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Tak bisa dipungkiri, untuk kebanyakan orang, tubuh 
indah dan mulus mampu mendongkrak rasa percaya 

diri. Sayangnya tidak semua orang beruntung memiliki 
kondisi yang ideal seperti itu. Banyak orang menyimpan 
keluhan karena permukaan kulit bergelombang seperti 
kulit jeruk. Itulah selulit, yang biasanya berada pada bagian 
tubuh tersembunyi.

Umumnya selulit terjadi pada wanita, namun bukan berarti 
pria tidak memiliki masalah selulit. Seseorang yang memiliki 
kelebihan berat badan, hampir pasti memiliki masalah 
selulit. Namun bukan berarti yang memiliki berat badan 
normal ataupun kurus bebas dari masalah ini.

Apa penyebab selulit?
Selulit terjadi karena sel lemak membesar dan menekan 
pembuluh darah, sehingga menghalangi penghantaran 
nutrisi dan pengeluaran toksin atau racun dari kulit. Kondisi 
ini dapat terjadi karena:
•	 Kurang olahraga yang menyebabkan suplai aliran darah 

menurun sehingga cairan tertahan di dalam tubuh
•	 Kerja liver yang lambat
•	 Penurunan kecepatan metabolisme tubuh
•	 Toksin yang terakumulasi dalam tubuh
•	 Perubahan hormon selama kehamilan atau menstruasi
•	 Konsumsi makanan berlemak

Kini, selulit bukan lagi hal yang sulit diatasi. Nu Skin 
menghadirkan produk perawatan berteknologi canggih 
untuk membantu mengatasi selulit, ageLOC Body Shaping 
Gel. Bekerja menghilangkan selulit secara bertahap dengan 
meningkatkan metabolisme tubuh dan detoksifikasi, 
ageLOC Body Shaping Gel digunakan bersama dengan 
ageLOC Galvanic Body Spa yang bekerja secara sinergis 
untuk meminimalkan dan menghaluskan tampilan selulit. 

Dengan kandungan Theobromine, ageLOC Body Shaping 
Gel membantu menargetkan enzim yang dapat membantu 
memecah lemak. Selain itu, kandungan Golden Chamomile 

TUBUH INDAH 
TANPA SELULIT

di dalam produk ini dapat membantu menghalangi 
penumpukan lemak. Untuk hasil yang maksimal, lakukan 
perawatan dengan ageLOC Galvanic Body Shaping 
Gel bersama ageLOC Galvanic Body Spa tiga kali 
seminggu. Lengkapi perawatan dengan mengusapkan 
ageLOC Dermatic Effects Body Contouring Lotion 
untuk memperhalus tampilan permukaan kulit sekaligus 
menambah kelembaban pada kulit. Tunggu apa lagi?



Tips

Hidup di lingkungan dengan tingkat polusi tinggi disertai 
cuaca tak menentu menempatkan tubuh kita dalam 

kondisi yang rentan terhadap serangan radikal bebas. Tak 
hanya berasal dari polusi, radikal bebas juga bisa dihasilkan 
oleh radiasi sinar matahari, hasil metabolisme  makanan, 
dan stres. Radikal bebas berpotensi merusak sel-sel tubuh 
dan memicu penuaan dini, penyakit jantung, dan bermacam 
penyakit lainnya.

Nutrisi antioksidan sangat penting untuk kesehatan tubuh. 
Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat 
proses oksidasi, yaitu reaksi kimia yang berupa pengikatan 
oksigen dan pelepasan hidrogen. Proses ini bisa terjadi 
dimana saja, termasuk di dalam tubuh kita. Proses oksidasi 
sebenarnya penting untuk metabolisme tubuh. Namun, jika 
molekul  tidak stabil yang dihasilkan jumlahnya berlebihan, 
yang merupakan radikal bebas dari asap rokok, stres, polusi, 
radiasi, dan sebagainya akibat gaya hidup tidak sehat, maka 
proses itu justru dapat merusak kesehatan. Proses ini antara 
lain dapat merusak sel DNA, dan mengakibatkan penuaan 
dini serta timbulnya penyakit degeneratif.

Nutrisi yang baik bukan sekedar sesuatu yang mengisi 
perut dan memberikan rasa kenyang. Apa yang dikonsumsi 
akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Yang 
terpenting dari pola makan kita adalah keragaman jenis 
makanan sehingga mendapatkan nutrisi yang lengkap, 
yaitu vitamin, mineral dan antioksidan, sehingga dapat 
memperkuat sistem kekebalan tubuh yang bermanfaat 
untuk kesehatan. 

Untuk memastikan Anda telah memakan semua nutrisi 
yang dibutuhkan tubuh, pilihlah makanan dengan warna 
yang berbeda-beda atau disebut dengan makanan pelangi. 
Pigmen yang memberikan warna pada makanan adalah 
zat-zat bergizi yang dapat mengurangi resiko kanker dan 
penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung. Jenis 
makanan yang banyak mengandung "kekuatan pigmen" 
adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, isilah piring 
Anda dengan serat yang rendah kalori, bebas lemak, dan 
memiliki zat gizi lengkap. 

Menurut Journal of American Medical Association 
(JAMA), kadar vitamin antioksidan                          (vitamin A, E, 
dan C) yang rendah dapat meningkatkan resiko beberapa 
penyakit kronis. Sebagian besar orang tidak mendapatkan 
vitamin dengan jumlah optimal hanya dari makanan sehari-
hari. Makan secara seimbang menjadi hal yang seringkali 

tidak mungkin dicapai mayoritas orang. Untuk itu,  
Nu Skin memberikan solusi asupan nutrisi antioksidan 
melalui kombinasi LifePak, MarineOmega dan 
Tegreen97. 

LifePak memberikan komposisi yang menyeluruh dari 
antioksidan, vitamin dan mineral yang biasanya tidak 
tercukupi pada makanan orang dewasa. Suplemen ini 
juga memiliki banyak manfaat, yaitu antioksidan yang 
kuat untuk mendukung dan melindungi sel, mendukung 
sistem kekebalan tubuh, membantu mendukung kesehatan 
jantung dan pembuluh darah, serta metabolisme gula 
darah normal, dan nutrisi tulang yang lengkap.  

MarineOmega adalah suplemen asam lemak Omega-3 
yang esensial dan minyak krill yang kaya akan EPA dan 
DHA untuk kesehatan dan kebugaran, termasuk fungsi 
jantung, fungsi otak, kekebalan tubuh dan kesehatan 
persendian. Didisain sebagai produk pendamping dari 
LifePak untuk manfaat nutrisi dasar yang lengkap, 
MarineOmega meningkatkan penyerapan nutrisi larut 
lemak yang terdapat di dalam LifePak. Terlebih lagi, 
senyawa karotenoid astaxanthin dalam MarineOmega tak 
hanya dapat mencegah oksidasi minyak ikan, tetapi juga 
membantu meningkatkan nilai karotenoid kulit.

