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Mencuci dan membersihkan wajah tampaknya hal yang 
remeh, dan terkadang kita terlupa atau melewatkan 

langkah ini. Tapi tahukah Anda, sebenarnya apa yang akan 
terjadi saat kita tidak mencuci wajah?

Kulit kita terpapar berbagai jenis stres sepanjang hari. 
Karena wajah tidak memiliki penutup seperti tubuh kita 
menggunakan pakaian, maka kulit wajah akan lebih sering 
terpapar sinar UV, iklim kering atau lembab, AC, asap 
rokok dan polutan lainnya. Untuk membantu melindungi 
kulit dari kerusakan lingkungan, maka kulit menciptakan 
penghalang kelembaban yang disebut sebum. Sebum 
diperlukan oleh kulit untuk menjaga kelembaban alami. 
Namun jika bercampur dengan make up, kotoran, keringat 
juga debu, dan tidak dibersihkan, dapat mengakibatkan 
folikel kulit tersumbat. Hasilnya muncul jerawat, iritasi dan 
kulit terlihat tidak sehat.

Pilih Pencuci Wajah yang Sesuai
Menggunakan sabun badan untuk membersihkan wajah 
bukanlah ide yang baik karena kulit pada wajah dan 
tubuh kita berbeda. Pilih pembersih berdasarkan jenis 
kulit dan tingkat sensitivitas kulit. Sebagian besar produk 
wajah akan disesuaikan dengan jenis kulit - berminyak, 
kombinasi, normal dan kering. Mereka yang memiliki kulit 
lebih sensitif harus mencari pembersih yang diformulasi 
dengan ringan dan lembut. Ada beberapa produk yang 
memasukkan bahan tertentu untuk membantu mengatasi 
kulit berjerawat. 

Nu Skin menghadirkan beberapa pilihan pencuci wajah 
harian yang sesuai dengan kebutuhan Anda:
• Nutricentials Creamy Cleansing Lotion: susu 

pembersih yang dapat mengangkat make up dan 
membersihkan hingga ke pori-pori.

• Nutricential Pure Cleansing Gel: pembersih wajah 
dalam bentuk sabun pencuci untuk membersihkan 
kulit, mengurangi minyak berlebih dan membuat kulit 
terasa lebih segar.

• 1800 Face Wash: pembersih wajah dengan kandungan 
10% Vitamin C aktif yang efektif sebagai pembersih 
anti penuaan. Mengatasi noda-noda penuaan dan 
perubahan warna kulit, formula krim ini juga membantu 
produksi kolagen untuk menghilangkan garis-garis 
kerutan halus.

• Tri-Phasic White Cleanser: membantu mencegah fase 
ekspresi dari perubahan warna pada permukaan kulit. 
Mengandung Creatinine, busa pelembab berwarna 
serupa mutiara ini  membersihkan dan mencerahkan 
kulit untuk penampilan segar dan berseri-seri.

• Clear Action Foaming Cleanser: diformulasi untuk 
mencegah timbulnya jerawat yang disebabkan 
bercampurnya minyak dan kotoran. Kandungan 
salicylid acid yang menyerap ke dalam pori-pori bekerja 
mengurangi jerawat, membuat kulit terasa segar dan 
bersih tanpa terasa kesat.

• ageLOC Gentle Cleanse & Tone: pembersih berbentuk 
busa mewah yang menggabungkan pembersih dan 
penyegar dalam satu langkah.

Biasakan untuk mencuci wajah dua kali sehari agar 
kulit terjaga kebersihannya. Lanjutkan dengan langkah 
perawatan berikutnya seperti penggunaan toner, serum, 
pelembab siang dan pelembab malam untuk menjaga 
kesehatan kulit agar tetap terlihat awet muda.

PENTINGNYA 
MEMBERSIHKAN WAJAH



Tips

Hidup sehat tanpa penyakit adalah dambaan setiap 
orang. Sayangnya, gaya hidup dan kebiasaan makan 

kita dapat menyebabkan buyarnya impian tersebut, karena 
mengalami kelebihan berat badan maupun obesitas. 
Obesitas atau kegemukan umumnya disebabkan oleh 
kelebihan asupan makanan dan gaya hidup yang kurang 
sehat, sehingga kalori yang dibakar lebih sedikit daripada 
kalori yang masuk. Seseorang bisa masuk ke tahap obesitas 
apabila kelebihan berat badan mencapai 20%, dihitung 
berdasarkan tinggi badan dan berat badan. 

Di seluruh dunia, lebih dari 1 milyar orang dewasa mengalami 
kelebihan berat badan dan lebih dari 300 juta mengalami 
obesitas. 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. 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.

Masalah kegemukan dan obesitas di Indonesia terjadi 
pada semua kelompok umur dan pada semua strata 
sosial ekonomi. Fakta yang dikutip Kompas edisi 2 Juni 
2014 mengungkap Indonesia berada pada peringkat 10 
besar negara yang mengalami obesitas dengan lebih dari 
40 juta orang dewasa kegemukan. Saat ini, terdapat tiga 
besar penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian 
di Indonesia, yaitu stroke (26,9%), hipertensi (12,3%) dan 
diabetes (10,2%). Ketiganya berhubungan dengan obesitas 
atau kelebihan berat badan. 

Agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan 
dengan obesitas, menjauhi hal-hal yang dapat memicu 
kelebihan berat badan penting untuk dilakukan. Perhatikan 
beberapa cara berikut:
• Kurangi porsi makan dari biasanya. Perbanyak buah, 

sayur dan kacang-kacangan.
• Kurangi penggunaan minyak dan santan serta makanan 

dan minuman yang manis. Dianjurkan memasak 
dengan cara dikukus, direbus, maupun dipanggang.

• Kurangi konsumsi garam, makanan yang diawetkan, 
diasinkan dan dikemas dalam kaleng.

• Hindari susu tinggi lemak. Minumlah susu rendah 
lemak dan perbanyak konsumsi ikan segar. 

• Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari 
seperti berjalan kaki, bersepeda, membersihkan rumah 
dan kebun, juga mencuci motor atau mobil.

Nu Skin menghadirkan solusi untuk membantu mengatasi 
masalah obesitas melalui program pengelolaan berat badan 
dan perbaikan bentuk tubuh ageLOC TR90. ageLOC 
TR90 merupakan program komprehensif yang dirancang 
untuk mengubah hidup Anda dalam 90 hari, didasarkan 
pada ilmu pengetahuan ekspresi gen yang inovatif dan 
menyatukan pikiran dan tubuh untuk menjadikan Anda 
terlihat lebih ramping. Dengan menggabungkan suplemen 
ageLOC TR90, pola makan yang mudah namun efektif, 
dan gaya hidup yang lebih aktif, ageLOC TR90 membantu 
Anda mewujudkan tubuh yang lebih ramping, lebih muda, 
dan sehat.

CEGAH BAHAYA OBESITAS  
DENGAN HIDUP SEHAT 



LIVE THE DIFFERENCE

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

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

id.productsupport@nuskin.com

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

180 Face Wash 

ageLOC TR90

KEVIN

Saya pernah menggunakan krim racikan untuk perawatan wajah. 
Setelah berhenti menggunakan krim tersebut, wajah saya 

menjadi kusam dan warna kulit menjadi tidak rata. Selain itu, pori-
pori membesar dan wajah menjadi berjerawat. Setelah mengenal 
Nu Skin, saya rutin menggunakan Clear Action System selama 
setahun, hasilnya adalah jerawat saya semakin berkurang. Setelah 
itu, saya mengganti sabun muka saya dengan 180 Face Wash. Noda 
bekas jerawat yang tersisa memudar, wajah saya menjadi lebih 
cerah, dan pori-pori mengecil. Terima kasih Nu Skin.

