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NU SKIN TIPS
Tak perlu melakukan tindakan yang berisiko tinggi seperti 
menggunakan jarum suntik atau melakukan pembedahan 
untuk terbebas dari selulit. Selulit dapat dihilangkan secara 
bertahap dengan meningkatkan metabolisme pembakaran 
lemak dalam tubuh. Lakukan langkah-langkah berikut ini:
Konsumsi Sayur dan Buah
Buah dan sayuran segar sangat baik dikonsumsi karena 
kandungan alaminya untuk membantu kesehatan kulit.

Olahraga Teratur
Ketika Anda melakukan olahraga dan berkeringat, maka 
tubuh terhindar dari stres dan toksin-pun akan keluar 
lewat keringat. Olahraga akan memperbaiki metabolisme 
sehingga memudahkan Anda untuk menghilangkan selulit. 
Tidak hanya itu saja, berolahraga secara aktif akan membuat 
kulit kencang dan nampak lebih sehat; penampilanpun 
makin menawan.

Minum Air Putih
Untuk mengusir selulit di tubuh, penuhi kebutuhan akan 
cairan dari air putih maupun dari berbagai buah-buahan. Air 
ataupun cairan merupakan kandungan yang sangat penting 
untuk mengurangi dan mencegah perkembangan selulit.

ageLOC® Galvanic Body Spa®
Melengkapi langkah-langkah di atas, lakukan perawatan 
dengan ageLOC Galvanic Body Spa yang membantu 
memperlancar sirkulasi darah terutama di daerah lengan, 
perut dan paha. Perangkat spa mungil nan ergonomis ini 
dirancang untuk mengikuti kontur atau lekuk tubuh. Gunakan 
bersama ageLOC Body Shaping Gel yang mengandung 
Theobromine untuk membantu menghancurkan lemak 
dan Golden Chamomile untuk membantu menghambat 
terjadinya penumpukan lemak baru. 

Untuk hasil yang lebih optimal, ikuti dengan penggunaan 
ageLOC Dermatic Effects Body Contouring Lotion 
yang mengandung ekstrak Hibiscus dan Malvaceae untuk 
membantu menghambat timbulnya selulit. Dengan 
pemakaian rutin 3 kali seminggu, ageLOC Dermatic Effects 
Body Contouring Lotion mampu membantu menyamarkan 
tampilan selulit dan bentuk tubuh ideal jadi milik Anda!

WUJUDKAN BENTUK TUBUH 
IDEAL DI AWAL TAHUN 

Resolusi apa yang Anda buat untuk mengawali tahun 
2019? Kalau jawabnya ingin mendapatkan bentuk tubuh 

ideal, maka segeralah perhatikan perawatan tubuh Anda. 
Untuk tampilan yang memukau, berbagai perawatan untuk 
kulit wajah cerah dan menawan tentu sudah Anda kenali. 
Namun, jangan lupakan perhatian pada bentuk tubuh secara 
keseluruhan.

Salah satu masalah pada kulit tubuh adalah selulit. Kebanyakan 
wanita merasa terganggu karena selulit yang terlihat di 
permukaan kulit akan membuat penampilan menjadi tidak 
indah. Selulit terbentuk karena kantung-kantung lemak yang 
banyak terdapat di daerah paha, lengan dan perut sebagai 
akibat toksin yang terakumulasi, pergantian hormon yang 
tidak stabil serta banyak mengkonsumsi makanan berlemak. 
Akibatnya permukaan kulit menjadi bergelombang dan 
kasar. 



Awal tahun, banyak orang membuat resolusi untuk dirinya. 
Di antara resolusi yang seringkali terlontar adalah  keinginan 
untuk memiliki tubuh ideal dan sehat, serta berhenti melakukan 
kebiasaan buruk seperti merokok maupun gemar makan makanan 
yang tinggi lemak. 

Butuh wawasan dan komitmen untuk mewujudkannya. Namun 
untuk berhasil, tak ada cara selain  memulainya sekarang juga. 
Terapkan langkah-langkah berikut ini untuk mewujudkan resolusi 
hidup sehat Anda.
Hidup Tertib
Kebanyakan penyakit muncul disebabkan hidup kita yang kurang 
tertib. Seperti halnya mesin mobil yang perlu  diisitirahatkan dan 
servis berkala, tubuh juga butuh bahan bakar dan istirahat yang 
cukup. Mulailah hidup tertib, mulai dari tertib jadwal makan, 
waktu tidur atau istirahat, serta cerdas mengatur waktu untuk 
berbagai aktivitas sehari-hari.
Pilih Menu Makan Sehat
Menerapkan pola makan lebih sehat dapat dimulai dengan 
menghindari asupan gula berlebih untuk mencegah resiko 
terjadinya penyakit. Kita bisa beralih dari makanan bergula ke 
biji-bijian dan protein tanpa lemak. Cobalah memasak makanan 
dari bahan-bahan segar; setidaknya sekali seminggu saat kita di 
rumah.
Mindful Eating
Saat ini, seringkali saat sedang makan fokus kita beralih ke layar 
ponsel atau televisi. Kebiasaan ini dapat mengganggu cara 
makan, bahkan bisa menyebabkan porsi yang berlebihan. Dengan 
mindful eating kita dilatih untuk fokus memperhatikan detil dari 
makanan dan minuman yang dikonsumsi, mulai dari rasa, aroma, 
tekstur, serta suhu dari makanan. Ketika terbiasa  memperhatikan 
setiap detil dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, tubuh 
akan lebih maksimal dalam mencerna dan mengolahnya. Tubuh 
akan merasakan kenyang sesungguhnya dan bukan kenyang 
yang hanya berasal dari sugesti diri. 
Berolahraga Secara Rutin
Rutin berolahraga membantu mempercepat pembakaran 
lemak dan kalori di dalam tubuh. Olahraga juga membantu 
menyehatkan organ tubuh kita, meningkatkan kualitas tidur, 
memperkuat fungsi kognitif (kecerdasan), meningkatkan 
metabolisme, serta mengurangi stres.  Untuk melatih tubuh agar 
terbiasa dengan olahraga, lakukan kegiatan sederhana berikut ini:

 9 Membiasakan naik tangga, bukan naik lift atau eskalator. Naik 
tangga dapat berdampak besar bagi tubuh dalam jangka 
panjang. 