Tegreen97 mengandung ekstrak katekin berkonsentrasi 
tinggi yang bermanfaat untuk mendukung kesehatan sel 
jangka panjang. Setiap kapsul Tegreen97 mengandung 
katekin yang setara 7 cangkir teh hijau dan 99,5% bebas 
kafein. Sebagai suplemen antioksidan, Tegreen97 
mengandung polifenol 97%, 65% diantaranya merupakan 
katekin; yang dapat 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.

NUTRISI ANTIOKSIDAN 
PELINDUNG UNTUK 
KESEHATAN TUBUH ANDA



LIVE THE DIFFERENCE

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

Anda juga dapat menghubungi kantor Nu Skin terdekat. Testimonial yang lulus seleksi akan ditampilkan di 
Nu Spirit dan hadIah MENaRIK MENaNTI aNda!

id.productsupport@nuskin.com

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

ageLOC® Galvanic Body Spa®

LifePak & MarineOmega

IKa dEWI

Tiga kali kehamilan menyebabkan kulit bagian perut saya menjadi kendur. 
Keinginan untuk memakai bikini pupus sudah. 

Sejak mengenal ageLOC® Galvanic Body Spa®, masalah saya teratasi, Dengan 
perawatan dua kali seminggu selama sebulan, hasilnya sudah 
terlihat. Impian pakai bikini di pantai bisa terwujud.

dIaNI

Desember 2016
DENGAN PERAWATAN

November 2016 
TANPA PERAWATAN

Saya adalah seorang ibu dengan dua anak. Dulu nilai antioksidan saya di bawah 
10.000. Saya kerap merasa mudah lelah. Sejak rutin mengkonsumsi LifePak 

dan Marine Omega selama kurang lebih 3 bulan. nilai antioksidan saya meningkat 
menjadi 40.000. Daya tahan tubuh saya menjadi jauh lebih baik. Saya merasa lebih 
fit, aktif dan energik.



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kami menjadi Team Elite Nu Skin Indonesia. Pencapaian ini bisa 
terjadi hanyalah atas kehendak dan izin Allah SWT, serta dengan bimbingan para leader dan coach, dukungan dari tim, dan 

doa dari keluarga.

Sebelumnya, tidak pernah terbayangkan kami bisa berada pada posisi ini dengan segala keterbatasan yang kami hadapi. Namun 
perjalanan kami di Nu Skin selama 6 tahun ini memberikan banyak pelajaran; bahwa perjalanan di Nu Skin seperti proses membentuk 
berlian. 

Berlian hanya akan terbentuk dalam kondisi panas dan tekanan yang sangat tinggi dalam waktu yang lama. Setelah terbentukpun, 
memerlukan sayatan-sayatan untuk membuatnya tampak indah. Itulah yang kami rasakan di Nu Skin. Sebuah bisnis yang membantu 
menemukan versi terbaik dari diri kami dan juga tim kami. Discover the Best You!

NEW TEAM ELITE

YUNI INdRIaTI FaTONah

&

NaSRULLah

* Untuk memenuhi kualifikasi untuk setiap peringkat, Anda harus memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Skema Kompensasi Penjualan, termasuk penjualan retail. 
* Million Dollar Circle Member adalah para distributor yang telah menghasilkan komisi lebih dari satu juta dolar selama bergabung dengan Nu Skin. 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 Nu Skin Indonesia, hubungi tel. (021) 30030066 atau www.nuskin.co.id.

NEW TEAM ELITE



NEW DIAMOND

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga 
dalam menjalankan bisnis dengan Nu Skin kami diberikan kesempatan untuk 

banyak belajar, berpola pikir positif, dan gigih dalam menghadapi tantangan. 
Setiap penolakan yang dihadapi menjadi sebuah doa bagi orang-orang yang 
belum mengenal Nu Skin. Karena belum mengenal produknya, maka orang 
tidak percaya akan hasilnya. Setelah mengenal, orang akan percaya bahkan 
menginformasikan kepada orang-orang di ssekitar mereka. Karenanya saya 
yakin, dengan niat baik dan sabar, Allah pasti membukakan pintu rejeki dan 
usaha untuk kita semua. 

Pencapaian peringkat Diamond tak lepas dari dukungan upline yang sangat 
menginspirasi, Account Manager yang selalu mendukung, serta kerja sama 
tim yang solid.  Semoga tim kami semua akan dapat mencapainya. Force for 
Good.

C.E SUTJIRAHAYU

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang telah dilimpahkan 
kepada kami. Terima kasih kepada Nu Skin atas semua bantuan dan 

dukungan yang diberikan, serta kepada para upline dan teman-teman yang 
mengajarkan kepada kami untuk terus bertumbuh. Discover the best you!

AGNES KUSUMADEWI SINGGIH & MELvIN SASONGKO



NEW DIAMOND

Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan saya 
kesempatan untuk meraih mimpi-mimpi saya. Saya berterima kasih kepada 

para Account Manager, upline, downline serta crossline yang selalu mendukung. 
Awalnya, saya bergabung dengan bisnis ini karena proses pencarian jati diri. 
Saya ingin membuktikan kepada orang tua dan orang-orang di sekitar saya 
bahwa sebagai wanita, saya bisa meraih dan menciptakan masa depan yang 
lebih baik untuk anak saya.

Saya sempat mengira bisnis ini mudah dijalankan. Ternyata, setelah menjalani 
prosesnya, tidak segampang yang saya pikirkan. Namun dengan fokus, action 
dan memperbesar mimpi, setiap kesulitan yang saya hadapi bisa teratasi. 
Setiap saya merasa down, yang harus saya lakukan adalah mengingat mimpi 
dan tujuan saya masuk di bisnis ini. Saya bertekad, saya harus menyelesaikan 
hingga akhir, yaitu impian menjadi Team Elite dan menciptakan 4 Star Creator 
harus tercapai. 

ERLINA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. 
Perjalanan menuju peringkat Diamond bukan hal yang mudah, begitu 

banyak pembelajaran dan pengalaman yang kami terima dan kami jalani.  
Segala cobaan dan tantangan membuat kami belajar untuk mengembangkan 
diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Terima kasih kepada upline yang tiada henti memberikan arahan dan 
dukungannya selama ini, juga kepada downline, sideline, dan manajemen 
Nu Skin.  Dengan Nu Skin sebagai kendaraan bisnis, kami yakin akan 
menginspirasi lebih banyak orang dalam mewujudkan impiannya. Terima kasih 
Nu Skin. Sukses untuk Nu Skin Indonesia.

DEDIH RASMADI & SUSANTI



NEW DIAMOND

Peluang Nu Skin sangat hebat. Saya bisa bekerja bebas tanpa terikat waktu. 
Apalagi sekarang era teknologi canggih, kita bisa berbisnis dari telapak 

tangan kita - kapan saja, di mana saja. Sangat cocok dengan gaya hidup masa 
kini.

Wajah saya tadinya sensitif jerawat. Sekarang setiap orang mengatakan kulit 
saya bagus dan awet muda. Keluarga dan teman-teman juga memperoleh 
manfaat produk Nu Skin dan mulai berbisnis. Hal ini membuat saya bertambah 
semangat untuk membantu teman-teman agar tambah sehat, awet muda dan 
mampu mencapai impian. Saya ajak teman-teman untuk lebih semangat lagi 
berbagi cerita kesuksesan dan memanfaatkan teknologi inovatif dan canggih 
yang telah disediakan oleh Nu Skin.