YURIKA

Setelah mengikuti program TR90 
selama 90 hari, saya merasakan 

perubahan yang signifikan dalam 
metabolisme tubuh saya. Berat 
badan saya turun dengan cara yang 
sehat dan tidak menyiksa. Tubuh 
terasa lebih ringan, sehingga saya 
tidak mudah lelah saat beraktivitas. 
TR90 berhasil menurunkan lemak 
viseral saya dengan efektif dan 
aman. Sekarang, tubuh saya terasa 
lebih sehat dan bugar.SEBELUM SESUDAH

Berat Badan Lemak Tubuh Lemak Viseral Indeks 
Massa Tubuh Usia Tubuh Lingkar Pinggang

SEBELUM 81,8 24,6 12 28,9 43 97

SESUDAH 66,2 15,4 5 22,2 24 81
PERBEDAAN 15,6 9,2 7 6,7 19 16



NEW DIAMOND

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak karunia 
kepada kami hingga saat ini kami berada di posisi Diamond. Sepenuhnya 

ini adalah karunia sekaligus amanah bagi kami untuk bisa membantu lebih 
banyak orang dalam organisasi kami mencapai setiap tahapan menuju mimpi 
dan goal mereka.

Terima kasih kepada orang tua kami atas doanya, kepada para upline leader 
yang telah banyak memberikan inspirasi dan juga ilmu yang menjadi jalan atas 
terwujudnya mimpi kami hari ini,  dan juga kepada semua downline dalam tim 
kami serta para sideline yang selalu mendukung. Terima kasih juga kepada 
Nu Skin yang telah memberikan peluang bisnis dan kesempatan yang baik. 
Go Double, Go 1B!

PRAMITHA ARISMAWANTI & MUFTI FAHMI

Puji syukur pada Tuhan atas kasih karuniaNya sehingga kami bisa mengenal 
Nu Skin dalam kehidupan kami. Nu Skin telah memberi peluang yang 

mengubah hidup kami dan banyak orang.

Terima kasih untuk dukungan upline, mentor dan teman-teman dalam tim 
yang luar biasa. Terima kasih untuk para staf dan manajemen Nu Skin atas 
kerja samanya. Success is simple by working hard and smart. Do what's right, 
the right way, at the right time.

NOVIANTI & EDY SADIKIN S



NEW EMERALD

Puji syukur kepada Tuhan atas kebaikanNya dalam hidup kami. Saya hanya tahu 
bertindak dan melakukan bagian saya dengan share tentang Nu Skin. Soal hasil 

biar urusan Tuhan. Terima kasih buat orang-orang baik yang didekatkan kepada 
saya. Tetaplah berkarya dalam kebenaran secara maksimal dan jangan ambil hati 
perkataan dan sikap orang negatif kepada kita.

ASIDO PANJAITAN & SUPRAPTO DANTER

Terima kasih Tuhan atas pencapaian Emerald ini. Terima kasih kepada upline 
yang telah memperkenalkan bisnis ini kepada kami, kepada keluarga tercinta 

yang selalu mendukung, para downline yang begitu bersemangat berjuang 
bersama, serta crossline dan customer yang setia dan percaya kepada kami.

Pencapaian ini tidaklah mudah; semua tidak didapat secara instan. Di awal kami 
tidak tertarik untuk bergabung dalam bisnis ini. Tapi setelah dijalankan dan fokus, 
semuanya terbayar dan kami sangat bersyukur bisa menjalankan bisnis Nu Skin. 
Walaupun masih jauh dari kata sukses, tapi kami akan terus berusaha untuk 
mengejar kesuksesan kami. Success will never come to you if you do not go for it! 

HANGGI ARYA PUTRI & ANDI

Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang 
telah diberikan. Kami sangat bersyukur telah dipertemukan dengan Nu Skin 

karena bisnis, produk-produk dan orang-orangnya luar biasa. Terima kasih kepada 
para coach, upline, downline dan crossline yang telah membimbing kami hingga 
sampai ke peringkat Emerald.

Nu Skin tidak hanya bisnis maupun produk, dan tidak semata-mata bicara uang 
dan mimpi, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, 
mendidik customer menjadi cerdas, memberikan motivasi, bersilaturahim, serta 
saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dengan niat, 
kemauan yang besar, kerja keras, disiplin, keistiqomahan, dibarengi dengan 
ibadah, sedekah dan do’a, kita mampu mewujudkan mimpi-mimpi kita. Untuk itu 
perbanyak alasan kenapa kita harus meenggapai mimpi kita. Be, Duplicate, and 
Multiply Stars! 

IIN KARTIANA SARI & ZULKIFLI



NEW EMERALD

Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Pencapaian 
ini berkat ridhoNya, dukungan dari keluarga dan kerja sama tim. Kami yakin 

target menuju 1000 Ruby pasti akan terjadi dengan perjuangan, kerja keras dan 
komitmen dari kita semua. Terima kasih Ya Allah semua sudah terjadi. Indonesia 
pasti bisa!

JULIA EKAWATI & H AKHIZ ROYHAN NASUTION

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga 
saya bisa mencapai peringkat Emerald Excecutive. Terima kasih kepada upline 

yang selalu membimbing dan mendukung saya, juga kepada crossline dan 
downline yang menjadi semangat dan motivasi saya untuk bisa lebih baik.

Kerja sama tim yang solid dan saling mendukung membuat saya bertahan dalam 
bisnis ini. Bisnis ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan sekarang ini, tapi 
apa yang kita berikan kepada orang lain untuk memberikan perubahan terhadap 
kehidupan mereka. Jangan pernah berpuas diri dengan apa yang dimiliki sekarang. 
Targetkan dirimu, paksa diri dan kejar impianmu. Let’s success together!

MERLI CITRA 

Terima kasih kepada Tuhan atas pencapaian New Emerald tahun ini. Pencapaian 
yang kami dapat masih setengah perjalanan di bisnis ini, dan masih panjang 

jalan yang harus ditempuh dan dilalui. Liku-liku dan prosesnya membuat kami 
bertumbuh dan makin berkembang untuk melangkah lebih tinggi. To be successful 
in Nu Skin, we have to help others succeed too.  So let's do this together. Next, 
go Diamond!

RINA & HO PURNOMO



NEW EMERALD

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas pencapaian sebagai 
New Emerald. Keberhasilan kami tidak lepas dari dukungan keluarga besar 

tercinta, mentor, upline, downline, crossline, tim yang luar biasa, dan para staf Nu 
Skin yang selama ini telah banyak membantu.

Bersama Nu Skin kami menemukan transformasi. Tidak saja melalui finansial, 
namun juga kualitas kehidupan, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih 
baik serta dapat membantu orang lain agar dapat merasakan apa yang telah 
kami rasakan selama mengkonsumsi produk-produk Nu Skin dan menjalankan 
bisnisnya. Nu Skin is a fun business. Mari bermimpi, fokus pada tujuan, berdoa, 
dan jangan mudah menyerah untuk mencapai nya. 

SARI ASHINA & NURSALMAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan 
sehingga kami dapat berkenalan dengan bisnis Nu Skin. Terima kasih kepada 

upline dan tim atas kerjasamanya yang baik hingga saat ini kami bisa menjadi 
Emerald Executive. Dalam waktu kurang dari 2 tahun kami bisa mencapai impian 
di Nu Skin yaitu mengikuti Star Creator Trip ke Eropa secara gratis.

Lakukan bisnis ini dengan komitmen, konsisten, sepenuh hati dan tidak kompromi 
dalam hal apa pun, maka sukses pasti akan kita raih. Jadilah malaikat untuk 
membantu lebih banyak orang untuk sukses bersama di bisnis ini. Nu Skin 
Indonesia #1! 

SOH PAUW HONG / ANGEL & ANDRIAN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karuniaNya hingga kami dapat 
mencapai posisi Ruby walaupun sambil bekerja di kantor. Terima kasih kepada upline 

yang membimbing kami untuk sukses di Nu Skin, kepada para downline dan crossline atas 
kerja sama serta dukungannya.