 9 Memulai untuk melakukan olahraga selama 30 menit setiap 
harinya dengan berjalan kaki. Jika memiliki jadwal yang padat, 
maka berjalanlah selama 10 menit sebanyak 3 kali dalam sehari.

Hindari Stres
Dalam kehidupan modern ini, orang cenderung menjalani hidup 
penuh stres. Stres berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, 

PHARMANEX TIPS
seperti hipertensi, pencernaan buruk, sistem kekebalan tubuh 
lemah dan  lainnya. Karenanya, sangat penting untuk mengatasi 
stres lebih awal dengan membiasakan berpikir positif, melakukan 
relaksasi dan liburan bersama keluarga.
Tidur Cukup & Berkualitas
Tidur cukup dan berkualitas  penting untuk membuat tubuh 
sehat. Cukup istirahat membantu menurunkan resiko obesitas, 
penyakit jantung, hipertensi, diabetes, serta depresi. Selain itu, 
tidur berkualitas dapat memaksimalkan kerja organ tubuh dalam 
menghasilkan tenaga. Kitapun lebih mudah berkonsentrasi. 
Itu sebabnya,  disarankan tidur minimal enam-tujuh jam dalam 
sehari.
Berkumpul dengan Keluarga
Berkumpul bersama keluarga akan membuat mental kita lebih 
bahagia, dan berdampak pada kesehatan.  Kegiatan ini juga dapat 
memperkuat ikatan kekeluargaan, mengurangi stres, kecemasan, 
depresi dan memelihara perilaku yang positif. Orang-orang yang 
memiliki jaringan sosial yang kuat terbukti memiliki kesehatan 
yang lebih baik serta lebih sedikit masalah kesehatan.

Menjaga kesehatan tubuh dengan memastikan  kecukupan nutrisi, 
termasuk asupan nutrisi antioksidan, penting untuk dilakukan. Nu 
Skin menghadirkan suplemen nutrisi LifePak®, MarineOmega™ 
dan Tegreen97® untuk mendukung resolusi hidup sehat. 

LifePak® memiliki mikronutrisi optimal yang diformulasi secara 
ilmiah untuk mendukung kesehatan jangka panjang. LifePak® 
memberikan komposisi yang menyeluruh dari antioksidan, vitamin 
dan mineral yang biasanya tidak tercukupi pada makanan orang 
dewasa. MarineOmega menyediakan asam lemak Omega-3 
yang esensial dan minyak krill yang kaya akan EPA dan DHA 
untuk kesehatan optimal dan kebugaran, termasuk fungsi jantung 
normal, fungsi otak, kekebalan tubuh dan kesehatan persendian. 
MarineOmega™ didisain sebagai produk pasangan dari LifePak® 
sebagai dasar suplemen makanan yang lengkap. MarineOmega™ 
meningkatkan penyerapan nutrisi larut lemak yang terdapat 
di dalam LifePak®.  Senyawa karotenoid astaxanthin dalam 
MarineOmega™ tidak hanya dapat mencegah oksidasi minyak 
ikan, tetapi juga membantu meningkatkan kadar karotenoid kulit. 
Tegreen97® mengandung ekstrak katekin berkonsentrasi tinggi 
yang ditemukan secara alamiah pada teh hijau yang bermanfaat 
untuk mendukung kesehatan sel dalam jangka panjang. Sebagai 
suplemen antioksidan, 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. Tegreen97® mengandung aktioksidan yang 
kuat untuk membantu mencegah serangan radikal bebas hingga 
tingkat sel, mendukung kesehatan fungsi sel dan membantu 
melindungi struktur sel termasuk DNA dan memberikan efek 
termogenik yang dapat meningkatkan kecepatan metabolisme 
tubuh.

Jangan tunda lagi. Yuk, jadikan LifePak®, MarineOmega dan 
Tegreen97® sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk hidup 
sehat. 

HIDUP SEHAT BERSAMA 
NU SKIN

YUK



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

ageLOC® Galvanic Body Spa®

LifePak®, MarineOmega & G3

Saya adalah ibu rumah tangga yang sering merasa mudah lelah, apalagi kalau 
melakukan aktivitas yang sedikit berlebihan di siang hari. Esok paginya badan 

terasa lemas seperti tak bertenaga. Tapi itu dulu sebelum saya mengenal Nu Skin.

Sejak diperkenalkan dengan Nu Skin, saya sangat tertarik dengan produk-produk 
Pharmanex, terutama LifePak, MarineOmega dan G3. Setelah mengkonsumsinya 
selama sebulan, saya merasa tubuh lebih sehat. Nilai antioksidan saya yang 
awalnya <10.000 meningkat menjadi 30.000. Saya juga dapat beraktivitas lebih 
optimal karena tidak kelelahan keesokan paginya. Terima kasih Nu Skin dan 
Pharmanex yang sangat membantu saya mendapatkan stamina dan kehidupan 
yang lebih sehat. 

