negatif. 

Alhamdulillah, selama setahun lebih bergabung di Nu Skin, saya bertemu dengan banyak 
orang yang  selalu memberikan energi positif. Saya pikir jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? 
We never know our strength until we try it. 

FITRIA NINGSIH & AGUS HENDRO WARSITO

 NEW Executive Brand Partner
New Ruby

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Terima kasih kepada keluarga saya yang 
selalu mendukung, para mentor dan upline yang selalu memberi arahan, serta tim yang 

telah bekerja sama. Saya adalah mahasiswi tingkat akhir yang pada awalnya tidak tertarik 
dengan bisnis MLM. Namun, produk-produk Nu Skin yang inovatif serta Velocity membuat 
saya tertarik menjalankannya.

Ini bukanlah akhir dari segalanya, masih banyak hal yang harus saya tingkatkan demi mencapai 
mimpi dan tujuan saya, termasuk dalam hal personal growth. Terima kasih Nu Skin!

GISELLA REGINA WINARTO

Puji syukur kepada Tuhan, pencapaian ini adalah atas anugerahNya. Terima kasih kepada 
mentor, upline, keluarga, tim dan customer tercinta atas kerja sama serta dukungannya. Di 

Nu Skin saya bertumbuh menjadi wanita yang kuat, sehat, dan bisa memberi bagi sesama.

JUNIAR SIMATUPANG

Puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa mencapai peringkat 
Executive Brand Partner. Terima kasih kepada keluarga, upline, downline dan crossline atas 

dukungan dan kerja samanya.

Sangat bersyukur dipertemukan dengan bisnis Nu Skin karena tidak hanya finansial,  mental, 
pola pikir dan kepribadian saya menjadi lebih baik. Semua yang kita impikan pasti bisa diraih 
jika percaya diri, positif dan take action! 

MARISA



Alhamdulillah, atas rahmat dan kuasa Allah saya bisa berada di peringkat ini. Di bisnis 
ini saya bertransformasi dalam banyak hal, seperti kehidupan finansial serta karakter diri 

yang menjadi lebih positif.

Terima kasih kepada keluarga, anak-anak yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat 
kami. Semua tak lepas dari bimbingan para upline, downline, tim dan crossline yang selalu 
solid. Kalau kami bisa, maka siapapun pasti bisa.

MERIANA RATNA NINGSIH & MUHAMMAD HUDI

NEW Executive Brand Partner
New Ruby

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian sebagai New Executive Brand Partner. Terima 
kasih pada keluarga, upline, downline dan para mitra bisnis yang sudah memberi dukungan. 

Nu Skin telah membawa perubahan  yang positif bagi diri saya, dari kesehatan, pengembangan 
diri,  juga penghasilan. Melalui Nu Skin saya bisa membantu banyak orang untuk lebih sehat 
dan mensejahterakan kehidupan mereka. Terima kasih Nu Skin.

SETIAWAN RAHARDJO & NETTY 

Kami bersyukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Terima kasih kepada keluarga, mentor, 
upline, downline, sideline, serta staf Nu Skin. Di bisnis Nu Skin kami mendapatkan perasaan 

bahagia yang tidak dapat dibeli, yaitu ketika bisa membantu orang lain untuk sehat. Tujuan 
kami adalah membuat orang tua dan keluarga bangga serta bahagia; inilah motivasi terbesar 
kami dalam bisnis Nu Skin. Action dan sukses bersama!

SUZANNA  &  DAVID ALIMAN SE, MBA

Alhamdulillah kami telah mencapai peringkat New Executive Brand Partner. Terima kasih 
untuk dukungan perusahaan, upline, downline, teman-teman dan keluarga selama kami 

menjalankan bisnis Nu Skin.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak manfaat yang kami dapatkan dari produk-produk 
Nu Skin. Suplemen Pharmanex berpengaruh positif bagi kesehatan kami sehingga kami tidak 
pernah ragu untuk menceritakan keunggulan produk-produk ini kepada semua orang dalam 
pengembangan bisnis kami. Let’s keep on moving and do the best, then God will do the rest!