Saya bersukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada downline, upline, para 
staf dan Account Manager Nu Skin. Tanpa mereka, saya tidak akan mencapai 
posisi ini. Terima kasih Nu Skin! 

MEGA CHANDRA

Tidak ada hal lain yang dapat dilisankan melainkan puji dan syukur kepada 
Allah SWT, tiada daya dan upaya melainkan karenaNya. Alhamdulillah, 

melalui Nu Skin sebagai media bisnis yang saat ini saya jalani, berbagai peluang 
untuk menempa diri menjadi pribadi yang paripurna terbuka lebar. Dinamika 
permasalahan, hambatan, tantangan maupun kesempatan yang dihadapkan 
dalam bisnis Nu Skin menjadi ujian nyata dalam upaya mengamalkan apa 
yang selama ini saya pelajari. 

Suami mendukung saya menjalankan bisnis ini dengan pesan untuk 
menjadikannya sebagai media muamalah dan meraih barokah dari Allah. 
Dengan diskusi dan komunikasi yang selalu saya jalin bersama suami, ternyata 
tugas saya hanyalah menyempurnakan ihktiar. Adapun segala hasil atas upaya 
ini adalah hak prerogatif Allah SWT. Karena itu, hanya kepada Allah SWT 
semata segala puji dan syukursaya panjatkan, dan terima kasih kepada suami 
yang menjadi mentor dalam segala sisi kehidupan saya.

FYRDA SARA & TEGUH SUPRIYANTO



NEW DIAMOND

Saya mengenal Nu Skin satu setengah tahun lalu melalui program ageLOC 
TR90 yang mengubah total penampilan, kesehatan, dan kehidupan 

saya. Berlatar belakang sebagai pebisnis konvensional selama 11 tahun, 
ketika mengalami sendiri produk Nu Skin begitu luar biasa, saya tertarik 
untuk mengenal peluang bisnisnya. Dengan produk-produk yang sangat 
inovatif, maka terbuka kesempatan bagi siapapun yang mau memasarkan dan 
menjalankan bisnis ini.

Terima kasih kepada Tuhan karena dengan anugerahNya kami ada di posisi 
ini. Terima kasih kepada para pemimpin kami yang selalu percaya bahwa 
kami bisa, juga kepada tim dan mitra bisnis yang selalu menginspirasi kami, 
serta keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung perjalanan kami di 
Nu Skin.

Kami bersyukur melalui Nu Skin kami memperoleh kesempatan untuk 
membuat hidup kami berarti bagi orang lain. Let's Do This Together, Whatever 
It Takes. Go 1 MDC!

PURWAN HABIBIE SISWANTO & LINDA LILYANA

NEW EMERALD

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas pencapaian ini. 
Perjalanan menuju peringkat Emerald bukanlah hal yang mudah. Banyak 

pembelajaran yang kami terima; segala cobaan dan tantangan membuat kami 
belajar untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.

Terima kasih kepada upline, downline dan crossline yang selalu memberikan 
inspirasi. Pencapaian ini terjadi bukan karena satu orang tapi karena kerja tim. 
Terima kasih kepada manajemen yang tiada henti memberikan dukungan kepada 
kami. Jalan menuju sukses sangat layak untuk diperjuangkan bersama Nu Skin. 
Terima kasih Nu Skin!

ERMINAWATI & KHAIRIL ASRI



NEW EMERALD

Bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada upline serta kawan-
kawan yang sudah mendoakan kami hingga dapat mencapai satu tingkatan 

yang tinggi dari sebelumnya. Kebahagiaan terbesar adalah melalui kami, banyak 
kehidupan orang-orang di sekitar yang bertransformasi dan menjadi lebih baik. 
Kesuksesan yang bernilai harus diperjuangkan dan dinikmati bersama.

Mari lanjutkan perjuangan ke jenjang yang lebih tinggi dan bersama-sama meraih 
kesuksesan yang bernilai.

LUKMAN & NOvITA WIJAYA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pencapaian Emerald. Terima 
kasih kepada para upline, downline, sideline dan Account Manager kami yang 

luar biasa. 

Di bisnis ini kami membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan bisnis ini, 
kami membantu banyak orang untuk mempunyai hidup yang lebih berkualitas. 
Kami akan terus berjuang melewati segala rintangan dan tantangan untuk 
membantu lebih banyak keluarga dan mencapai masa depan yang kami inginkan. 
Terima kasih Nu Skin. Go Sydney, Go Blue Diamond!

RUSHILLA LEONITA SHARON, MSI & ULUNG RUSMAN

Nu Skin memberikan banyak manfaat seperti peluang bisnis yang baik, serta 
hidup yang lebih muda dan berkualitas. Saya bangga menjadi bagian dari 

Nu Skin dan bisa berbagi pengalaman serta berbagi rezeki dengan rekan-rekan 
lain.

Terima kasih untuk semua upline serta para downline yang sangat membantu. 
Semoga kita bisa jadi yang terbaik. 

NUNUNG ROHMAWATI & DENNY SYAFAR WIDJAYA



NEW EMERALD

Alhamdulillah, tak henti-hentinya kami bersyukur atas pencapaian ini. Atas 
takdir Allah SWT kami bertemu dengan bisnis Nu Skin yang telah mengubah 

begitu banyak aspek di dalam kehidupan kami. Bukan hanya keadaan finansial 
keluarga kami, tetapi juga pengembangan diri dengan berupaya terus menerus 
memberi dampak positif bagi orang lain.

Kami selalu yakin bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada kesuksesan 
yang terjadi begitu saja. Semua butuh proses, persiapan dan komitmen. Terima 
kasih kepada orang tua kami yang selalu medoakan dan mendukung kami, juga 
kepada upline, downline, dan crossline kami. If you think you can, yes you can!

RACHMAWATI LATIEF & ANDI MUH ARFAH AP

Semua yang terjadi di dalam hidup kami hanya karena Tuhan. Tidak mungkin 
kami bisa sampai di posisi ini kalau bukan karena memiliki mentor yang selalu 

membagikan ilmunya kepada kami dan terutama, karena kami memiliki orang-
orang yang hebat di dalam organisasi kami.

Mengenal Nu Skin tidak hanya menghasilkan pendapatan yang luar biasa. 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!

WINDY OCTORA SIREGAR & PAUL GANDA C PANDJAITAN

Alhamdulillah atas pencapaian  ini. Terima kasih kepada upline, downline serta teman-teman 
satu tim yang selalu mendukung dan membantu untuk meraih kesuksesan bersama, juga 

manajemen Nu Skin yang membimbing kami.

Dengan izin Allah, saya percaya Nu Skin merupakan kendaraan untuk menuju kesuksesan 
dan mewujudkan impian keluarga saya serta membantu banyak orang. Terima kasih Nu Skin. 