Saya seorang ibu dengan 4 orang anak. Seperti wanita lainnya, kalau sudah 
punya anak, pasti ada masalah di bagian perut seperti gelambir, selulit, dan 

stretch mark.
 
Untuk mengatasinya, saya menggunakan ageLOC Galvanic Body secara rutin 
setiap hari. Biasanya, perawatan ini saya lakukan sambil menonton TV.  Setelah 
penggunaan selama 6 - 8 bulan, hasilnya terlihat nyata. Perut yang tadinya 
menggelambir jadi tampak lebih kencang. Tampilan stretch mark juga menjadi 
lebih halus.

*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.

SISKA PARENGKUAN

LIVE THE DIFFERENCELIVE THE DIFFERENCE

AGUSTINE



Puji syukur kepada Tuhan  karena semua pencapaian ini adalah atas 
anugerahNya. Kami sadar bahwa ini adalah bisnis jangka panjang, sehingga 

apa yang kami capai saat ini adalah hasil dari apa yang telah kami putuskan 
dan kerjakan sebelumnya. Sebuah pencapaian tidak akan datang dengan 
sendirinya dan secara kebetulan; diperlukan Set Goals, Set Plan, Believe, 
semangat pantang menyerah, Massive Action dan kerja sama tim. Kami yakin 
bersama Nu Skin dan Velocity, kami bisa mewujudkan impian kami menjadi 
kenyataan. Believe at the beginning, persist till the end!

LEONARD TJANDRADJAJA & MEILIANA WIJAYA

NEW Senior Brand Director
New Diamond

Puji syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan kami di Nu Skin 
hingga meraih pencapaian Senior Brand Director ini. Kami berterima kasih 

kepada sistem yang membuat tim dan karakter kami berkembang dengan 
baik; juga untuk para upline dan tim yang telah mendukung tanpa henti supaya 
kami sukses di Nu Skin ini. 

Perjalanan ini banyak suka dan dukanya. Tetapi yang pasti, tujuan dan impian 
kami di bisnis ini sangat jelas dan kami yakin perjuangan serta pengorbanan 
kami tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan membayar semua jerih payah, 
keringat dan air mata yang telah kami keluarkan. Kalau kami bisa, kalian semua 
juga pasti bisa. Tetap semangat teman-teman, kalian sudah berada di platform 
yang benar. Jangan pernah menyerah dengan apapun juga, dan tetap fokus 
dengan impian kalian. Go MDC!

FELIX RACHMAT & YULIANA WIJAYA



 NEW Senior Brand Director
New Diamond

Puji Tuhan dalam segala hal, dan atas pencapaian sebagai Senior Brand 
Director. Terima kasih kepada istri, anak-anak, para upline, downline, semua 

tim dan Account Manager. Nu Skin memberikan peluang bisnis yang begitu 
besar untuk mencapai kesuksesan dalam segala aspek kehidupan.

Dukungan dari para mentor membuat saya meyakini bahwa kesuksesan bukan 
hanya milik satu individu, melainkan milik semua individu. Dalam bisnis inilah, 
saya menemukan nilai-nilai berharga dari sebuah kesuksesan.

Bekerja bersama seluruh  tim untuk menolong dan membuat kehidupan 
banyak orang menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Discover the Best You; Go 
Double, Double!

OSCAR WIJOYO SOENANTO & FEMMY RAMONA LEMAN

NEW Brand Director -  New Emerald

Puji Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya 
pertemuan saya dengan Nu Skin adalah karena Tuhan yang mempertemukan 

saya dengan peluang bisnis serta orang-orang yang luar biasa ini.

Menjalani bisnis Nu Skin di kota kecil Purwokerto bukanlah hal yang mudah. 
Memperkenalkan  produk baru, membangun kepercayaan orang -- semua harus 
dimulai dari nol. Tapi dengan bukti dan konsistensi, serta tim yang luar biasa, saya 
yakin pasti bisa.

DIANNA DARMAWAN



NEW Brand Director
New Emerald

Success is a Choice. Terima kasih kepada upline, downline dan sideline yang 
mendukung. Dalam waktu dua bulan saya mencapai peringkat baru, dari 

Executive Brand Partner menjadi Brand Director. Perjalanan ini tidak mudah, tapi 
berkat dukungan dari keluarga Nu Skin, saya bisa meraihnya.

Keputusan yang tepat ada di bisnis ini. Di Nu Skin saya bisa membantu banyak 
orang menjadi lebih sehat dan belajar menjadi orang yang lebih baik melalui 
leadership. Apa yang saya raih dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk turut 
sukses melalui bisnis ini. Saya tidak akan berhenti, perjalanan saya masih Panjang. 
Saya dan tim akan terus maju untuk mancapai goal yang diinginkan. Dream Big, 
Start Small, Act Now!

ERVINA GUNAWAN & RUDI SANTOSO

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk 
menjadi Master of My Own Destiny melalui Nu Skin sebagai kendaraannya. 

Mengawali perjalanan di Nu Skin sejak lulus SMA, dengan bermodalkan keinginan 
kuat untuk mengubah kehidupan saya dan dengan pendampingan dari pada 
mentor upline, saya bisa mencapai peringkat Brand Director.

Di Nu Skin, jalan menuju kesuksesan dapat dipersingkat sepanjang kita memiliki 
mimpi, meyakininya, dan berusaha dengan melakukan yang terbaik. Saya 
bersyukur telah memilih Nu Skin sebagai kendaraan untuk mengubah hidup saya. 
Bersama Nu Skin, saya bisa memperkirakan seperti apa kehidupan saya dalam 
5-10 tahun mendatang. Nu Skin really Discovers the Best in Me.