Melalui Nu Skin banyak hal yang telah kami dapat, seperti pengembangan pribadi, bertemu 
dengan orang-orang baru, dan kesempatan untuk membantu orang lain. Pencapaian ini 
merupakan langkah awal untuk meraih pencapaian selanjutnya. Dengan selalu bekerja keras 
dan berdoa kepadaNya, insya Allah semuanya akan tercapai. Let’s go 1B, let’s do this together!

ADE HERIYANI & ALANDIDA SUMA

NEW RUBY



Terima kasih atas dukungannya kepada kami; ini semua merupakan berkat Tuhan dan 
bantuan dari tim dahsyat yang selalu bersama dengan kami. Nu Skin memberikan berkah 

kepada kami dan keluarga karena dengan produk-produk suplemen kesehatannya, kesehatan 
kami dan keluarga terbantu menjadi lebih baik. Pencapaian ini adalah langkah awal untuk 
lebih sukses sehngga dapat membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat melalui 
produk-produk Nu Skin.

AFNIANUR TIAMBUN PANJAITAN & DAELI FONAHA

Sebelum bertemu dengan Nu Skin, saya adalah seorang ibu rumah tangga dan wirausahawati 
yang tidak mementingkan penampilan sama sekali. Beruntung tahun lalu saya dikenalkan 

dengan Nu Skin yang mengubah pandangan saya dengan hasil yang memuaskan. Sejak 
itu, saya bertekad untuk bergabung dengan Nu Skin dan membawa kebaikan bagi  sesama. 
Pencapaian sebagai  Ruby tidak luput dari dukungan upline, crossline dan downline yang selalu 
berfikir dan bertindak positif serta saling mendukung satu sama lain. Terima kasih semuanya 
dan mari kita berkembang bersama! All of the goods, none of the bad!

AGUSTINE & KUSUMA HALIM

Saya bersyukur kepada Tuhan karena dipertemukan dengan seseorang yang membantu 
saya mentransformasi diri dengan produk ageLOC TR90. Sejak itulah saya mulai belajar 

menjalankan bisnis Nu Skin hingga bisa mencapai peringkat Ruby, dengan komitmen yang 
kuat, fokus pada tujuan dan melakukan dengan gigih dan sepenuh hati. 

AGUSTINA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT pencapaian Ruby ini bisa kami raih atas 
rahmatNya. Di Nu Skin sangat 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, keluarga, upline yang terus membimbing 
kami, serta kerja sama tim yang meberikan semangat dan energi positif. Kalau kami bisa, 
kalian pasti bisa. Become, Duplicate, Multiply Stars! Insya Allah Go Dubai, Go Pattaya, 
Go USA, Go 1B!

ANDHIKA FIRMANSYAH GAUTAMA

NEW RUBY



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karuniaNya. Saya percaya saya 
bisa mencapai level ini karena kebaikanNya. Terima kasih kepada manajemen Nu Skin, 

para Account Manager, upline, crossline dan downline yang telah mendukung saya selama 
ini, juga "little Angel" yang menjadi "Why Nu Skin" saya yaitu anak saya tercinta, Giovanni 
Walintukan.

Menjadi Ruby baru merupakan suatu awal. Selanjutnya, saya akan bekerja keras untuk 
mencapai impian saya. Saya percaya bahwa bisnis Nu Skin merupakan platform yang tepat 
untuk mewujudkan impian dan cita-cita saya. Saya targetkan tahun ini saya menjadi Star dan 
berada di Dubai tahun depan bersama para leader hebat lainnya. 

ANGELICA JULIET PIOH & DREYVI CHARLES WALINTUKAN

Puji syukur kepada Tuhan atas karuniaNya yang mengantar saya menjadi New Ruby. Saya 
berterima kasih kepada upline yang membantu saya, dan kepada tim yang memberikan 

kepercayaan untuk bersama menekuni bisnis ini. 

Tuhan pertemukan saya dengan bisnis Nu Skin di saat saya mengalami masalah keuangan 
tahun lalu. Ternyata masalah saya adalah "a blessing in disguise", yang membawa saya 
bertransformasi dalam hal karakter dan kepribadian. Saya berdoa Tuhan selalu mampukan 
dan kuatkan saya dan tim menjadi instrumenNya untuk mengangkat kehidupan orang lain 
menjadi lebih baik.

CINDY MEILANI

Syukur kepada Tuhan atas pencapaian sebagai New Ruby dan terima kasih kepada upline 
dan suami atas dukungannya yang begitu besar. Pada dasarnya saya adalah orang yang 

suka tantangan. Bisnis Nu Skin membuat saya tertantang untuk membuktikan bahwa saya 
bisa sukses seperti kakak saya dan lainnya. 

Pencapaian Executive dalam waktu satu bulan bukan hal mudah. Butuh mindset dan 
keyakinan hati yang sangat kuat, juga konsistensi untuk selalu hadir di meeting karena di 
sana kita dapat belajar banyak dan berkembang lebih baik. Nu Skin adalah bisnis yang patut 
diperjuangkan dan mulianya, di Nu Skin kita tidak bisa sukses sendiri. Untuk bisa sukses, kita 
harus mensukseskan orang lain. Let's Do the Best, Go Double and Fight for Dubai 2017! 

ANGGINA SARI & A HERWINDO JAYA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT untuk pencapaian Ruby ini. 
Terima kasih untuk kedua orang tua, suami dan anak yang selalu memberikan dukungan 

dan doa, juga upline, para leader hebat, downline dan crossline yang selalu memberikan 
semangat dan dukungan, serta menjadi inspirasi dan motivasi.

Nu Skin banyak sekali memberi ilmu untuk saya berani bermimpi dan fokus mencapai tujuan 
dalam hidup, serta menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi orang lain. Saat orang 
lain tidak yakin terhadap kita, yang terpenting kita tetap yakin terhadap diri sendiri. Saya 
akan tetap berjuang untuk mencapai mimpi saya bersama Nu Skin. Go Dubai-Abu Dhabi! 
Go Pattaya!

DIAN ARIESTIA

NEW RUBY



Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan saya dengan 
Nu Skin. Terima kasih khususnya untuk suami yang mendukung dan doa ibunda ttercinta 

yang tiada putus, juga dukungan dari upline dan teman-teman tim. Di Nu Skin saya lebih 
positif dan produktif. Bisnis ini sangat fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja, kapan 
saja. Saya bisa aktif beraktivitas sebagai seorang istri, anak dan sahabat, seiring bisnis tetap 
berjalan. Nu Skin benar-benar platform yang baik untuk "Discover the Best You".

DIAN NOVIANY & MUHAMMAD YANDRI KHAIDIR

Syukur Alhamdulillah karena Allah SWT telah memberikan pencapaian ini dan kemudahan 
dalam prosesnya. Terima kasih kepada orang tua dan anak-anak kami, serta upline dan 

downline yang terus mendukung dan menginspirasi perjalanan kami, serta memberikan 
kepercayaan dan semangat menuju kesuksesan bersama. 

Nu Skin merupakan sekolah bisnis dan kehidupan yang baik. Satu demi satu mimpi kami 
sudah mulai terwujud. Bersama Nu Skin kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan 
memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang lebih besar dan bermanfaat untuk 
orang banyak.

FITRIA

Saya bergabung di Nu Skin di usia saya yang sudah memasuki 61 tahun. Dengan latar 
belakang sebagai pemilik bisnis selama lebih dari 40 tahun, saya melihat Nu Skin sebagai 

suatu peluang bisnis yang berbeda dan menarik. Terima kasih kepada upline, downline dan 
manajemen Nu Skin yang telah membantu saya hingga mencapai posisi ini.