DEWI RATE SUKASARI & FAISAL

NEW RUBY



Ucapan syukur kepada Tuhan, akhirnya saya dapat mencapai peringkat Ruby. Terima kasih 
untuk para upline yang telah banyak memberikan bimbingan. Awalnya saya tertarik 

mengkonsumsi produk Nu Skin karena alasan kesehatan dan akhirnya terjun menggeluti 
bisnisnya. Ruby merupakan awal untuk melangkah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Berkat 
Nu Skin, selain merasa sehat, saya juga mendapat banyak teman, pengalaman baru, dan 
merasa hidup lebih berarti. Terima kasih Nu Skin.

RINA HELENA SILABAN & BISTON HASIBUAN

Alhamdulillah, syukur ke hadirat Allah karena atas izinNya saya dapat mencapai peringkat 
Ruby. Terima kasih kepada upline, serta suami dan anak-anak tercinta yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil, juga kepada ibu yang selalu mengiringi dengan 
doanya. 

MASITOH & DRS. H. EDDY RUSTAN EFFENDI

Terima kasih kepada Nu Skin atas kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan diri 
dan mencapai impian kami. Melalui bisnis ini, kami menjadi yakin bahwa untuk menggapai 

impian, tidak mengenal umur dan lokasi tempat tinggal. Semangat, kerja keras dan dukungan 
dari upline dan mentor mewujudkan tujuan yang kami kira tidak mungkin tercapai.

PUTU ARDANI

Saya bersyukur atas pencapaian sebagai Ruby Executive di usia 18 tahun dan berterima 
kasih kepada upline yang telah mendukung saya. Mengenal Nu Skin adalah hal yang saya 

syukuri. Saya sadar bahwa sayalah yang menentukan apa yang ingin saya raih di masa depan. 
Bukan bekerja pada orang lain yang memiliki mimpi, tapi hidup dan menjalani mimpi saya 
sendiri. 

Dengan Nu Skin, saya tidak harus bekerja puluhan tahun pada orang lain dan saya bisa 
memilih kehidupan yang ingin saya jalani di masa depan. Doing Nu Skin is all about believing 
and do massive action. Thank you Nu Skin.

MICHELLE ANGGRIANI & TJONGFI TJHIAN

NEW RUBY



Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kami dalam 
pencapaian ini. Terima kasih kepada upline yang terus mendukung dan membimbing, juga 

kepada downline dan sideline, serta manajemen Nu Skin yang telah membantu memantau 
perkembangan kami. 

Bagi kami Ruby merupakan langkah awal menuju jenjang kesuksesan kami di Nu Skin. Mari 
kita raih impian kita bersama-sama. Satukan hati, bersama kita sukses. Go Double, Double. 

WIDIA & RUSLI

Alhamdulillah, syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat ridho dan izinNya kami bisa 
mencapai peringkat Ruby. Terima kasih  kepada para upline,  downline dan crossline serta 

customer setia yang selalu memberi dukungan dan inspirasi. 

Meninggalkan zona nyaman untuk mencari kehidupan yang lebih berkah dunia akhirat serta 
bermanfaat bagi banyak orang adalah tujuan utama pencapaian bisnis Nu Skin. Insya Allah, 
Allah SWT meridhoi kami terus melangkah  ke peringkat berikutnya.  Go Double, Double... 
Go Team Elite... Go Millionaire! 

YULIA HERMAN & FERRY MARTUA SITOHANG

NEW RUBY

•	 BONaRdO T. SIaNTURI & SONdaNg NEVLELY SagaLa
•	 dEVI hENdRIYONO
•	 dIaN FITRIda FadjRI & SaIFUL aMBRI RUMaPEa
•	 ERLYNa ChaNdRa
•	 FENI aNgRaINI & BOBY aNdRIaNSYah
•	 KaUKaBUS SYaRqIYah
•	 MaRETa aNjaRWaTI RahaYU & RISaNg jaTI PaKUaN
•	 MERRY KURNIaWaTI
•	 MINg ChIN

•	 NELLI EFFENdI & ChaNdRa SURYO KUSNadI
•	 NINIK IRaWaTI
•	 ROLaNd haSIBUaN
•	 S.SI.aPT adRIaNY SaId KadIR
•	 SaTRIYa NURjaYa & UMI FaRIda
•	 SURIYaNa
•	 SUSaNTO S.E
•	 YaNa YUSUF & OKMaNa SE

NEW LAPIS

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. MELIa aMaNda
•	 adISTI ERNa WIjaYa
•	 adITYa YUdha SURYaNTaRa & dWI SaFWaTUL aRIFah
•	 aNITa CaROLINa
•	 aPRIYaNI
•	 dIaN RENY haNdaYaNI & BaMBaNg WIdIYaNTO
•	 dIdI SURYadI
•	 EKa haSTIaNa
•	 FOOI LaN
•	 FRITz WIN hOT aSI SIahaaN
•	 gaRNIS NURMaYaSaRI
•	 hENdRa PURNaMa & djIE SUSI NaRWaTI
•	 hENRY FUjIaNTONY
•	 hj. LIES SOEMaRdI
•	 Ida PRaSTIOWaTI
•	 INTaN
•	 INTaN MaRdhIKa & RONI SINaRWaN MaNSYUR
•	 IRa FERdIaNa & BUdI SETIaWaN
•	 jENNY WIBaWa
•	 KaRTINI BUdIMaN
•	 KUMaLaSaRI ONggOBaWONO
•	 LENa
•	 MaISaROh
•	 MaRdIaN haLIM
•	 MaYa PUSPITaSaRI & aKh TaUFIK
•	 MaYa RaChMaWaTI PaRhUSIP
•	 MEga CRah dEWaNTI
•	 MEITTY PERSULESSY
•	 MIRaNTY aRIESYa & MIRa
•	 MONITa
•	 MUChTaR aMIN
•	 NaNIK haNdaYaNI
•	 NI MadE aYU PUNIaRSI

•	 PUTRI MEIdIaNa SaRI
•	 RaYMONd
•	 RETNO FEBRIYaNI
•	 REzha FITRIa PICESSa
•	 ROTUa jUNITa V. MaNULLaNg
•	 S.Pd IRMa SUSILa & azMa
•	 SaNTY WIaNa
•	 SE jULI PRaTENa SINULINgga
•	 ShERLY SETIadY
•	 SITI FaTIMah
•	 SIVa gaYaNTRI & KRISNa YOgI PRadaNa
•	 SUKESI daMaYaNTI
•	 SUPaTMI
•	 SUSaNa daRMOKUSUMO
•	 ThOMaS hENdRa PURWaNTO PUSaKa & 

VERa PIETRa djaja
•	 TRI PUTRI RahaYU MaNURUNg
•	 TRIaS WIdI PERTIWI & TRIaS
•	 VaNI MEgaWaTY
•	 VEBRIN SUBaNdRIO
•	 VERONICa
•	 WahjUdI WIBOWO
•	 WaN MaRYaNI
•	 WULaNdaRI BR TaRIgaN
•	 YaNTO djUNaIdI
•	 YENI RINaWaTI & 

jOShUa MaROjahaN SINaMBELa
•	 YENTI
•	 YOhaNa MaTTaThIah
•	 YULY
•	 YUNI SURYaNI a Md & LIM hWEE ChIaNg
•	 YUNNIE aRMaNda