MICHELLE ANGGRIANI

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kami berdua 
dengan bisnis Nu Skin. Terima kasih kepada upline dan semua tim yang selalu 

mendukung hingga saat ini.

Berawal dari perubahan kami berdua melalui program ageLOC  TR90, 
perjalanaan kami di Nu Skin dimulai. Program, sistem, dan produk yang inovatif 
mempermudah kita dalam menjalankan bisnis hingga saat ini. Pola pikir merupakan 
hal dasar yang menentukan kita di bisnis ini. Pantang menyerah, mau selalu belajar 
dan berubah. Because the Future is Now!

RICHARD ARIESTORYAN & OLIVIA WANDY



NEW Brand Director
New Emerald

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian New Brand Director. Terima kasih 
kepada para upline dan tim. Saya wiraswasta di bidang elektronik, sedangkan 

Vivi di bidang pakaian. Pertemuan kami dengan Nu Skin adalah sebuah kebetulan 
yang berawal dari produk ageLOC TR90 yang membantu mengubah kesehatan 
kami menjadi lebih baik.

Karenanya, kami memutuskan untuk sukses di Nu Skin dengan komitmen 
membantu banyak orang menjadi sehat, cantik dan percaya diri. Kesuksesan 
sesungguhnya adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain.

TJHIN VIVI & ANDI WIJAYA

Puji Tuhan atas pencapaian kami sebagai New Brand Director. Kami bersyukur 
bertemu dengan bisnis Nu Skin. Latar belakang kami adalah pebisnis, tapi 

bisnis Nu Skin berbeda dengan bisnis lainnya. Di Nu Skin kita bisa sukses dengan 
cara mensukseskan orang lain. Karakter kita dibentuk untuk menjadi manusia 
yang lebih baik dan berdampak pada kehidupan lebih banyak orang, baik dari sisi 
kesehatan maupun kehidupan ekonomi.

Terima kasih Nu Skin telah mengajarkan kami, tidak hanya sebagai pebisnis 
jaringan yang profesional, tapi juga sebagai pribadi yang lebih baik dan memberi 
peluang kepada lebih banyak orang untuk sukses.

YULIANA & SUCAHYO

NEW Executive Brand Partner -  New Ruby

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pencapaian ini terjadi hanya 
atas kehendak dan izinNya.Terima kasih kepada Nu Skin, para leader, tim yang telah 

mendukung dan membantu kami dalam menjalankan bisnis ini. Terima kasih kepada anak-
anak, keluarga dan orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung kami.

Semoga kesuksesan kami di Nu Skin ini bisa menginspirasi para downline dan orang lain yang 
ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tidak ada kesuksesan tanpa doa dan usaha 
yang maksimal. Sukses selalu untuk kita semua. 

CITRA DEWI & ANDIKA DARMAWAN



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan saya dengan bisnis 
Nu Skin. Terima kasih kepada keluarga, terutama kakak dan mentor saya yang selalu 

membimbing hingga mencapai peringkat ini.

Sejak mengenal Nu Skin saya mendapat lingkungan yang positif dan membuat saya selalu 
belajar untuk berpikir positif sehingga makin percaya diri untuk mengejar impian saya. Go 
Moscow, Go 1 MDC! Terima kasih Nu Skin.

FEBRINELIA RINA

NEW Executive Brand Partner
New Ruby

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah membuka jalan bagi kami bertemu 
bisnis Nu Skin. Terima kasih kepada keluarga, upline, downline, dan customer loyal yang 

sangat mendukung kami hingga sampai di posisi Executive Brand Partner ini.

Bersyukur kami dikenalkan dengan Nu Skin yang telah mengubah kehidupan kami dari segi 
kesehatan, finansial serta pola pikir kami ke arah yang positif. Cintai prosesnya, jangan pernah 
berhenti untuk belajar. 

HARKATIK

Syukur kepada Tuhan atas karuniaNya yang mempertemukan saya dengan bisnis Nu Skin. 
"The problem is we think we still have time". Kalimat ini menjadi momentum saya ketika 

mengambil keputusan untuk fokus menjalankan bisnis Nu Skin. Benar apa yang disampaikan 
para upline, bahwa kita dan sukses hanya berjarak satu keputusan.

PEPY MAHARANI

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kami dengan 
teknologi ageLOC yang telah memberikan transformasi nyata bagi kami semua. Seperti 

memiliki hidup baru, harapan baru – bukan hanya dalam hal kesehatan tapi juga finansial. 
Terus membangun kualitas diri, membantu sesama, komitmen, fokus pada goal dan selalu 
rendah hati adalah energi positif sebagai rasa syukur.

Terima kasih Nu Skin, para upline, crossline dan downline yang berjalan beriringan dalam 
langkah kami. 

PERMANASARI NURHUDA ST



Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Nu Skin, karena selain kesehatan saya membaik, 
sayapun diajarkan peluang bisnisnya. Banyak hal yang berubah dalam hidup saya saat ini 

– kesehatan, ekonomi, pribadi, juga hubungan yang kembali membaik. Melalui Nu Skin masa 
depan bisa digapai. 

SUSANNA

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian Executive Brand Partner ini, Terima kasih kepada 
Nu Skin, upline, dan sistem yang selalu mendukung kami. Ini adalah titik awal bagi kami 

untuk terus berjuang dan mewujudkan mimpi, bukan untuk kami, tapi untuk orang-orang 
yang kami sayangi.