ENGE KUSUMA HENDRA

Syukur Alhamdulillah atas pencapaian ini. Semua ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, 
upline, downline dan teman-teman satu tim yang saling mendukung untuk kesuksesan 

bersama. Nu Skin membuat hidup kami bahagia, penuh percaya diri, semakin sehat dan 
tambah semangat. Semoga kami diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk meraih kesuksesan 
berikutnya.

HJ YOYOH MAESARAH & H. MUHAMMAD NADJIB

NEW RUBY



Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. 
Terima kasih kepada upline yang selalu mengajarkan arti dan cara untuk mencapai 

kesuksesan di Nu Skin, kepada semua loyal customer dan downline yang bekerja keras untuk 
mendapat manfaat dan keberhasilan bersama. Terima kasih Nu Skin. Hope the next level will 
be on hand soonest, Aamiin.

INDAH KHIKMATUS SA & BAGUS BAGUS ARDIANTO

Terima kasih kepada Tuhan, atas segala berkat Nya sehingga saya dapat mencapai posisi 
Ruby Executive. 

Semenjak bergabung di Nu Skin, pola pikir, sikap dan fisik  saya mengalami perubahan. 
Saya semakin cinta dengan Nu Skin karena manfaat kesehatan yang saya dapat dari produk-
produknya. Terima kasih Nu Skin.

LISA

Kami bersyukur kepada Tuhan atas pencapaian Ruby. Terima kasih kepada keluarga, para 
upline, downline, sideline dan konsumen yang setia dan percaya kepada kami. Dengan 

semangat tidak kenal lelah, fokus, inisiatif, kreatif dan keyakinan tinggi, kami memanfaatkan 
waktu sebaik-baiknya untuk menjalankan bisnis ini. 

Karena bisnis Nu Skin inilah saya sadar bahwa kita telah membuat banyak orang bahagia, 
menjadi dekat dengan banyak orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Hidup ini terasa lebih 
berarti apabila bisnis yang kita jalani sejalan visi dan misinya dengan kita, yaitu membahagiakan 
orang banyak. Go Dubai!

JUWITA & TANTO KURNIAWAN

Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada orang tua dan upline yang selalu 
mendukung perjalanan bisnis Nu Skin kami. Kami sangat bersyukur karena melalui 

Nu Skin kami bisa berbagi dan membantu banyak orang melalui peluang bisnis dan produk-
produknya. Pencapaian Ruby merupakan titik awal untuk mencapai impian saya.

MARCIA KUMALA

NEW RUBY



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kami dengan 
Nu Skin. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga, Azi dan Nabil -- dua jagoan 

kami yang selalu mengerti kesibukan ayah bundanya. Terima kasih kepada upline, downline, 
crossline, manajemen Nu Skin dan para leader yang mendukung kami.

Banyak perubahan dan kemajuan dalam kehidupan kami. Kami senang bisa berbagi solusi 
bagi masalah kesehatan banyak orang. Nu Skin dengan inovasi tiada henti dan keunggulan 
produknya benar-benar merupakan peluang bisnis yang layak diperjuangkan.

MAULINDA EVIANA & ARY FATHRA

Alhamdulillah untuk pencapaian sebagai Ruby Executive. Semoga bisa lebih baik, berbagi 
rezeki dan berkah untuk semua. Terima kasih atas dukungan para downline, upline juga 

para user yang  setia. Salam sukses, salam Nu Skin!

NUNUNG ROHMAWATI & DENNY SYAFAR WIDJAYA

Puji syukur kepada Tuhan atas pencapaian New Ruby kami. Terima kasih untuk seluruh 
keluarga, orang tua, upline, downline dan sideline untuk dukungannya selama ini. 

Nu Skin telah membantu kehidupan kami kearah yang lebih baik. Kami akan terus membantu 
keluarga-keluarga lain sehingga mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Terus 
berjuang, bersama Nu Skin kami akan mencapai impian-impian kami. 

RUSHILLA LEONITA SHARON, MSi & ULUNG RUSMAN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah meridhoi saya di bisnis ini 
hingga pencapaian Ruby dapat saya raih. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan orang 

tua dan keluarga. Terima kasih kepada upline yang telah mengenalkan dan membimbing 
saya, serta terima kasih kepada customer, distributor, crossline, dan tim tercinta, juga staf dan 
Account Manager yang selalu mendukung.

Berawal dari sebuah roll on dan pasta gigi yang membuat saya sangat mencintai produk dan 
bisnisnya. Tanpa meninggalkan kuliah, seorang mahasiswa seperti saya dapat menjalankan 
bisnis ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak sukses di bisnis ini dengan komitmen 
dan kerja keras. Be, Duplicate, Multiply Stars! Go 20 Jumpstart, Go Dubai, Go Pattaya, Go 
Blue Diamond, Go 1B!

RIDHO AL AZIZ & MAARIF HJ.YULINAR

NEW RUBY



Saya bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkatNya kepada saya. Meraih 
kesuksesan memang tidak mudah, tetapi juga tidak susah. Dengan dorongan semangat 

yang tak henti dari upline, saya berkomitmen untuk take action setiap hari dengan 
menggunakan berbagai tools seperti katalog, S3, meeting, training, dan convention. Atas seijin 
Tuhan, saya diberi kesempatan mencapai Ruby.

Ruby merupakan awal perjalanan sukses saya.Tetap percaya, terus bersyukur dan biarkan 
keajaiban terjadi dalam perjalanan menuju sukses bersama Nu Skin. Jadikan kesuksesan kita 
bernilai karena dirasakan pula oleh keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, serta menjadi 
inspirasi bagi orang lain. Go double, go 1B!

ROBERTO SUHENDRA ALAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmatNya peringkat Ruby bisa kami 
raih. Semua ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua tercinta, dan terima kasih 

kepada upline yang sudah memperkenalkan Nu Skin serta membimbing kami, serta crossline 
dan downline yang selalu memberikan ilmu, semangat serta energi positif untuk mencapai 
tujuan kami di bisnis ini.

Bagi kami Nu Skin bukan hanya sekedar bisnis, namun merupakan keluarga dan kendaraan 
untuk dapat membantu banyak orang dan mencapai imipian kami. Go Dubai, Go Pattaya, 
Go 1B! 

SUANDI & MEITIA PRANTIKA

Puji Tuhan atas pencapaian sebagai New Ruby. Terima kasih untuk upline, keluarga dan 
teman-teman yang selalu mendukung.  Mengenal Nu Skin pada bulan April 2016, 

menjadikan kami semakin mencintai Perusahaan ini, baik dari segi produk maupun bisnis nya. 
Nu Skin merupakan Perusahaan yang tepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami. Kami 
ingin berbagi dan menolong lebih banyak orang untuk merasakan kebahagiaan bersama 
Nu Skin. Go Double, Go Blue Diamond. 

SARINAWATY & JULIANA SRI POPY IR.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah meridhoi dalam menjalankan 
bisnis ini. Terima kasih atas dukungan dari orang tua, suami, serta upline, crossline, dan 

downline yang selalu memotivasi saya.

Setiap pencapaian diawali dengan keputusan yang tepat. Keputusan saya di Nu Skin mampu 
mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik dari segi kesehatan, pengembangan diri dan 
finansial. Ruby adalah langkah awal untuk meraih impian. Go Dubai!

TANTRI KUSUMANINGSIH & ADHI WIJAYA

NEW RUBY



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. Terima kasih kepada 
orang tua, keluarga, teman dan tim yang selalu mendukung kami; spesial kepada upline 

yang telah memperkenalkan Nu Skin dan membimbing kami. Kami menyadari ini baru tahap 
awal pencapaian karier di Nu Skin. Semoga mimpi mengajak lebih banyak orang untuk sukses 
bersama di bisnis ini segera terwujud.  