YUNITA ARIEYANI & HERU DWI PURNOMO



NEW Senior Brand Partner
New Lapis

• CHRISTIN DEWI
• CUT DESNA APTRIANA & SUTRISNO EKI PUTRA
• FRANSISKA CNS
• INDAH KUSUMANINGTIAS
• JUDDY MARGONO
• MAYASARI FATIMAH & PRASTOWO, RIEDY

• NOVELIYA
• RUCI KIRANA DEWI
• SIU LAN
• TAN RITA TANUDJAJA
• YOHANA ROTUA PURBA

• ALMIRA DEA REZKITHA S. HUB. INT
• ANDY DARMAWAN TJONG
• ANITA ELSITARA
• BRIAN SATRIO BRAHMANTO
• CUCU SURYATI
• CYNTHIA
• DANIEL SANJOTO, ST
• DENNY SANTOSA
• ELINA LAI
• ESTER RUMANTININGSIH DRH
• FENA FERA IRIANTI
• FITRI ASWIN SSI
• HANNA SAVIRA MAHARANI
• HEDY SULANTIP
• HENNY SUKWANTO
• INDAH DAMAYANTI
• IVANA FULGENTINA
• JESSICA NATALI
• KADEK DIAN DWI WIRAWATI,S.PD
• LIA ARIANTI
• LIA RACHMAWATI, ST
• LIE KENG BIE
• LISAN
• MILDA WINTA SIMANINGKALIT 

& JOHAN GOKLAN, AMERSON AMBARITA,SP
• MILLA KUSUMAWATI & DJARWOKO

• NI NYOMAN PURNAWATI,S.E.
• NOVITA TIRTA DJAJA
• NURUL HANUM KHARISMA
• OLIVIA MARHALIM
• ONGKO MULYONO
• PETROMAK
• RATNAWITA
• RIESMAYANI
• RINA APRIANI
• RUTH DIENAVIAN ISTYOWATI
• SEBASTIAN LIMMINATA
• SINTA SWASTIKA MAHARANI
• SITI ROJIATUL FAUZIAH
• SOFY KARTIKA PUTRI
• SONIA OCTOVIRA SOEHARDJO
• SRI RAHAYU YULIANTI SE
• SUMARDY DELIMA TRISNO
• TATANG MULYANA
• TJHIN SUSANA
• TOMMY ANDREAS RISKANDAR PUTRA
• TRIANI
• VITRI
• WASI'ATUL MASRUROH
• WIWIN PRAMULIA
• YUYUN MARIATI

NEW Brand Partner -  New Gold

DREAMS COME TRUE
For those who have 

C O U R A G E



• AAT ADITYA AHLIL
• ADE FARAHDINA
• ADIE SANTIKA PRATIWI
• AFRIANTO
• AGUSTINA INGGRID S
• ALI HANO
• ALVI CHRISTIAN P DAMANIK & ELYANNA SITOMPUL
• AMELIA YULANDA
• AMINAH
• ANASTASIA WIDI ASTUTI
• ANDINI PUTRI APRILYSIA
• ANDRY HADI NUGROHO
• ANDY PURNAWIJAYA THEN
• ANGELICA LAWANTO
• ANGGUN ESTI WARDANI
• ANITA SUSANTIO
• ANJANG NURHAFIDA & TRI WAHYUDI, WAWANG
• ARFAH
• ARIYANA DWI ARISTAWATI
• ASMAUL HUSNA
• ASRI
• BACHTIAR
• BARIDAH
• BELINDA
• BENI KURNIAWAN
• BERTHA YULIANA SIMAMORA,SH
• BETY KUSUMASTUTI
• CAHYA YULI ARTIKA
• CATHERINE WAROUW
• CHRISTILLAWATY GUNAWAN
• DAVID BUDIMAN
• DAVID TUMENGKOL
• DAYCE LIANTRI SITORUS
• DEBBIE NATI
• DEBBY MARIANE L. TOBING
• DEISY
• DELLA ROFIKA
• DESIKA PUTRI MARDIANI
• DEVI SUSANTY & SUSANTI, DETY
• DEWI PUSPITASARI
• DEWI RAHAYU
• DEWI SARTIKA SINURAT SE AK
• DIAH RESTUNINGRUM
• DIAN ANGGRAENI CAHYANI
• DIANA
• DIASNITA NAOMI
• DINA OKTAFIA
• DIOFANY ANGGRAINI S
• DJEFFRY HIDAJAT
• DR YULIA MAYASIN SE
• DR. ADELINA PRAJITNO
• DR.RIA RISKIYANTI
• DWI LIANI
• EDDY SUSANTO
• EFFENDI