YESSY GUSMAN & BENNI HARTONO

NEW Executive Brand Partner
New Ruby

NEW Senior Brand Partner -  New Lapis

• CHRISTINE SUGIA
• DEWI SUTANTI
• ELY YANTI & CHAN TZE FAI
• FERY YUNATA PURNOMO
• IKA RAHAYU & ANTONI ANDI WIJAYA
• KADEK DIAN DWI WIRAWATI,S.PD
• KARMILA BATALIPU
• LISDAWATI & ARI TAUFIK
• MEGAWATI
• MYRA SAGITAWATY
• NG TINA MIRDANA & ERWIN CAHYADI
• OTAN SURYAWAN

• RINDA YANULISA
• SITI ROJIATUL FAUZIAH
• SRI MULYATI
• SUMARDY DELIMA TRISNO
• T. M. P. LUMBAN TOBING
• TATANG MULYANA
• TJHIN VIVI
• TOMMY ANDREAS RISKANDAR PUTRA
• WANDA EDIKA TRESNA AYU & RICKY HADIANTO
• WISELY & LINA
• YULIA SARI

DREAMS COME TRUE
For those who have 

C O U R A G E



NEW Brand Partner
New Gold

• ACHMAD CHOLIL
• ADE VIDIYANTI
• ALFRED E. FOUW
• ALI SUMENG WIJAYA
• ALINA
• ALINDA TRISIANA
• ALYSSA NAMIRA BACHTIAR
• AMEILIYA EKA WIDOWATI,SE
• ANDHIKA ENDAH PUSPANING A.
• ANDIKA BUDI
• ANDWYAWIEN AJUNI
• ANDY BARKAH
• ANDY HARTO SOENARJADI
• ANGELICA
• ANGGYAN PUTRIANANDA
• ANI
• ANLIN NOVITA
• ANTONI RICO
• ANTONIUS
• ANWAR KOENTJORO
• ARENSIA AULIA
• ARHANI ASIH
• ARI RESTU KURNIAWAN
• ARIK ASADAH
• ARMAND MAULIA HARAHAP
• ASRI PRASTIANA
• BABY APRILIANI

• BADRIAH
• BEBI LATU
• BINA VETOR K TORINDATU
• BONG SIONG FUI
• BRENDO U.M
• BUDIYANTO
• CAPRI ARISTA DEWI ANJAYA
• CATHERINE ESTHERINA
• CHARLENE HENRIKA RACHMAN
• CHARLES TJAHYADI
• CHINTYA TRI MERIZKA
• CHRISTY NATALIA SIMANJUNTAK
• CICIH SUCIATI
• CINESIA EVANTA DAMANIK
• CLEMENS GIOVANNIE
• DEA GABRIELLA ECLESI
• DEASSY ELIZA INNAYATI
• DEBBIE ISKANDAR
• DEBORA PRAMESWARI
• DENNY RUSWANTORO
• DENY FERDINALD S
• DESIWANTY
• DESY ARISANDY SIERRA
• DESY NATALIA
• DEVI SUSANTI S.SOS
• DEWI
• DEWI AYU RATNASARI

• AISYAH NASUTION
• ANGELINE SUSANTO
• ANTON HADI WIBOWO
• APING
• AYU PUSPITALENA RTR
• BERENDA WESTRI BUANA
• BUDIONO SANTOSO
• CHAIRIAH
• CHARISA
• DEVI JULIANTI
• DEWI RATIH ASIH PURWANTI
• EKO RIDWAN SURYADI
• ENGELINE
• ESTER YULIARI
• FATMANDA
• FERY YUNATA PURNOMO
• FRANCISCA BERTY ANDRIANI
• GUNAWAN CIAYADI
• HJ. TRISSILAH
• HJ.SITI ROFIAH
• JACK JUDZOON PURARO
• KARMILA BATALIPU

• KRISTIANA SYARFUAN
• LAILATUL FATKHIYAH
• LILIANA FRANSISCA TJONG
• LISA MARITSEDA PRAKARSA
• MUSLIM
• NANI ROHAINI & WONG SOFYAN
• NG TINA MIRDANA & ERWIN CAHYADI
• NINGSI MASRI
• NOVIYANTI
• NY.LINDAWATI NJOTOKUSUMO
• OTAN SURYAWAN
• RAHMI ASTI HARUMI
• RINALDI NUGRAHA
• RIYAN HILMAWAN
• SANTHY R.O. PARDEDE & LINDUNG SIRAIT
• SIELY KURNIATI SUSILO
• SURITA TANUSDJAJA
• SURIYANTO
• SUSILOWATY
• TOH GUSNAWATI
• YANTIE

NEW Brand Representative -  New Executive



NEW Brand Representative
New Executive

• DEWI CHRISTIANTY
• DEWI SAFITRI
• DHONA LISTRIA WULANDARI
• DIANA MUHALIM
• DIANAWATI TJUNG
• DIANITA RACHMAWATI
• DR AZAMI DENAS AZINAR, SPOG
• DR SUSANA ANDARWATI,SPOG
• DRA ENDAH WALIATI
• DRA W RATIH RATNASARI APTH
• DUMAIKA BR. SIMATUPANG
• DWI EKAWATI
• DWI RAHMAWATI
• DWI SUSILOWATI
• DYAH SRI REJEKI
• EDDY SUSANTO
• ELDO U M
• ELLYS YULIYANTI
• ELY
• ENDAH RATNAWATI PAMUNGKAS AMD
• ENDANG SULISTIANINGSIH
• ENDANG SUMIIN
• ENNEY
• ENNY EVA YUNITA & BELMOR TIDAR PARLINDUNGAN
• ERIKA MAYA SWENIA
• ERNA TANTRI NUR WAHYUNI
• ERVELINE WIDJAJA
• ERWIN KRISTOYUWONO
• ETTY ANDRIANI
• EVAN YONATHAN TEJASUKMANA
• EVELIN SUGIOKO
• FEBRINA SISKA DEWI
• FELIXYANTO SETIAWAN
• FERDINAND MAMANGKEY
• FERONIKA HANDAYANI
• FERY SOEHARTONO
• FRIDA ERLINAWATI
• FRIDA SUSANTI
• FUJI APRILIYANI
• HANI SATRIA WIBISONO
• HANIYAH KUMALA SARI
• HARJANTO HERMANTO
• HARTINI
• HELLY LASKAR SARI
• HENDRY TANTO
• HENNY ANGELINA ADINATHA
• HENNY SANTOSO .SH
• HENNY WIDIASTUTY
• HENRY UNGGUL ARDIYONO
• HENY HAMDIYAH
• HERLINA
• HJ.NURISMI.SE
• HUSIN
• IFA URIFAH
• IKA YUNI MAHARDIKA RINI