TATI MAIRUSI & HAFIDZ HASYIMI

Hadirnya kebahagiaan bersama Nu Skin dimulai dari merasakan manfaat produknya, 
kemudian secara bertahap menumbuhkan keyakinan bahwa Nu Skin dapat membantu 

mewujudkan cita-cita. Alhamdulillah, puji syukur, atas setiap anugerah yang diberikan Allah 
SWT, terima kasih tak terhingga kepada para mentor dan seluruh karyawan Nu Skin Indonesia. 
Salam paling hangat untuk seluruh teman, kerabat dan customer tercinta atas kepercayaannya 
kepada kami dan keyakinan terhadap Nu Skin.

YUNI RUSLITAWATI & HARTO WISONGKO

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. Terima kasih kepada 
upline yang telah memperkenalkan Nu Skin sehingga saya bisa bertansformasi menjadi 

lebih baik, juga kepada keluarga yang telah mendukung, serta tim yang luar biasa.

Nu Skin merupakan bisnis yang dapat membantu seseorang menjadi lebih baik. Produk 
Nu Skin serta profil perusahaannya  membuat saya yakin untuk terus berkarir di bisnis ini.

ULAN DEWI & ILYAS

NEW RUBY

MISI KAMI menjadi FORCE FOR GOOD di seluruh dunia 
dengan memberdayakan orang-orang untuk MENINGKATKAN 
KEHIDUPAN melalui peluang bisnis yang menguntungkan, produk-
produk yang inovatif, dan budaya yang memperkaya kehidupan.

VISI KAMI adalah menjadi perusahaan direct selling TERKEMUKA 
DI DUNIA dengan memberikan PENGHASILAN YANG LEBIH 
BANYAK bagi para sales leader dibandingkan perusahaan lainnya.



• A RINI BROTO SOETE
• AFNI FARIDA & SUPARNO HATTA
• ANISSA WIRANTI UTAMI & ILYASA FEBI
• ARIE MEILAWATY AS & H AMINULLAH SYARIFUDDIN
• CONNY S PANGKA
• DAUD ACHMAD
• DIAH WULANDARI & HERI NURDI
• DIAN INDAH PURNAMA SARI & DONI FITRA
• ERLY & NURLIS
• FASNORA & MUKAFFI
• HERMAN JOHANES RAHARDJA
• IRMA HENDRIYANI & NOVRIZAL PERIANTO
• JI WAN LING
• JOHANES HARIJANTO

• MISYELLI
• MUHAMAD SETYAKI PAMUNGKAS
• RANTI DWI ANJANI & RUSMANTO RUSMANTO
• RATNAWIYAH & YASER ISMAIEIL NOUSSR
• SANNY ANITA
• SANTI MAYASARI & SANTI MAYASARI
• SEBASTIAN JAAFAR IR
• SRI HARTATI & ARIES SETIAWAN
• SYELANA KLAUDIA TANSIL & DODY SENDIKO HARLI
• SYLVIA IRNAWATY TAN & LILY
• WILLY FANLY JONES
• YAYUK SUPRIYATIN

NEW LAPIS

• BERNADETH INDAH ALONA B.
• BRENDA H.HAURISSA
• CHRISTYN EVA ELINDA SIAHAAN SP
• EDWINALDY
• ERNI SUBANDI
• FAISYAL
• FESKARIA WARGANEGARA
• HENING TYAS DYAH SAFITRI
• HJ. VITRANIATI
• INDAH PURNAMI SUFIYANTI
• INGRID SOMAWI
• IR. KAMSIATI CHAIRANI
• ISWAHYUDI
• JAMALUDDIN TUNGGALA
• JULIANA K L HUTAGAOL SE
• KEVIN ALKINDY
• LETRY LILIANE BANUA
• LINA MARTININGSIH & RIYANTO RIYANTO

• MASITOH & EFFENDI DRS. H. EDDY RUSTAN
• MEGA ARUM ANJARSARI & 

RANGGA PRADIKTA ALIHSYAHBANA
• MUJIONO & KUSUMA WARDHANI
• NANI SATIYA ALIANI TRI
• NUZULA DHINA PRAMUKAWATI
• RINI HANDAYANI
• ROLAND HASIBUAN
• SE DIAN ROSATI & IR SURYADI
• STEFFI
• SURIYANA
• TETTY I SILABAN
• THERESIA GUSTAN
• TRIO LINDA & TJIUK SUAN
• YASINTA PUTRIANTI DARAJATI
• YOANITA PUSPARANI & PANDU NOVIALDI
• ZAINIDAL AMBIARY

NEW GOLD

NEW EXECUTIVE

• ABI MASIKU
• ACHMAD ARIO SETA WARDHANA
• ACHMAD RIFAI
• ADELINE RENATA
• ADI BROTO SUTEDJO
• ADISTI ERNA WIJAYA
• ADITYA YUDHA SURYANTARA

• AGUS
• AL HARITS HADI SASMITA
• ALISA HENAWATI
• ALVARO
• ALVIN BASTIAN ST
• AMANDA WIJAYANTI
• ANAIFAH NUR ISMI SARDAR



NEW EXECUTIVE

• ANDI SUTRISNO
• ANDIKA WIDYA CANDRARINI
• ANDRIANSYAH
• ANEKE PANGERAPAN
• ANITA KUSWANTI
• ANITA PRASETYO HANDOJO
• ANTHONIA D RAFAEL NEPA
• ANTHONY R. PANDHEGA
• ANTON
• ARIYANTO
• ARVIN WIJAYA
• AUDREY KOH
• AVENDI WIJAYA
• AYLIA TJENDIATI
• BANTU TARIGAN
• BELLA AGATHA & JAYA FELITA ANTHONY
• CAROLINE MANNUELA
• CHAROLINA NATALIA
• CHRISTIEN WIJAYANTI PUTRI
• CHRISTOPHER KUSTONO
• CINDY NATALIA GINTING.S
• DAHLIANA SIHOMBING
• DARMINI
• DIAR MEITHA WARDHANA
• DONNY
• DONNY SETIAWAN
• dr. ESSY OSMAN
• dr. VIVI SUDJANA
• dra. DEBORA R M SIHOMBING & 

SIAHAAN SH JONNY HOTMAN P
• drh. ERI DESRA
• DUDUNG ABDULAH MANSYUR
• EDITH INGELIANI SUGANDA
• EKA JUNIASIH BADRIATI
• ELENA DHAMAYANTI
• ELLY MEGAWATY
• ELVI SENDORO
• ELY YULIANA
• ENDAH LISTIA PURNAMA SARI
• ENDANG BOEDIONO
• ENDRI TRI WAHONO
• ENI NURAENI & ANDRIAS LAS ZULDIDAS
• ENNY CHANDRAWATI.S.ST
• ERIANTO
• ERTY
• ERVINA
• FARAH FATMA
• FARICA STIANI LIESTYO
• FATHIN AZKIYA
• FERDI ALEXANDER SAIRIN
• FLORIDA IDA
• GISELLA GLENSELL
• H MUHAMMAD SALEH
• HADISTIAN MUHAMMAD HANIF
• HAIFA DITA SHABRINA