• ELAN BIANTORO
• ELIZABETH JUSTICIA VINDICA SIAHAAN
• ELLEN NORMALASARI
• EMA HANDAYANI BR SEMBIRING
• EMILY SUTANTO
• ENY SUSANTI
• ERNI FITRIYANI
• ESTHER MIMERY
• ETY KRISTININGSIH
• EVI HENNY
• FADHIL WICAKSONO
• FAUZATUN MAGHFIROH
• FEBBY PRAJNA PUTRI
• FEBRI ADITYA PRATAMA PUTRA
• FEBRIYANTI
• FELIX GABRIEL
• FELIX LIMMINATA
• FENDY HERIYANTO
• FERNANDO
• FITRI
• FITRIA ANGASARI SOFYAN
• FITRIYAH PUTRI ARDYASANA
• FONIKE CORNELIA
• FRANKLIN B MAWIKERE
• GANELA ORSELA
• GERARDUS B PRASETIO BS
• GRAZELLA NATASHA WIJAYA
• GUNAWAN CIAYADI
• GUSMAWATI NASUTION
• GUSTAMI
• HANDY HALIMI
• HEPENDY
• HERLIN TRIWAHYUNI
• HERLINA YULIASTANTIA
• HERO BIRAWAN, IR
• HERRY SANTOSO
• HJ SAAMIH
• HJ.HERAWATY
• HOCK GUAN
• HONGHONG
• IKA FEBRY YULISTIA
• IKA MONIKA
• IKA SUKMA PRAWIDYASARI
• INAYATI RAHMANY
• INDAH LESTARI
• INDAH MARTINI
• INDRAWATY
• INGE JULIA PUSPITA HATI
• IRA WAHYUDI
• IRENE NURTANTYO
• IVO FITRIANA SARI
• JANUA ESENDI ERION SINAGA
• JASON FRIDIAZ
• JAWA SUFIANDI
• JENNY WIBOWO

NEW Brand Representative
New Executive



NEW Brand Representative
New Executive

• JESSICA ANNASTHASIA WIDJAYA
• JIAN DHING SOETIKNO
• JIMAN
• JIMMY ARTAWAN
• JONY
• JULIYANA
• JUROKHANI
• KENNY SUKARDI
• KHAIRANI
• KOMANG MENA SUTRISNAWATI
• KRISTIANA SYARFUAN
• KWEK LAM BIE
• KWEK LAN FUN
• LAILA ANIDA
• LEONITA. A
• LIANA HANDAYANI
• LILAN SANTOSO
• LILIK ISTIKOMAH
• LILY GUNAWAN
• LINDA
• LINDA SETYANINGSIH
• LINDAWATI GANDA POERNAMA
• M. TAUFIQ ARIADI
• M.FAHREZI WIJAYA
• MARCELLINA FEBRIANY
• MARSUDI
• MASNI
• MAULIANI WANGI
• MEITY
• MELANI
• MELINA PUSPA DEWI
• MELISA VERIANA
• MELY YANTI
• MERRY BOEN
• MERRY KATILI SASTRO SARUNGGALO
• MERRY TJIA
• MEYLIANA DINATA
• MICLAND FIONA HIBORANG
• MIE MIE
• MINDARYATI
• MYRA SAGITAWATY
• N RITA SAHARA
• NI LUH KADEK NOVI ANTARI
• NI MADE PUSPITA DEWI
• NIKEN YULIA DEWI, SE
• NINI SURYANI KASTIONO
• NITA BONITA
• NIZAMI
• NOVETEL LOREN
• NOVI YANTI
• NOVIANITA METTASARI
• NUR ASRI IFANA
• NUR AZIZAH
• NUR BAITI AZIZAH
• NURHASANAH & MOH ZAKKI ZAYADI