• IMELDA H PANGGABEAN
• IMELDA SIJABAT
• IMMAKULATA RATNA NORMAWATI
• INDAH PERMATASARI
• INDAH RATNA SARI
• INGERANNI GIANTRY
• INGGRIAWATI
• IR FERRY SUMEKAR
• ISMAH KURNIATI
• ISMAWATI
• JIMDI
• JUSMARNI
• KATHARINA SOEPARTA
• KHALIDUL YAKIN
• KIKI RETNO WIDI YANTI
• LAELANI NUGROHO, SE
• LAILA ANSORI
• LENI MARGASARI
• LIE A HENG
• LILI SUTRIANI
• LILIS ASRIYAH
• LILY F TUMENGKOL
• LILY FEBRIANTI
• LILY GO
• LIM KONG HIN
• LINA SIMON
• LINDA SERI
• LUDOVICA DIANI NURMAYA
• LUSIYA BURA MANDA
• LUTFI TRI HANDAYANI
• MAC AGUSTE RADEN
• MAHESA ARJAS PURI
• MARDHIKA SURYOBROTO
• MARELLA ADHANIA DEWANTO
• MARGARET SIDHARTA
• MARIA NATALIA NINA LEMA
• MARIO MARADONA
• MARJASA ULITUA MANURUNG
• MARLINA
• MARTINA RINI SUTANTO
• MASDALIFAH
• MASNIAH WARDANI
• MEGAWATI
• MEGAWATI
• MEGAWATIE
• MEILIE ORLYN DZU
• MEKI HARIYANSYAH
• MELATI MAULIA
• MELTA AFRILLA
• MERLINDA
• MERYAM R. BUTUDOKA
• MIKE KRISTIAN & IBRAHIM RANDY CHRISTIANTONO
• MISNAH
• MONICA EKA WIDYANINGRUM
• MUHAMAD DAMAI SAILING SEMESTA



Disclaimer: Untuk memenuhi kualifikasi untuk setiap peringkat, Anda harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Skema Kompensasi 
Penjualan, termasuk penjualan retail. Tidak semua Brand Affiliate sukses atau menghasilkan uang. Untuk mendapatkan kompensasi sebagai seorang Brand 
Affiliate, 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 Brand Representative
New Executive

• MUJIYANTO
• MURNI
• MUSYARROFAH
• MYTA HANDAYANI
• NADIA ARISMA
• NEILA RUSLI
• NELA
• NENNI LESTARI
• NG GEK PO
• NILA MUTIARA RULIN
• NINIK AMANARUSLINA
• NOVA ARYANI
• NOVIARTI TANUSAPUTRA
• NUNUK WINDARTI
• NURAINI
• OKTAFIANA
• PERMATA SARI SETIADJI
• PUTRIKA MAHARISA LINGGAR WATI
• RAHAYU EFRILIA SANDY
• RANDY EDWARDO
• RANI
• RAPANI
• RARA ESTARIA
• RATNA PUSPITASARI
• RATU TRIANA NOVIANTI & WISDAR
• RESVIANUR RACHIM
• REVI MARESA
• RIA AYU HARDIKA
• RICKY SALIM
• RIFA DHIYA ALIFAH
• RIKA DWI NURHAYATI
• RIKA MEDIA PRATIWI S SOS
• RINDY APRIANY
• RISCANDRA JUJUNG S
• RITTA PRAWITASARI
• RIVA MULYATI
• RIZKI PALMAWATI
• RR.C.CHRESNA DAHLIA, S.KED
• RUMONDANG MARSHELLA SIRINGO RINGO
• RUSDY KRISNO
• SANDRA WIJAYA
• SARI NARULITA, SH
• SARIYATHI
• SETIADI KUSUMA
• SHANTI KURNIAWAN
• SIANGGONO HARISAN
• SICILIA SETIAWAN
• SINI SUHARTUTIK
• SITI MAHBULAH
• SRI DEVI
• SRI LESTARI
• SRI RAHAYU