NEW GOLD

•	 a.FaTIMah MaNNaUNgI
•	 adE SRI RahMah
•	 adEL KaSOEMa PUTRI
•	 adI RaSPaTI
•	 adITYa PUTRa SURaKUSUMah
•	 aIRLaNgga IRWaN dONggaLa & 

WULaN aPRILIaNa aNggRaINI
•	 aLI haSaN
•	 aLICE SULaEMaN
•	 aLYa NURUL aINI
•	 aNa KURNIaWaTI
•	 aNdI WIdIaSaRI MaRUddaNI ST MT
•	 aNdRIaS PRaYOgI
•	 aNNE OKTaVIaNI
•	 aNNISa RaIhaNah & aNNISa RaIhaNah

•	 aPRIaNa
•	 aRIFIN djOMIN daRWIN
•	 aSEP RaChMaT KURNIaWaN
•	 aSIN ENdI
•	 aSTRY WULaNdaRI
•	 aTIN SUPRIaTIN
•	 aULIa RahMI
•	 aWaNg SaLIM
•	 azMaRNI azMaN
•	 BagUS SaTRIa
•	 BETTY LEENg
•	 BUdI ahMad
•	 ChRISTIaNI LORENCIa SITEPU
•	 ChRISTINa
•	 CICa MaSTIKa

NEW EXECUTIVE



•	 CINMIa
•	 CITRa YaNITa RaIzaL
•	 CKRISTINa NaTaLIa SIhOMBINg
•	 dahNIaR SULEMaN
•	 daNa MEIdIaNTI
•	 dEBBY aNggRaINY
•	 dEdE IPaT
•	 dEdEK ERVINa
•	 dESSY LIa LIM & TEddY ROBIN
•	 dESYaNE SINaga
•	 dEVI SUSIaNTI SEMBIRINg
•	 dEVI TRIESaNdIRa
•	 dEWI MaYa SaRI
•	 dEWI PURNaMaSaRI
•	 dIaN haNdIKaWaTI
•	 dIaN PRIYUNIaRTI
•	 dISa adITYaNTI
•	 dONa MURIa
•	 dOWIN
•	 dr. adE SISKa FaNTRIYaNa
•	 dr. haRTaNTINI haRahaP
•	 dr. SYahdaNIaR
•	 dr. UNTUNg SURaPaTI
•	 drg. EMMa KRISYUdhaNTI
•	 dWI MUdjI ISWaTI
•	 dWI OKTa dINaTa & RONI aMSYaR
•	 dWI OKTOVIaNI
•	 dWI SaRaSWaTI
•	 dYah MEVI ISTIKaNINgTYaS
•	 EdI SUSaNTO
•	 EdITYa haSTaWIdha
•	 EdWINa INdERaNY
•	 EdY hERO TjahYaNI
•	 EKa SaSMITa
•	 EKa TRISNaWaTI
•	 ELFIYaTI
•	 ELIaNa
•	 ELISaBETh MEIKE LEWahaRILLa
•	 ELLEN CahYadI
•	 ELSI hERLINa
•	 ELVI RahMI
•	 ELY SOBaNa
•	 ENdah PUSPITa
•	 ENdaNg SUKRISWaRdaNI WIdjOjO
•	 ENdaNg SUSILaYaNTI
•	 ENdaNg UdIaRTININgSIh
•	 ERWIN haRdIaNTO SITORUS
•	 ESSa dELINa
•	 ETY aChMaYaNTI
•	 EUIS MaYa
•	 FaIRUz azMINNISa NaBILa
•	 FaIzaL REza
•	 FaUzIa SaNTI
•	 FaWzIa haNUM MaShUdI
•	 FEMMY LUMEMPOUW

•	 FEMY
•	 FERRY ChaIYaNTO
•	 FERRY SEMBIRINg & RaTNa SaNTI haRTOjUWONO
•	 FIaNdaRI
•	 FIFIN RahaYU
•	 FISKa aNgELINa haSaN
•	 FISKa aULITa SaRI
•	 FITRI haPSaRI & LEVI LazUaRdI
•	 FITRI LESTaRI
•	 FOENg SPM dR LaYONO FUSO
•	 FRISKa YULENTa KWE
•	 gaLUh PUTRI RaTNaNINg TYaS
•	 gEK LIE
•	 gERaLdO NEgORO
•	 gITa dWI PRaSaSTY
•	 gITa RIzKIa
•	 gRaCE haNa
•	 gUFRON hERLaMBaNg
•	 haIRUNNISa
•	 haRI SYOFYEdI
•	 haRIaTI MELENg
•	 hENdRa
•	 hENdRI
•	 hENdRY
•	 hENNIE FITRIaNI & hENNIE FITRIaNI
•	 hENY PUSPITaSaRI
•	 hERjaNTY ISKaNdaR
•	 hERMaN
•	 hj.LESTaRI YUSENO
•	 I.dW.gEdE. SIdaN PUTRa
•	 Ida aYU NITaYaNa
•	 Ida ROSIdah
•	 IgNaTIUS EdY SUgIaRTO
•	 IMza haSaNah SIREgaR
•	 INaRIa LULU
•	 INdIRa KaRTINI
•	 ISTIaRNO
•	 jESSICa VaNIa
•	 jIMMY PaSKaRIa SIaNIPaR
•	 jOhaNES aL. MUhaMMad jOhaNES
•	 jOhNY
•	 jOSIaNa
•	 KENaS ChRISTaNO UMBU zOgaRa
•	 KEVIN RaMadhaN KaRIdjaN
•	 KhaIRUL UMaM & EVa FITRI YUaNITa
•	 KhaLILa haFNI SaRagIh
•	 KhOIRUNNISa
•	 KIaT PRaKaSa KESUMa
•	 KRISNaWaTI MEIhaRBUdI
•	 KUNTO IMBaR NURSETYO
•	 L M P aNdREW YENdRICK
•	 LaMBERTha gUNdaLIBRaSaRI
•	 LaSTaRIa WaSIaTI & LaSTaRIa WaSIaTI
•	 LENgSI
•	 LENI YULIaNa