• NURHUDA
• NURLITA WULAN ENDRI SETIANTI
• PAINAH
• POETRI MARISSA YULHAR
• PRAGUSDIANTO SINATA
• PRASETIO KRISNADI
• PUTRI LAILA HAMIDAH
• RAHMI RIZAL
• RANI
• RATU NISPIATIN. H
• RAYMOND
• RENDI SAPUTRA
• RENI ARSIANTY
• RIA NITA
• RIANI SAFITRI ANWAR
• RIKA IRMAWATI
• RITA
• RITA HERTANTI PUSPITANINGRUM
• RITMA HAYATI
• RIZAL GUNAWAN
• ROBBY RADITYA
• RONNY SETIAWAN
• SABINA MAHARANI
• SANTI
• SANTI DEWI
• SARAH KAIGERE
• SASNY KOSUMARYANI
• SELVI TUMENGKOL
• SENOAJI REZA
• SETIOWATI, SE
• SISWATI
• SITI HAJAR
• SITI MASITOH
• SRI NOVITA, ST
• STEPHANIE SAHULATA
• SUFYATI
• SUGENG BUDI UTOMO
• SUHERMAN
• SUKANTI
• SUMA YANTI
• SUNARDI DELIMA TRISNO
• SURITA TANUSDJAJA
• SUSANNA
• SUSILOWATY
• TAN YEHLIONG HOA
• TIMOTHY FAN MARGONO
• TINI
• TJAU MIN AL JEMMY
• TUTI AGUSTININGSIH
• TYAS PUSPITARINI IKA LESTARI
• ULFA RAHILLA AGUSTA
• VENUS SUPANDI
• VIVI HASFIANSI
• VIVIN RATNA SARI
• VONNY MAGDALENA MASENGI



• WANTY
• WERLY DARINTAH
• WIBOWO GOENAWAN
• WIKEN WIJAYANTI
• WILLIAM SOEGIHARTO
• WINDU NUR AZZUKHRUF SIADARI
• WISELY
• YANI
• YASHINTA. D.O
• YATI WARYATI

• YENNY
• YOVITA YULIANTI, A.MD
• YULIHARTATI SILALAHI
• YUNIA SURYANINGTIYAS
• YUNIAR FITROHANI
• YURIS INSANIA EKA SABRINA
• ZERLIN VERANY
• ZULFI IDA SARIFA

NEW Brand Representative
New Executive

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.

UNDANG KERABAT ATAU TEMAN ANDA UNTUK 
MENGENAL TENTANG PERUSAHAAN, PRODUK DAN PELUANG BISNIS NU SKIN.

B A L I K P A P A N
ROAD TOUR JUMAT & SABTU, 23-24 NOVEMBER 2018

PK.  10:00 - 20:00
SWISS-BELHOTEL BALIKPAPAN

Balikpapan Ocean Square, Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir,
Kota Balikpapan

Simak perjalanan para Leader meraih kesuksesan di Nu Skin

AKTIVITAS:
Cek Kulit Wajah, Cek Lemak Tubuh,  

Cek Antioksidan Tubuh, Belanja Produk  
& Business Opportunity Meeting

TITIK NOVIA CAHYAWATIE
Senior Brand Director

LEAGUSTIATI DIANESTA
Senior Brand Director

P A L E M B A N G
ROAD TOUR

NANTIKAN ROAD TOUR PALEMBANG
JUMAT & SABTU, 6 & 7 DESEMBER 2018

PK. 10:00 - 20:00
WYNDHAM OPI HOTEL PALEMBANG



UNDANG KERABAT ATAU TEMAN ANDA UNTUK 
MENGENAL TENTANG PERUSAHAAN, PRODUK DAN PELUANG BISNIS NU SKIN.