• HANNA TANONE
• HANY HADIANTI
• HAPPY SEPTIANA WULANDARI
• HARDJANTO TIRTIANTO
• HASNA NUR ALIFAH
• HENDRA WATI SOESABDO
• HENDRIK
• HERMAN SOEGIHARTO
• HETTY ROSTINA SAMBAN
• HIOE YOHANES RATNA DEWI
• HJ. ETI SISWIATI RAHAYU
• I GUSTI AYU PUTU KERTIASIH & MADE MAHAYASA
• IIN GUNAWAN
• IKA MAYASARI
• INDAH PURNAMAWATI & INDAH PURNAMAWATI
• INDRA KARDIAN
• INGGRIK PERMANA NG
• INKA SARI BR. SURBAKTI
• IQOMATUS SUNIAH
• IRMA RISMAYASARI
• IRMA SARI WONGSOPUTRO
• IRMA YUDITH AYU PUSPITA
• ISHAK YONATHAN CHANDRA
• IVONNE VONNY SOBIRIN
• JAKIAH
• JANITRA AVILA BUDIONO
• JANTY
• JEANYTA
• JEFRY
• JENNI PANGARIBUAN
• JENNY
• JIMMY YANG
• JOSEPHINE MARIA SANTI YUNITA
• KALCEM
• KENNETH WIJAYA
• KEVIN JONATHAN
• KRESENSIA INDRIATI
• LAFANI ERWANTO
• LENNY OENTARYO
• LEVINA JANET SUSILO
• LIA ASTUTI LATIFA
• LIEANA
• LILI KUSNADI
• LINDA YUNITA
• LISA KARDINA SE & SE SATRIA
• LUCIA MONIA SIMANJUNTAK
• LUCIA ROSANA DJAPHAR & LAURENTHIA WIYANTI
• LUDIE ANANDIA PRIYANGGANI
• LUSIANA
• LUSYMA GANI
• MAHARANI KANDHISA
• MARIA
• MARIA FONGKI HENDRIASTUTI
• MARIA GORETI YULIWIDIASIH
• MARIA USMAN



• MARINA RUMONDANG P TAMPUBOLON
• MARYAM
• MAYA INDRA & MAYA INDRA
• MAYA PUSPITASARI
• MAYA RACHMAWATI PARHUSIP
• MAYRI SUZANNA KASHAWAN
• MEGA ARDIENTI
• MEGA CRAH DEWANTI
• MEILANY WAHYU RAHMASARI
• MEILIA SUSANTI
• MERISCHA
• MEUTIA FADHILLA & KHAIDIR
• MEYDA EFA WATI SIREGAR
• MEYLIND N ARITONANG
• MHD CHARUDDI BRAHMANA
• MILA KARMILA
• MILA MARIANI
• MIRRIAN DEVILIANE
• MM DRS.A. ANDRIONO PRATIKNO
• MOHAMAD AMIN AHLUN NAZAR
• MSY HANIFAH
• MUHAMMAD ISLAKUN
• NANCI ADRIANI
• NATALIA LESTARI
• NATHANIA ELISA NJOTODJOJO
• NELLI EFFENDI
• NELLY ASTUTI GUMAYANTI
• NI MADE HERNIATI
• NILA FARIDA NINGSIH
• NONI
• NORMEINY
• NOVIALINA
• NUNUNG
• NUR HAFNI
• NURBAETI
• NURHAYATI RINA PAKABU
• NURIDAH
• NURLAILA
• NYOMAN WARTINI
• OKTO HOSEANTO
• OPHIUCUS IMELDA DEWAYANI & EKO AGUS PURNOMO
• PETROMAK
• PITUA ERNI SULASTRI
• RACHMAD BUDIANTO & RACHMAD BUDIANTO
• RACHMAYANTI
• RAHMA EKA SARI
• RAHMAYANI
• RAIHANI
• RAINOLD JECKSON PANJAITAN & 

JESSI MARINUS PANJAITAN
• RATNA
• RAYANA AMALIA ALFIRA
• REGINE VERA LEE
• RENA NURCHAYATI
• RENI MIRANI

• RESKA LEFA LAPUGA & TRI NOVEMBINANTO
• RETNO ENDAH DWI SANTI
• REZHA FITRIA PICESSA
• RINAWATI YANUWARDANI
• RINI TARULLY
• RITA YULIANINGSIH
• RIZKI AGENG IRANDA
• ROHANI MUKHTAR
• ROLI REVOLINA
• ROS MEGAWATI
• ROSTINEU
• ROTUA JUNITA V. MANULLANG
• SAINAH
• SALLY
• SANDY
• SANITA
• SE DYAH KUSUMAWATI
• SE KOMARI DUMAIYULI
• SE PERWITA KUSUMASTUTI
• SEKAR RARASMARA
• SH ERRY KURNIASIH
• SHEEREEN YOHANA
• SISCA NOVIA ANGRINI
• SISKA DEWI BRAHMANA
• SISKA SAPUTRI
• SITI MAHMUDAH
• SITI MEILINA UTAMI
• SITI MIFTAHUL JANAH
• SITI ROSIDAH
• SITI SOFIA
• SITTI NAASYITHAH.SPT
• SOETJI HYRNA SOELISTYOWATI
• SOFI RATNA SARI
• SOFIA DEWI
• SOIBA TULASMIA
• SRI LESTARI
• SRI MULIATI BAMBANG S
• SRI WAHYUNI SILYA
• SRI YANTI & ASEP TUTUY TURYANA
• SRIMULIATI NAZER
• STEFANIE PATRICIA WIBOWO
• STEFANIE WIDJAJA
• STEFFI TJANDRA
• STEPHANIE M KRISTANTO
• SUCI MARLINA
• SUGIHARTI
• SUGIMAN SURYA
• SUGUH SUTRISNO
• SUJINAH
• SUNIPA
• SUPRIATI & BAMBANG SUPRIYADI
• SWANDANI SARASWATI. N
• TAMAMI AGUSTINA PANDANA
• TANTY MEGAWATI
• THIAN NAN HUNG

NEW EXECUTIVE



• TITANIA WULAN SARI
• TITIH NURUL HAYATI
• TJEN SUSILOWATI
• TJIOK YAN PRAMONO
• TJONG JIMMY SOEHARTO
• TOMI PARISIANTO WIBOWO
• TRI ARYANI BUDIASIH
• TRI SAPTANTI HARTINGRUM
• TRI WAHYU ARUM CEMPOKOWATI & HERY PRASETYO
• UTAMI
• VELYTHA PETERRIA
• VENNY TANIA WINARTA
• VERA SUKMAWATI
• VICTRESSIA DEWI HASIANTA
• VIJAYANTI DEVI
• VIVI SUSANNI
• VIVI SYULI MAMPUK

• WATI
• WENNY KARTIKA SUSANTO & DANIEL HINDARSOEN
• WIDYA DAYU MAHARANI & WIDYA DAYU MAHARANI
• WINDA YULIANTI
• YANTI TRIANA
• YAYAH ROHMATUN KHOIRIAH 
• YESHI KARLIA
• YOHANA FRANSISKA
• YOHANA ROTUA PURBA
• YONNIE SASONGKO PRABOWO
• YULIANA AFANDY
• YULIANA BUSA
• YURIKE PUTRI KOESPRASETIO
• ZHIAN FHARDIANI

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.

KUALIFIKASI 
JULI – DESEMBER 2016

GO STAR CAMP #8
PADA TANGGAL 

19 & 20 FEBRUARI 2017

Syarat dan Ketentuan untuk mengikuti Go Star Camp:
• Terbuka bagi setiap Executive, Gold dan Lapis baru yang memiliki 3000GSV selama 3 bulan berturut-turut begitu 

dipromosikan dalam periode kualifikasinya.
• Peserta harus memenuhi minimal volume Executive hingga tanggal keberangkatan.
• Tidak dapat dipindah tangankan atau diuangkan.
• Jumlah tiket tergantung pada jumlah associate dalam akun pada saat memulai kualifikasi, maksimal 2(orang) per akun.
• Peserta tidak boleh melakukan pelanggaran sebagai Distributor dan diharuskan untuk membangun bisnis Nu Skin sesuai 

Kebijakan dan Prosedur Perusahaan.