NEW EXECUTIVE



•	 LENNY RUMIRIS SIaNTURI
•	 LIdIa agUSTINa
•	 LIdYa LINda LUMENTUT
•	 LIdYa SaRI jUaNda
•	 LIE hOEY SIaN
•	 LIE TjIN TjUN
•	 LIEM daRMaWaN PRaNOTO
•	 LIENg SINTa MELIa & daNNY WIhaRTa PRaSETYO
•	 LILIaNa TaNdINOVa
•	 LILY MULYONO
•	 LUSIaNa & agUS SETIa BUdI
•	 LUSIaNTaRI KURNIa haM
•	 LYdIa TaNgMaR
•	 MadI
•	 MagdaLENa REhULINa TOgaTOROP
•	 MaRIa BERNadINa aNaSTaSIa
•	 MaRTa RINza
•	 MaRULaM SIMaNjUNTaK
•	 MaRYaM adI RUMaNaMa
•	 MaThILda STEVaNIE
•	 MaULaNa agUS SETIaWaN
•	 MaULINa LESTaRI
•	 MEELY MaRjaNI
•	 MEIdY MaRTha TaMUNU
•	 MEIKa ChRISTaNTI
•	 MELaNIa SEPTIaN dESTI SaRaSWaTI 
•	 MELINda T. a.
•	 MELISa SURYaMaN & VINCENT KENNEdY
•	 MESaLINa WIjaYa
•	 METY SUSaNTY
•	 MgS. hENdRIK M. S
•	 MIKE OTaVIaNI
•	 MIRah IE & IE MIRah
•	 MONICa
•	 MONITa WICaKSaNa
•	 MUhaMMad FITRIaNSYah & LISTRIaWaNa
•	 MUhaMMad IRVaN FadILLah
•	 NaFza & haFza
•	 NaNCY aMELYa
•	 NaNY ChRISTINa
•	 NaNY SILVaNa MaLONda
•	 NaTaLIa SagIThaRINa
•	 NEdYa TRIaNIESTRY aMd.KEB
•	 NENgSIh
•	 NETI KaRMILah
•	 Ng jOK jINg
•	 NgaLEMI RaTNaSaRI MUNThE
•	 NIKMah PRaSTIWI
•	 NI'Mah FaRIda
•	 NIMah RaMaYaNTI
•	 NINg PRIdaMa RaTNaYU LaRaSaTI
•	 NOLa
•	 NOVa
•	 NOVIaNTI & TjU EddY
•	 NUNU NURjaNa

•	 NUNUNg aMBIKa aSTYaNINgSIh
•	 NUR hIdaYah
•	 NURLaILa MUhaMMad
•	 NYOMaN MELINda TRISNaWaTI
•	 OCKTRESIa MagdaLENa BR SIhITE
•	 PENNY agUSTINE
•	 PUTRI aNaSTaSI hUTaPEa
•	 RaBIaTUL adaWIYah
•	 RadEN CahYO aNINdhITO
•	 RahMaWaTI SaLEh
•	 RESTa RaTNa jUWITa PRaTaMa
•	 REzI hP
•	 RIaN REzKI
•	 RIaS aRIE MUKTI
•	 RINggIh YUNdahTaRI
•	 RINI WULaNdaRY
•	 RISNaWaTI
•	 RITa
•	 RITa aNggRaINI
•	 RITa YULIaNI
•	 RITa zahaRa
•	 ROMa ULI SITaNggaNg
•	 ROOSITa MULIa SaRI
•	 ROSaNNa SURYa L TOBINg
•	 ROSMINa LUSaRI
•	 RUMIRIS SIaNTURI
•	 RURI MEga OCTYaVERa & ERWIN SIMPONI
•	 S.KOM ENdaNg SUSILaWaTI
•	 S.PI RadhIah qURaISY
•	 SaFRINa SaLMaN
•	 SaMIYaTI
•	 SaRNO
•	 SE dEWI SUSaNa
•	 SE NI MadE SaRIaThI
•	 SE NOVIRTa aSLaMIah
•	 SE RISNa WahYULIaNI
•	 SE RUSNaWaTI
•	 SELLa dEWI agUSTa
•	 SELVIaNa gEMaSIh
•	 SERENa ROSaNdI
•	 ShERLY WIjaYa
•	 ShERLYNa
•	 ShYELLa NaTaSSYa
•	 SILVIa NORMaRETa
•	 SISKa dIaN FITRIaNa SE
•	 SITI KaNIa NUR jaMIaTI
•	 SITI NURhaYaTI
•	 SITI SULIha
•	 SOERYadI
•	 SOESI SWaNdaYaNI SUgIaRTa
•	 SOFIaTI KhaIRUNNISaa
•	 SONNY SOETaNTO
•	 SRI dEWI
•	 SRI haRYaNI
•	 SRI NURhaYaTI

NEW EXECUTIVE



NEW EXECUTIVE

•	 SRI PUjI aSTUTI
•	 SRI SUNdaRI
•	 ST haRYO FEBRIaRTO PRaMaSTYONO
•	 SUaNdI
•	 SULIaNa
•	 SURIah NOPILaS & hENdI WahYUdI
•	 SUSaN
•	 SUSaNa KUNCaYaNI
•	 SUSaNTI
•	 SUTaNTO
•	 SUTaTY
•	 TaN KIOK hWa
•	 TaRa CaLLISTa aBRahaM
•	 TEddY
•	 TjhIN LUKMaN ChaNdRa SaNTOSO
•	 TjIOE hI TINg
•	 TRI aRYaTI LESTaRI
•	 TRI PURBa dhaRMaSTUTI
•	 TRIaNa MIRaSaRI
•	 TRISLIaNTI & WENaS gIRISURYa
•	 TUBagUS FaROBI YUSUF
•	 TUBagUS haBIBULLah
•	 TWELF aPRIaNI

•	 VESa KRISTIaNTO
•	 VIVI MaSYITOh
•	 VONNY VIOLa
•	 WELLY RahMa NELLY & aBdUL MUIN
•	 WENNY aNdRIaNI
•	 WINaRSIh
•	 WINNa MaIVITa
•	 WIWIK aRdIaNI
•	 WIWIN PRIYaNTI
•	 WULaN aPRILIa
•	 YaMahSYaRI
•	 YaNUaRTI NORMaLITa
•	 YELVI YaNI
•	 YENNI MaRIaNa
•	 YENNY NURLaELa & YENNY NURLaELa
•	 YOhaNa Y BR LUMBaN TORUaN
•	 YOSERIzaL
•	 YOSNITa FRaNSISKa
•	 YULIaNa
•	 YUNIaTI WISMa KaRYaNI
•	 YUSUF SaPUTRa SIaNTURI
•	 YUYUN MIFTaqUL RahMah & aCKhMad aFFLazIR
•	 YVONNE URSULLa

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.

SaBTU, 11 FEBRUaRI 2017 
Pk. 10.00 - 13.00

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

Training wajib bagi para distributor yang sedang 
berkualifikasi menjadi Executive

NU BUSINESS BUILDER TRAINING

Tiket: Rp. 50.000,- (FFg)
Christilla Meta Krisna &

Boyke hardendoe Santoso
Emerald Executive



gO STaR CaMP #8
MINGGU & SENIN, 12 - 13 FEBRUARI 2017
Hotel Grand Mercure, Maha Cipta Kemayoran

Jl. H. Benyamin Sueb Kav B-6 Superblok Mega Kemayoran 
Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat

Selamat atas keberhasilan Anda memenuhi kualifikasi Go Star Camp #8, terutama bagi para Executive, 
Gold dan Lapis baru.

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.

Rayakan keberhasilan Anda dalam menapaki jenjang pijakan dalam Roadmap to Success!