WALK-IN CENTER BANDUNG

MULAI SENIN,  5 NOVEMBER 2018

SABTU,  10 NOVEMBER 2018

AJAK REKAN DAN KERABAT
UNTUK MENIKMATI BERBAGAI KESERUAN DI ACARA

SOFT OPENING

We Are Moving!
Walk-in Center Bandung akan melayani Anda di:

Gedung Wahana Bakti Pos
Jl. Banda No. 30 Lantai 2 Blok A dan B

Leader Sharing

Product Experience

Make Over



RABU, 14 NOVEMBER 2018
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

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

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

RABU, 14 NOVEMBER 2018
PK. 19:00 – 21:30

(Registrasi & makan malam pk. 18:00)

TIKET: 28 OKTOBER – 10 NOVEMBER 2018 Rp. 300.000/orang (termasuk makan malam)

Nguyen Ha Lam
New Presidential Director

Dewi Sartika Kasman
Executive Brand Director

Reani Syafrina Rachman
Executive Brand Director

PEMBICARA:

PEMBICARA:

Efi Fang
Executive Brand Director

Azman Shadiqi
Executive Brand Director

Le Quynh Bao Tran
New Presidential Director

Lanny Sutiarto
5 Million Dollar Circle, 

4 Year Team Elite Platinum & 10 Year Team Elite

Dominic Tan
1 Million Dollar Circle

& 1 Year Team Elite

Vicky Leevutinun
President, Nu Skin Enterprises 

Asia Tenggara

Vicky Leevutinun
President, Nu Skin Enterprises 

Asia Tenggara



IKUTI MEDIA SOSIAL NU SKIN UNTUK INFORMASI TERKINI:

NuSkin.Indonesia nuskinid @Nu_Skin_ID Nu Skin Indonesia



Ratusan ribu orang di Lombok dan Sulawesi 
Tengah  kehilangan tempat tinggal 

karena gempa, tsunami dan bencana alam 
lainnya. 

BANTU MEREKA UNTUK MEMILIKI 
HUNIAN SEMENTARA YANG NYAMAN!

Donasikan 1 rumah untuk 1 keluarga, bisa dari Anda 
sendiri maupun bersama keluarga atau grup Anda. 

Sebagai apresiasi atas donasi Anda, rumah yang Anda 
sumbangkan akan memiliki plakat bertuliskan 

“Tanda cinta dari <NAMA ANDA / KELUARGA 
ANDA / GRUP ANDA> & Nu Skin Indonesia”
Kirimkan donasi Anda melalui rekening Virtual 

Account dengan mencantumkan “FFG Bencana” 
dan informasikan sumbangan Anda melalui Account 

Manager.

Program Donasi Rumah ini akan berlangsung 
hingga 30 November 2018

Kepedulian kita sangat berarti bagi  
para korban bencana di Lombok  

dan Sulawesi Tengah.

WALK-IN CENTER  MAKASSAR
SENIN & SELASA, 26 - 27 NOVEMBER 2018

Gedung Menara Bosowa Lantai 14, Suite F-I
Jl. Jend. Sudirman No. 5, Makassar

UNDANG TEMAN & SAUDARA ANDA UNTUK MENGHADIRI ACARA SERU INI!
BANGUN BISNIS ANDA BERSAMA NU SKIN

MAKASSAR

AKTIVITAS:
Galvanic Spa, Cek Antioksidan Tubuh, Product Trial, Cek Lemak Tubuh, Analisa Kulit Wajah



RINGKASAN DISTRIBUTOR COMPLIANCE NU SKIN INDONESIA 2018   
(PERIODE 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018)

Nu Skin berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka melindungi 
para Mitra Usaha, konsumen dan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh Mitra Usaha 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;
• 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 oleh Brand Affiliate dan tindakan yang telah dilakukan 
terhadap pelanggaran yang terjadi pada bulan Juli hingga September 2018.