PARTICIPANTS: RUBY ABOVE TICKET: FREE

JADWAL TRAINING

NOVEMBER 2016
TANGGAL JAM WALK-IN CENTER TRAINER

Kamis, 3 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Jakarta & Surabaya
Tika Handayani (Beauty 

Consultant) &  Ratna Fitri 
Annisa (Beauty Consultant)

Sabtu, 5 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Pekanbaru Najla Rifda  
(Marketing Assistant) 

Kamis, 10 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Bekasi Tika Handayani  
(Beauty Consultant)

Sabtu, 12 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Jakarta Tika Handayani  
(Beauty Consultant)

Kamis, 17 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Serpong Ratna Fitri Annisa  
(Beauty Consultant)

Sabtu, 19 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Bandung & Medan
Tika Handayani (Beauty 
Consultant) & Ratna Fitri 

Annisa (Beauty Consultant)

Kamis, 24 November 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Makasar Ratna Fitri Annisa  
(Beauty Consultant)

DESEMBER 2016
TANGGAL JAM WALK-IN CENTER TRAINER

Jumat, 2 Desember 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Jakarta Ratna Fitri Annisa  
(Beauty Consultant)

Sabtu, 3 Desember 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Semarang Ratna Fitri Annisa  
(Beauty Consultant) 

Kamis, 8 Desember 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Makassar Ratna Fitri Annisa  
(Beauty Consultant) 

Santu, 10 Desember 2016 Pk. 14.00 - 16.00 Medan Najla Rifda  
(Marketing Assistant) 

PALEMBANG
JUMAT & SABTU, 9 - 10 DESEMBER 2016

PK.  10:00 - 20:00

Bal l room 1  Lt .1 
Hote l  Novote l  Pa lembang

Jl. R. Sukamto No.8 A Palembang Sumsel.



Pk. 10:00 - 13:00 : Nu Business Builder Training
     Guest Speaker: 
     Marcella Tanzil 
     (Blue Diamond Executive)

Pk. 16:00 - 16:30 : Training ageLOC Me & EEO
     oleh Ratna Fitri Annisa 
     (Beauty Consultant)
    
Pk. 16:30 - 17:00  : Business Opportunity Meeting  
       Guest Speaker: 
     Muhammad Reza Pratama Kamal 
     (Diamond Executive)

Pk. 10:00 - 13:00 : Certified Trainer Program (CTP)  
     Level 1 Nu Skin & Pharmanex
     oleh Mutiara Firdausy 
     (Health Consultant) & 
     Ratna Fitri Annisa 
     (Beauty Consultant)

Pk. 15:00 - 15:30  : Business Opportunity Meeting
     Guest Speaker: 
     dr. Satria Pratama 
    (1 Year Team Elite Platinum & 
     3 Year Team Elite)

Pk. 16:00 - 16:30 : Contest ageLOC Galvanic Spa 
     oleh Ratna Fitri Annisa  
       (Beauty Consultant)
   
Pk. 16:30 - 17:00  : Business Opportunity Meeting
     Guest Speaker: 
     Nila Mayaningrum 
     (Blue Diamond Executive)

SABTU, 12 NOVEMBER 2016JUMAT, 11 NOVEMBER 2016

Marcella Tanzil
Blue Diamond Executive

Nila Mayaningrum
Blue Diamond Executive

Muhammad Reza 
Pratama Kamal 

Diamond Executive

MANADO
JUMAT & SABTU, 11 - 12 NOVEMBER 2016

PK.  10:00 - 20:00
Hote l  S intesa  Pen insu la

Lotus  1  ba l l room
Jl .  Jend .  Sud i rman Wenang –  Manado

ROAD TOUR ACTIVITIES
SKIN ANALYSIS | BODY FAT ANALYSIS | CEK ANTIOKSIDAN | PEMBELIAN PRODUK

dr. Satria Pratama
1 Year Team Elite Platinum 

& 3 Year Team Elite



NU SKIN HADIR DI SEMARANG!
MULAI SENIN, 28 NOVEMBER 2016

Walk-In Center (WIC) Semarang
Jl. DI. Panjaitan No. 21 A-B

Kampung Kali, Seteran 50134
Semarang

JAM OPERASIONAL:
Senin - Jumat : Pk. 12:00 – 20:00
Sabtu          : Pk. 10:00 – 18:00



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

RABU, 16 NOVEMBER 2016
Pk. 10:00 – 14:00
(Registrasi dimulai pk. 09:00)

KHUSUS UNDANGAN

Mark Bartlett, Ph.D.
Vice President, Global Research and Development, Pharmanex
Menjabat sebagai Vice President, Global Research and Development, 
Pharmanex, Dr. Mark Bartlett bertanggung jawab atas riset dan 
pengembangan seluruh produk Pharmanex. Beliau memperoleh gelar di 
bidang biochemistry dan organic chemistry dari Australian National University 
serta meraih Ph.D di bidang imunologi dan biologi sel dari John Curtin 
School of Medical Research di Canberra.

Nguyeng Ngoc Nam Phoung
Blue Diamond Executive

Dengan gelar Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari University of Oxford  
dan pengalaman kerja di salah satu bank terkemuka di dunia, JP Morgan, 
Nam Phuong mulai mencari bisnis yang dapat memberikan penghasilan 
yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
 
Setelah 10 tahun bermukim di Inggris, tahun 2012 Nam Phuong memutuskan 
pulang ke Vietnam dan menjalani karir sesuai dengan kemampuan dan 
minatnya sambil terus mencari jawaban atas pertanyaan: “Bagaimana kita 
dapat menyeimbangkan finansial, waktu dan kehidupan yang berarti setiap 
harinya? Bagaimana kita bisa membantu banyak orang di sekitar kita? 
Jawabannya didapat Nam Phuong melalui industri direct selling dan Nu Skin.

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

Guest Speaker:



THE POWER OF 
GOAL SETTING FORUM

Lisa Honger
Ruby Executive

Tintin Rohaeni
Blue Diamond Executive

TIKET:
GOAL SETTING FORUM

1 - 12 NOVEMBER 2016
Rp. 250.000,-/orang

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

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

RABU, 16 NOVEMBER 2016
Pk. 19:00 – 21:30

(Registrasi & makan malam pk. 18:00)

Ria Muhajirah
Blue Diamond Executive

Ati Puspanita
1 Million Dollar Circle &
Blue Diamond Executive

Nam Phoung
Blue Diamond Executive

Pembicara:



Scan
Untuk info detil



Scan
Untuk info detil



Scan
Untuk info detil



MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
KERANGKA INVESTASI

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

Nu Skin adalah "program kerja" dimana keberhasilan dapat Anda raih dengan melakukan kerja keras. Untuk dapat menghasilkan 
kompensasi yang baik sebagai seorang Distributor, hal tersebut membutuhkan waktu, usaha, komitmen serta diiringi dengan 
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. Keberhasilan seorang Distributor 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.

Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang perlu Anda perhatikan sebagai seorang Leader

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

Leader yang Tidak Baik
• Menekan  downline  atau prospek Distributor 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 dijual.

• Mendorong  downline  atau prospek Distributor Anda 
untuk berhutang guna berpartisipasi dalam peluang 
bisnis ini.

• Memberikan klaim tentang potensi penghasilan yang 
salah atau keliru atau bertentangan dengan Skema 
Kompensasi Penjualan dan memberikan pernyataan 
yang salah mengenai manfaat dari penggunaan produk-
produk Perusahaan.

• Mensyaratkan pembelian produk-produk, paket produk 
atau materi dan jasa pendukung bisnis, seolah pembelian 
tersebut dibutuhkan untuk menjadi seorang Distributor.

Leader yang Baik
• Mengingatkan downline untuk membeli produk atau 

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

• Menjalankan bisnis sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki.

• Memberikan penjelasan perihal perhitungan komisi 
yang sesuai dengan skema kompesansi penjualan 
dan memberikan pernyataan mengenai kegunaan 
atau manfaat yang didapatkan dalam mengkonsumsi 
produk Perusahaan berdasarkan pernyataan resmi yang 
dikeluarkan oleh Perusahaan (dapat diperoleh dari 
Halaman Informasi Produk pada website Nu Skin) atau  
berasal dari materi marketing Nu Skin.