Silvia Triaristuti Tanojo
Diamond Executive

Yuni Indriati Fatonah
New Team Elite

Ardhi Yulianto
Blue Diamond Executive

Moh. Subagio
Trainer #1 di Indonesia



STaY hEaLThY zONE
•	 Ketahui nilai antioksidan Anda 

dengan Biophotonic Scanner
•	 Analisa lemak tubuh dan berat tubuh 

Anda
•	 Konsultasi dengan pakar kesehatan 

Nu Skin

ThE OPPORTUNITY
•	 Pelajari tentang peluang bisnis 

Nu Skin
•	 Simak kisah sukses para Leader 

Nu Skin

STaY YOUNg zONE
•	 Ketahui kondisi dan jenis kulit Anda 

untuk perawatan kulit yang tepat
•	 Peremajaan kulit wajah & tubuh 

dengan ageLOC Galvanic Spa Face/
Body dan ageLOC Tru Face 
Essence Ultra

Temukan kembali pengalaman dan cara alami untuk hidup yang lebih baik dengan   Essential Oils.

jaNgaN LEWaTKaN KESEMPaTaN UNTUK MENgUBah KEhIdUPaN aNda
dI NU SKIN agELOC EXPO!

®

jaKaRTa
jUMaT & SaBTU, 17 - 18 FEBRUaRI 2017

ThE KaSaBLaNKa
MAL KOTA KASABLANKA, MAIN ATRIUM

JL. CASABLANKA RAYA 
NO. 88 JAKARTA SELATAN

SABTU, 18 FEBRUARI 2017
10.00 - 22.00 EXPO
15.00 - 15.30 Live Music
15.30 - 17.30 Talk Show “Transform Your Life in 90 Days with ageLOC TR90” 
  with Mutiara Firdausy (Health Consultant) dan Guest Speaker
17.30 - 17.45 Product Show
19.00 - 19.30 Live Music

JUMAT, 17 FEBRUARI 2017
10.00 - 22.00 EXPO
15.00 - 15.30 Live Music
15.30 - 17.30 Talk Show “Discover Natural Ways to Live Better with Epoch Essentials Oils” 
  with Tika Handayani (Beauty Consultant) dan Guest Speaker
17.30 - 17.45 Product Show
19.00 - 19.30 Live Music with Special Guest Star



MaNFaaTKaN PERBEdaaN NYaTa daRI NU SKIN 
UNTUK MEMBaWa BISNIS aNda KE TINgKaT YaNg LEBIh TINggI

Stay Healthy Zone 
•	 Scan antioksidan dengan Biophotonic Scanner S3
•	 Cek Indeks Massa Tubuh dan analisa body fat 
•	 Konsultasi kesehatan dengan Health Consultant Nu Skin

Stay Young Zone 
•	 Kenali kondisi dan jenis kulit untuk mendapatkan perawatan yang tepat
•	 Konsultasi dengan Beauty Consultant Nu Skin

The Opportunity 
•	 Pelajari peluang bisnis Nu Skin dan simak kisah sukses para leader dalam Business Opportunity Meeting 
•	 Gali pengetahuan seputar produk-produk Nu Skin bersama Health & Beauty Consultant Nu Skin

aYO BERKOMITMEN UNTUK MENgUNgKaP dIRI aNda YaNg TERBaIK, hIdUP MUda 
daN KEMBaNgKaN BISNIS aNda MELaLUI PROgRaM 

FEBRUaRI MaRET
Walk-in Center Pekanbaru Walk-in Center Medan

Jumat & Sabtu, 
3-4 FEBRUARI 2017

Jumat & Sabtu, 
10-11 MARET 2017

Pk. 12.00 - 19.00 WIB
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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



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



MENJALANKAN BISNIS DENGAN BENAR
Penjualan Produk-Produk Secara Eceran 

dan Usaha Internasional
Nu Skin menempatkan diri sebagai perusahaan yang menawarkan peluang bisnis global dan tanpa batas 
yang memungkinkan para Distributor untuk membangun bisnis di lebih dari 50 pasar di dunia. Sangat 
sedikit bisnis yang memungkinkan orang untuk memperluas jangkauannya secara global dan mendapat 
penghasilan dalam mata uang negara mereka. 

Sebagai mitra bisnis, kita memiliki kepentingan yang sama untuk membantu melindungi model bisnis global ini. 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin mengingatkan Anda perihal kebijakan penting terkait penjualan Produk-
produk secara eceran di pasar di mana Anda telah menandatangani Perjanjian Distributor (“Negara Tempat Tinggal”) 
serta larangan di pasar-pasar luar negeri.

Bab 2, Bagian 3.11 Penjualan Produk-produk Secara Eceran Kebijakan & Prosedur Nu Skin menyatakan sebagai berikut:
A. Anda hanya dapat menjual kembali Produk di Negara Tempat Tinggal anda. Produk yang Anda jual kembali 

juga harus dibeli dari Perusahaan di Negara Tempat Tinggal Anda, dan anda tidak diperbolehkan menjual kembali 
Produk di Negara Tempat Tinggal Anda yang Anda peroleh dari Perusahaan di Negara Bukan Tempat Tinggal Anda. 

B. Saat Anda menanda-tangani Perjanjian Distributor bersamaan dengan International Sponsor Agreement, Anda 
diberikan hak untuk membeli Produk di Negara Bukan Tempat Tinggal Anda. anda hanya dapat membeli Produk 
di Negara Bukan Tempat Tinggal untuk penggunaan pribadi atau untuk mendemonstrasikan Produk tersebut 
kepada calon Distributor baru. anda tidak diperbolehkan menjual kembali Produk di Negara Bukan Tempat Tinggal. 
Anda mungkin diwajibkan untuk tunduk kepada persyaratan tambahan untuk suatu negara atau pasar tertentu. 

Apabila Nu Skin hadir dan membuka sebuah pasar di suatu negara (“Negara Resmi”), sepanjang diizinkan oleh hukum, 
Anda dapat mensponsori Distributor baru di Negara Resmi tersebut. Persetujuan ini hanya akan memberi Anda hak 
untuk mensponsori Distributor baru (namun tidak memasarkan dan menjual Produk) di Negara resmi, di luar negara 
Anda tersebut. 

Apabila pemasaran tersebut tidak dibuka secara resmi oleh Nu Skin (“Negara dimana Nu Skin Belum Buka / Pasar 
Tertutup”), kegiatan bisnis Anda pada wilayah tersebut hanya terbatas untuk memberikan kartu nama dan memimpin, 
menyelenggarakan atau berpatisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri tidak lebih oleh 5 orang, termasuk Anda. 
ketentuan ini juga tunduk terhadap hukum yang berlaku pada Pasar Tertutup. Bab 4, Bagian 3.1 Usaha Internasional dari 
Kebijakan & Prosedur Nu Skin telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilarang pada saat Anda memimpin kegiatan 
bisnis di Pasar tertutup. Salah satu hal yang dilarang adalah mendistribusikan atau memfasilitasi pendistribusian, 
menjual, menghadiahi atau mendistribusikan dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, Produk-produk  Nu Skin 
di Pasar Tertutup.  

apakah alasan dari penerapan kebijakan ini?
•	 Produk-produk Nu Skin harus melewati proses pendaftaran produk LOKAL di suatu negara sebelum dapat 

dijual di pasar lokal. Jika Distributor menjual Produk-produk yang berasal dari pasar atau negara lain, maka 
penjualan tersebut melanggar hukum setempat yang berlaku dan akan merugikan Nu Skin dan Distributor. 