Terima kasih atas perhatian Anda dalam membantu Brand Affiliate 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. 

JENIS PELANGGARAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 2018*
(PERIODE: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018)

PIN TITLE DISTRIBUTOR
Brand Affiliate: 20
Brand Representative: 3
Brand Partner: 5
Senior Brand Partner: 5
Executive Brand Partner: 2

TINDAKAN
Penggabungan paksa akun (line switching/benedicial Interest): 12 ID Member
Pemotongan komisi: 3 ID Member
Penurunan title: 3 ID Member
Terminasi: 2 ID Member
Edukasi melalui surat & telepon : 35 ID Member
Dikirimkan kepada Regional: 12 ID Member 
Total Penahanan akun (hold): 7 ID Member
Penahanan akun (belum sesuai dengan P&P): 7 ID Member
Proses Investigasi: 3 ID Member

TINDAKAN LAINNYA (OTHER ACTION):
Total link e-commerce yang telah dihapuskan ***: 21.076 Links

***Tokopedia, Elevenia, Lazada, Bukalapak, Shopee

* 1 distributor terlibat lebih dari 1 jenis pelanggaran
** penjualan online, perpindahan organisasi, bazaar, mendapatkan keuntungan di lebih dari satu organisasi, menjual produk dari 
negara lain, penjualan dan/atau promosi di forum terbuka, memberikan promo yang tidak disetujui oleh Perusahaan, pendaftaran 
dan/atau pesanan tanpa otorisasi.

Instruksi  
penggunaan produk 
yang tidak disetujui 
Perusahaan 
(Unapproved 
instruction) 3%

Penggunaan 
foto & video 
yang tidak 
disetujui oleh 
Perusahaan 
(Unapproved 
before and 
after picture/
video) 11%

Penjualan dibawah harga 
(Price cutting) 9%

Penggunaan merek 
dagang dan hak cipta 
(Using of trademark 
and copyrights) 44%

Jaminan Pendapatan 
(Commission guarantee) 
5%

Pernyataan 
berlebihan atas 
produk (Over claim) 
3%

Modifikasi 
produk (Mini 
sample) 10%

Lain-lain** 
(Other)

19%



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
NOVEMBER

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, 7 NOVEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Hidupkan Hari Anda Menjadi Lebih Aktif, Energik, dan Sehat

RABU, 21 NOVEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Nikmati Hidup Anda Menjadi Lebih Aktif, Energik, dan Sehat

RABU, 14 NOVEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Temukan Keistimeawaan Dari PowerLips Anda

RABU, 28 NOVEMBER PK. 17:00 - 17:30 WIB
Lipstik Kamu Nyaman Digunakan Seharian?

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

DESEMBER
CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP)  - NU SKIN® & PHARMANEX® 

JUMAT & SABTU, 21 - 22 DESEMBER 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)

CERTIFIED TRAINER PROGRAM (CTP)  - NU SKIN® & PHARMANEX® 
JUMAT & SABTU, 25 - 26 JANUARI 2019 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)

JANUARI 2019

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

WALK-IN CENTER MAKASSAR - SABTU, 3 NOVEMBER 2018 PK. 15:00 - 16:00

EXECUTIVE MEETING
LOKASI TANGGAL WAKTU

Showcase Nu Skin Jakarta, Bekasi, dan Serpong Jumat, 2 November 2018 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang Sabtu, 3 November 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Medan, Makassar, dan Surabaya Sabtu, 3 November 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Pekanbaru Sabtu, 3 November 2018 Pk. 16:00
Walk-in Center Bandung Sabtu, 3 November 2018 Pk. 14:00

LIV
E

LIV
EFacebook Ask Account Manager

RABU, 7 NOVEMBER 2018 PK. 18:30 - 19:00 WIB
RABU, 21 NOVEMBER 2018 PK. 18:30 - 19:00 WIB