• SRI YUANITA MUKTI
• STANNY AGUSTIN
• STEFANUS
• STEVANY GANI
• STEVEN
• SUDARNO
• SUFIA ZAINA TUDDAR
• SUNARDI
• SUNARTI
• SURYADI
• SUSANTO
• SUSANTY TUNA
• SUTRISNI
• SYAMSUL AFANDI
• SYARIFAH MAIHANI, SE, MM
• TAN SIO PHEY
• TANGKAS STEFANIE C Y.DR
• TAUFIK ARIFIYANTO
• TEGUH SAPTA KOMARA
• THERESIA RENI C. C. SITORUS
• THRESIA REYNITA
• TIA SEPTIANI
• TIMBUL ARIANTO MARPAUNG
• TJHAN IN JON
• TJHANG SU FONG
• TONY DERYANTO
• ULYA RAHMI
• VANIE PUSPITASARI
• VERAWATI ONGGOWIDJOJO
• VICKY AMADEA
• VIOLINE STELLA
• WANDA BACHTIAR ANUGRAH
• WIDANTO TJIPTO UTOMO
• WIDIYANTI
• WIDYASTUTI SUSILORINI
• WIDYAWATI
• WILLY ARIYANTO SUDARMO
• WINDI PRANATA
• WIWIT PARTIMAH
• YENI KUSUMAWATI
• YENNY SUHARTO PRASETYA
• YESSY JULIZAR
• YUGI CHEN HENDRI
• YULIA MAESAROH
• YULIA SAFITRI
• YULIANA
• YUNI SAFITRI
• YUNI TRISIANA
• YUSTIZIA ELLISA SAGITA
• YUYUN SOELISTIYAWATI
• YUYUN ZUNARIA
• ZARRAH SUKARNO



• 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

ageLOC LumiSpa
Trial

Cek Nilai Antioksidan

Analisa Kulit
Wajah Cek 

Lemak Tubuh

JAKARTA
11 & 12 JANUARI 2019

Leader Sharing

ageLOC Galvanic
Spa Trial

Live Music Belanja Produk

MALL KOTA KASABLANKA
MAIN ATRIUM

JL. CASABLANKA RAYA NO. 88 JAKARTA SELATAN

SABTU, 12 JANUARI  2018
PK. 19:00 WIB

Special Guest Star:
MARCELL SIAHAAN



MEREKA MASIH MEMBUTUHKAN BANTUAN KITA
Lima bulan berlalu sejak ribuan gempa mengguncang Lombok di akhir Juli 2018. Total lebih dari 5000 kali gempa terjadi, 
bahkan hingga hari ini. Puing-puing reruntuhan rumah, sekolah, masjid dan bangunan lainnya kini telah disingkirkan, namun di 
atas lokasi semula, belum kembali berdiri rumah indah yang melindungi penghuninya dengan aman dan nyaman.

Di dusun Majalangu, Kec. Tanjung, Lombok Utara, dari sekitar 450an KK, ada sekitar 95 warga prioritas – yaitu para lansia, 
orang-orang yang sakit keras, maupun mereka yang memiliki bayi berusia di bawah 1 tahun.  Uluran tangan dari Nu Skin, para 
leader Brand Affiliate dan staf baru mampu membuat 50 KK prioritas mendapatkan hunian sementara. Sisanya harus bertahan 
di tenda-tenda biru yang semakin lapuk -- terlebih kini hujan deras makin sering mengguyur Lombok.

Rumah sementara yang disumbangkan memang kecil saja, hanya berukuran 3x6 meter. Tidaklah mewah pula, karena ia hanya 
berbahan serupa dinding container yang tentu jauh dari nyaman. Hanya ada dua ruang di dalamnya, namun cukuplah ia 
menaungi para lansia, bayi maupun mereka yang menderita sakit, dengan cukup aman. Ada kipas angin, lemari plastik, kompor 
gas dan perabot lain yang akan turut mengisinya. 

Kehidupan terus berlanjut di Dusun Majalangu, Kec. Tanjung, Lombok Utara. Di antaranya terselip doa dan rasa syukur atas 
bantuan dari Bapak dan Ibu di Nu Skin. Ratusan, bahkan ribuan orang lainnya di sana, juga di daerah lainnya. Penuh harap 
menunggu giliran dan perhatian itu tertuju padanya.

Kita, bisa mewujudkannya. Karena perhatian dan uluran tangan Bapak dan Ibu, Adalah berkah bagi mereka di sana.

REGISTRASI BUKA MULAI PK. 9:30

Mari bantu sesama dengan mendonasikan darah Anda
untuk menyelamatkan kehidupan.

SHOWCASE NU SKIN JAKARTA
CITY PLAZA-WISMA MULIA LANTAI 10 JL. GATOT SUBROTO NO. 44 JAKARTA

WE ARE BACK AGAIN!
FFG FOR COMMUNITY

RABU,
16 JANUARI 2019

Pk. 10:00 – 13:00

YOUR BLOOD SAVES
LIVES

Thank
You



Untuk membantu masyarakat di 
Palu dan Donggala, Nu Skin melalui 

program FFG untuk Indonesia 
menyumbangkan:

2 HUNIAN TERPADU, 
3 FAMILY SHELTER, 8 UNIT MCK 

SEMENTARA DAN 1 MASJID 
SEMENTARA

Desa Wani Kec. Tanantovea
KabupatenDonggala

Desember 2018

Palu Utara, Palu
Desember 2018

Desa Wani Kec. Tanantovea
Kabupaten Donggala

Desember 2018

Desa Wani Kec. Tanantovea
Kabupaten Donggala

Desember 2018

Palu & Donggala

MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
PEDOMAN MEDIA SOSIAL

Di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana yang utama dalam menjalin hubungan dengan teman dan keluarga yang 
ada di seluruh penjuru dunia. Seiring dengan kehidupan Brand Affiliate kami yang berubah menjadi lebih baik berkat 

produk-produk dan kesempatan yang diberikan Nu Skin, kami memahami adanya keinginan dari para Brand Affiliate untuk 
berbagi pengalaman tersebut kepada teman dan orang-orang tersayang yang berada di sekitarnya, termasuk melalui media 
sosial.
Salah satu peran Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa semua Brand Affiliate menjalankan bisnis Nu Skin secara benar, 
baik bagi mereka yang terhubung dengan media social, maupun tidak. Sangat penting bagi Brand Affiliate untuk dapat 
memahami penggunaan media sosial secara tepat dan benar, sebagai salah satu sarana untuk membantu perkembangan 
bisnis.
Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda dalam menggunakan media sosial dan berbagi pengalaman yang positif, 
baik mengenai penggunaan produk maupun dalam menjalankan bisnis bersama Nu Skin. Dalam penggunaannya, Anda harus 
memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Nu Skin dan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menggunakan merek dagang Perusahaan sebagai nama dari media sosial yang Anda miliki (contoh: ageLOC, Nu Skin, 