• Tidak memaksakan downline untuk membeli suatu 
produk, pelayanan atau layanan pendukung bisnis 
lainnya (kecuali Bisnis Portofolio). 



4

4 (empat) Finalis akan mendapatkan:
• Voucher produk senilai Rp. 1,5 JUTA
• Foto dengan fotografer profesional disertai 

make-up dan hairdo

FINALIS1

1 (satu) Pemenang Utama akan mendapatkan:
• Voucher produk senilai Rp. 10 JUTA
• Foto dengan fotografer profesional disertai 

make-up dan hairdo

PEMENANG UTAMA

* Invoice yang berlaku adalah untuk pembelian produk ageLOC
mulai SEPTEMBER 2016.

Beli produk ageLOC di Nu Skin Indonesia.

2
3 Kirim data dan foto “Sebelum” dan 

“Sesudah”, kisah Anda serta invoice* 
pembelian Anda ke www.nuskin.co.id 
(Klik banner “Live Young Contest”)

Gunakan/konsumsi produk ageLOC

LANGKAH MUDAH MENGIKUTI 
KONTES “LIVE YOUNG”3

1

Buktikan perbedaan nyata produk-produk NU SKIN.
Gunakan dan konsumsi produknya, bagi kisah Anda untuk hidup muda dan dapatkan kesempatan untuk 

memenangkan produk-produk Nu Skin senilai 10 JUTA RUPIAH!

Scan untuk informasi lengkap mengenai
LIVE YOUNG CONTEST

PENYERAHAN DATA
WWW.NUSKIN.CO.ID PENGUMUMAN PEMENANG

31  Desember 2016 Februari 2017
31 Maret 2017 Mei 2017
30 Juni 2017 Agustus 2017

30 September 2017 November 2017



CHALLENGE

Transformasi hidup Anda dalam waktu 90 HARI dan raih peluang untuk 
memenangkan produk-produk Nu Skin senilai 10 JUTA RUPIAH.

HADIAH:
1 (satu) Pemenang Utama akan mendapatkan:

• Voucher produk senilai Rp. 10 JUTA
• Foto dengan fotografer profesional disertai 

make-up dan hairdo

4 (empat) Finalis akan mendapatkan:
• Voucher produk senilai Rp. 1,5 JUTA
• Foto dengan fotografer profesional disertai 

make-up dan hairdo

SYARAT & KETENTUAN
• Kontes ini terbuka untuk seluruh Distributor Nu Skin Indonesia.
• Peserta harus mengikuti program ageLOC® TR90™  selama 90 hari.
• Peserta harus melengkapi formulir pendaftaran di website Nu Skin Indonesia www.nuskin.co.id.
• Data analisa body fat “Sebelum” dan “Sesudah” diambil sesuai hasil yang tertera di perangkat pengukur lemak Omron.
• Peserta dengan data yang tidak lengkap dianggap gugur.
• Informasi yang diberikan harus benar dan akurat.
• Nu Skin Indonesia berhak untuk menggunakan foto testimoni untuk kepentingan promosi dan/atau publisitas.
• Pemenang dipilih berdasarkan angka penurunan terbaik dan tidak dapat digangu gugat.
• Nu Skin Indonesia berhak mengubah syarat dan ketentuan atau mengganti hadiah dengan barang lain yang nilainya setara, tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.

1
     CARA

Beli produk ageLOC 
TR90 mulai tanggal

1 Januari 2016 dan 
lengkapi program 

selama 90 hari

2
   PARTISIPASI

Isi formulir pendaftaran yang 
terdapat di www.nuskin.co.id 
dengan melampirkan invoice 
pembelian dan foto hari ke-13

Lengkapi formulir 
hari ke-90 yang 

terdapat di
www.nuskin.co.id

CHALLENGE

KRITERIA PENILAIAN:
• Penurunan lemak tubuh (20%)
• Penurunan berat badan (20%)
• Keseluruhan (termasuk penurunan lingkar tubuh) (40%)
• Testimoni ageLOC TR90 (20%)

PENDAFTARAN
WWW.NUSKIN.CO.ID PENGUMPULAN DATA 90 HARI PENGUMUMAN PEMENANG

1 Sep 2016 - 1 Okt 2016 31  Desember 2016 Februari 2017
1 Des 2016 - 1 Jan 2017 31 Maret 2017 Mei 2017
1 Mar 2017 - 1 Apr 2017 30 Juni 2017 Agustus 2017

1 Jun - 1 Jul 2017 30 September 2017 November 2017



SEKILAS DARI NU SKIN AGELOC EXPO - 21 & 22 OKTOBER 2016



SEKILAS DARI NU SKIN AGELOC EXPO - 21 & 22 OKTOBER 2016



Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 19 November 2016

Pk. 14:00 - 17:00
Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

Tiket: Rp. 30.000,- 
(termasuk handout)

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 21 Januari 2017

Pk. 14:00 - 17:00
Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

Tiket: Rp. 30.000,- 
(termasuk handout)

ageLOC Consultant Training Showcase Jakarta

Jumat, 20 Januari 2017
Pk. 14:00 - 17:00

Tika Handayani (Beauty Consultant)
Tiket: Rp. 100.000,- 
(termasuk materi training 
& merchandise, 1x rehat 
dan pin)

ageLOC TR90 Training Showcase Jakarta

Jumat, 27 Januari 2017
Pk. 14:00 - 17:00 Mohamad Nur Yasin (Product Specialist)

Tiket: Rp. 100.000,- 
(termasuk materi training & 
merchandise, 1x rehat kopi 
dan sertifikat kehadiran)

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 17 Desember 2016

Pk. 14:00 - 17:00
Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

Tiket: Rp. 30.000,- 
(termasuk handout)

Certified Trainer Program (CTP) Level 2 - Nu Skin & Pharmanex WIC Makassar
Jumat & Sabtu,

25 - 26 November 2016
Pk. 11:00 - 17:00

Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) 
Mohamad Nur Yasin (Product Specialist)

Tiket: Rp 200.000,- (materi 
training, merchandise dan 
sertifikat kehadiran)

Certified Trainer Program (CTP) Level 2 - Nu Skin & Pharmanex WIC Pekanbaru
Jumat & Sabtu,

 6 - 7 Januari 2017
Pk. 11:00 - 17:00

Tika Handayani (Beauty Consultant) 
Mohamad Nur Yasin (Product Specialist)

Tiket: Rp 200.000,- (materi 
training, merchandise dan 
sertifikat kehadiran)

Semua informasi adalah benar pada saat dicetak dan bisa terdapat perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harap dimaklumi apabila ada kesalahan informasi.
Untuk informasi terkini, simak NetExpress kami atau hubungi Distributor Support Hotline atau E-mail Support

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

EXECUTIVE MEETING
LOKASI TANGGAL WAKTU

Showcase Nu Skin Jakarta Rabu, 2 November 2016 Pk. 18:30
Walk-in Center Medan, Surabaya, Serpong, dan Makassar. Kamis, 3 November 2016 Pk. 17:00
Walk-in Center Bandung, Bekasi dan Semarang
Semarang Hotel @HOM, Ollivetti Lt.3 Jumat, 4 November 2016 Pk. 16:00

Walk-in Center Pekanbaru Sabtu, 5 November 2016 Pk. 16:00
Balikpapan
Balikpapan Hotel Grand Senyiur
Jl. A.R.S Mohammad No. 7,
Ruang VIP 1 Chiang Palace Lt.1 

Certified Trainer Program (CTP 1) Balikpapan:
• Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant)
• Mutiara Firdaus (Health Consultant)

Sabtu, 5 November 2016 Pk. 14:00
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Perlu informasi mengenai produk-produk Nu Skin?
Kirimkan email ke id.productsupport@nuskin.com