Pharmanex, Scion, dll.)
2. Merekrut atau menjual produk melalui halaman atau kelompok jual beli
3. Membuat halaman, web atau akun marketplace dengan tujuan untuk menjual produk Nu Skin (contoh: e-commerce seperti 

Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dll.)
4. Memberikan pernyataan yang tidak tercantum di website maupun materi marketing Nu Skin mengenai produk yang tersedia 

di wilayah Anda, maupun pernyataan yang tidak disetujui untuk digunakan di wilayah Anda
5. Membuat pernyataan mengenai gaya hidup yang mewah dan tidak realistis
Kegiatan membangun bisnis seperti melakukan pendaftaran Brand Affiliate, harus dilakukan secara pribadi melalui pesan 
pribadi. Kebijakan tambahan mengenai penggunaan internet dapat Anda temukan di dalam Kebijakan dan Prosedur 
Perusahaan pada Bab 3 mengenai Iklan.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke idcompliance@nuskin.com.

 3 Family Shelter di Kel. Layana 
Indah, Kecamatan Mantikulore, 

Palu Utara

 1 masjid ukuran 12 x 12 m2  2 unit hunian 
nyaman terpadu ukuran 

3x4,75 m2

1 unit MCK 8 pintu



New Brand Representative, Brand Partner 
& Senior Brand Partner

SELAMAT ATAS KEBERHASILAN ANDA MEMENUHI KUALIFIKASI GO STAR CAMP #12,  
TERUTAMA BAGI PARA BRAND REPRESENTATIVE, BRAND PARTNER 

& SENIOR BRAND PARTNER BARU

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. Beragam program selama 2 hari 
telah kami siapkan, mulai dari pelatihan yang menarik, menginspirasi serta memotivasi, juga informasi penting dari 
perusahaan akan didapat untuk mempersiapkan Anda ke jenjang yang lebih tinggi di bisnis Nu Skin.

PEMBICARA:

Peserta Go Star Camp #12 (periode kualifikasi Juli - Desember 2018)
harap melalukan registrasi ONLINE tanggal 17 - 25 Januari 2019 melalui https://event-nsid.com/StarCamp

Utuk informasi lebih lanjut, hubungi Account Manager Anda di (021) 300 300 66.

GO STAR CAMP #12
MINGGU & SENIN, 24-25 FEBRUARI 2019

Holiday Inn Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1 

JAKARTA

Arief Rahman Nurdin
Senior Brand Director

Sondang Friska Siahaan
Senior Brand Director

Krishnamurti
Motivator terkemuka di Indonesia

dr. Yulia Sari
1 Million Dollar Circle  

& 1 Year Presidential Director



EARLY BIRD PROMO :  
1– 28 FEB 2019

(Rp. 250.000,- /tiket)*

NORMAL :  
1 – 16 MAR 2019

(Rp. 350.000,-/tiket)*

NOTE: * HARGA TIKET UNTUK 2 HARI NSID CONVENTION 2019. 
Hubungi Account  Manager Anda di (021) 300 300 66 untuk informasi lebih lanjut.

AWARDEES : 14 JAN – 28 FEB 2019
 (Rp. 150.000,- /tiket *,  pembelian tiket 1 ID max 2 ticket)

HARGA SPESIAL INI UNTUK PENERIMA PANGHARGAAN 

15 & 16 MARET 2019 PK. 13:00 – 22:00
THE KASABLANKA,

MALL KOTA KASABLANKA, LT 3 JAKARTA

PERIODE RECOGNITION: FEBRUARI 2018 - JANUARI 2019



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
JANUARI

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

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

JUMAT & SABTU, 8 - 9 MARET 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)

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)

EXECUTIVE MEETING
LOKASI TANGGAL WAKTU

Showcase Nu Skin Jakarta (Serpong & Bekasi Zoom Meeting) Kamis, 3 Januari 2019 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang, Medan, Makassar dan 
Surabaya Zoom Meeting Jumat, 4 Januari 2019 Pk. 16:00

Walk-in Center Bandung & Pekanbaru Sabtu, 5 Januari 2019 Pk. 16:00

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

LIV
EFacebook Ask Account Manager RABU, 16 JANUARI 2019 PK. 18:30 - 19:00 WIB

LIV
EFacebook Online Product Training* LIV

EFacebook Ask Nu Skin  EXPERT*

RABU, 2 JANUARI 2019 PK. 17:00 - 17:30 WIB
Resolusi Hidup Sehat di Tahun Baru

RABU, 16 JANUARI 2019 PK. 17:00 - 17:30 WIB
Wujudkan Resolusi Hidup Sehat di Tahun Baru

RABU, 9 JANUARI 2019 PK. 17:00 - 17:30 WIB
Get Dream Skin To Be Dream You

RABU, 23 JANUARI 2019 PK. 17:00 - 17:30 WIB
Atasi 8 Tanda Penuaan Yang Muncul Di Kulit Kamu