•	 Nu Skin terus berupaya untuk memperluas peluang bisnis ke pasar-pasar yang belum dibuka. Sangatlah penting 
bagi Distributor untuk tidak mendistribusikan produk-produk, berusaha untuk merekrut atau mensponsori distributor 
potensial di pasar yang belum dibuka. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat menghalangi kemampuan  
Nu Skin untuk membuka pemasaran pada wilayah tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan terkait dengan Penjualan Produk secara Eceran dan Usaha Internasional, 
Anda dapat mengacu ke Bab 2, Bagian 3.11 dan Bab 4, Bagian 3 Kebijakan & Prosedur Nu Skin.

Sebagai mitra bisnis, kami yakin Anda berada di posisi terbaik untuk memimpin organisasi Anda untuk patuh kepada 
aturan-aturan bisnis yang baik. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang Anda berikan dan kami berharap 
dapat bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam jangka waktu yang panjang, sukses, dan produktif.



Nu Skin berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka 
melindungi distributor, konsumen dan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh distributor 
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
•	 Edukasi dan Pelatihan
•	 Pemantauan Implementasi dari Edukasi dan Pelatihan
•	 Perbaikan Berjangka
•	 Evaluasi dan Pengawasan
Ringkasan berikut terdiri dari bentuk pelanggaran yang dilakukan, pin title distributor dan tindakan yang telah dilakukan 
terhadap pelanggaran yang terjadi pada Januari 2017.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam membantu Distributor lainnya untuk membangun organisasi 
yang kuat, beretika, dan berbisnis yang baik.

Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, mohon untuk menghubungi Nu Skin Indonesia Compliance dengan 
mengirimkan email ke idcompliance@nuskin.com 

Hormat Kami,
Nu Skin Indonesia Compliance

RINgKaSaN dISTRIBUTOR COMPLIANCE NU SKIN INdONESIa jaNUaRI 2017 

BENTUK PELaNggaRaN dISTRIBUTOR jaNUaRI 2017
(PERIOdE: 1 - 23 jaNUaRI 2017)

jaminan 
pendapatan
(commission 
guarantee) 

11%

Penjualan online
(online selling) 

11%
Penggunaan 
foto & video 
yang tidak 

disetujui oleh 
Perusahaan 11%

Penjualan oleh non 
distributor (reseller) 

11%

Penjualan 
dibawah harga
(price cutting) 

11%Penggunaan 
merek dagang & 

hak cipta
11%

Pernyataan 
berlebihan atas 

produk (over claim) 
23%

Modifikasi produk
(mini sample) 

11%

PIN TITLE dISTRIBUTOR
Executive: 1
Gold: 1

TINdaKaN
Edukasi melalui surat & telepon: 2 ID anggota
Total tautan ( link) e-commerce* yang ditutup: 1.763 tautan

*Tokopedia, Elevenia, Olx dan Kaskus



Compliance Training bersama Director, Distributor Compliance Pacific & SEA Regions, 
Lani abbott.

Jumat 13 Januari 2017 lalu bertempat di kantor Showcase Nu Skin 
Jakarta diselenggarakan Compliance Training bersama Director, 

Distributor Compliance Pacific & SEA Regions, Lani Abbott. Pada acara 
ini, distributor mendapatkan edukasi mengenai penggunaan media 
sosial dalam memperkenalkan produk maupun peluang bisnis Nu Skin. 

Lani Abott memaparkan secara mendalam hal-hal yang dapat dilakukan 
maupun yang tidak dapat dilakukan dalam penggunaan media sosial 
untuk membangun personal image atau brand guna menciptakan 
minat dan kepercayaan konsumen. Tak hanya itu, Lani juga membahas 
mengenai beberapa pelanggaran yang paling sering dilakukan 
oleh distributor Indonesia, yaitu penjualan produk Nu Skin melalui 
perusahaan e-commerce, penjualan di bawah harga (price cutting), 
pembuatan produk contoh (mini sample), pemberian pernyataan 
yang berlebihan mengenai produk (overclaim), dan penjualan produk  
Nu Skin pada toko eceran dan bazar. 

Lebih lanjut, Lani Abbott juga menjelaskan tentang dampak secara 
hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dan jenis-jenis sanksi 
yang diberikan kepada distributor yang terbukti melakukan pelanggaran 
Kebijakan dan Prosedur Nu Skin. Distributor diarahkan untuk dapat 
mengakses Kebijakan dan Prosedur Nu Skin dan beberapa pedoman 
untuk menjalankan bisnis Nu Skin secara jujur dan beretika dengan 
mengunjungi Regulatory Corner yang terdapat di www.nuskin.co.id. 

Dengan diselenggarakannya training ini, diharapkan para distributor mengerti dan memahami ketentuan penggunaan 
media sosial yang sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Nu Skin yang berlaku. Selain itu, diharapkan 
agar setiap upline dapat memberikan edukasi dan petunjuk kepada para downline-nya untuk mematuhi Kebijakan dan 
Prosedur yang berlaku.

jadWaL TRAINING CUSTOMER SUPPORT
- FEBRUaRI 2017 -

Untuk keluhan mengenai produk maupun reaksi atas penggunaan produk, email ke:
id.customercomplaint@nuskin.com

1. Galvanic Face 
2. Galvanic Body
3. Room diffuser

4. Mini mist diffuser 
5. Car diffuser
6. TR90 Fit Band

CORY MIa SIhOMBINg
Customer Complaint Specialist

Nu Skin Indonesia

TRAINER:

Walk-in Center 
SEMaRaNg

Walk-in Center 
SERPONg

SaBTU, 
4 FEBRUARI 2017

SaBTU, 
11 FEBRUARI 2017

Pk. 14:00 - 16:00 WIB Pk. 16:00 - 17:30 WIB

Ketahui standar penanganan keluhan mengenai produk-produk Nu Skin maupun reaksi atas penggunaan 
produk serta cara tepat merawat perangkat-perangkat Nu Skin milik anda:



Seiring keberhasilan Anda dalam membangun bisnis, Nu Skin akan merekognisi Anda di berbagai media komunikasi 
perusahaan seperti majalah Success Demonstrated, Nu Spirit, maupun media lainnya. Ingatlah, kisah Anda bisa 

menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karenanya kami mendorong Anda untuk memberikan materi yang terbaik. 
Mohon perhatikan ketentuan berikut ini:

Foto untuk Testimoni Bisnis & Produk:
•	 Latar belakang putih polos, diambil menggunakan kamera digital ( jangan gunakan handphone). Disarankan 

foto di studio.
•	 Resolusi tinggi dengan ukuran file minimum 2MB, bukan pasfoto
•	 Pencahayaan baik
•	 Pakaian rapi dan eksklusif, tidak menggunakan kacamata hitam
•	 Pose formal /informal, ekspresi senyum menunjukkan semangat dan antusiasme

Tambahan ketentuan untuk Testimoni Produk:
•	 Memberikan foto Sebelum dan Sesudah untuk testimoni ageLOC TR90, ageLOC Galvanic Spa wajah dan 

badan, dan ageLOC Tru Face Essence Ultra.
•	 Gunakan baju pas badan yang sama pada foto Sebelum dan Sesudah untuk testimoni ageLOC TR90. 
•	 Sudut pengambilan foto harus sama pada foto Sebelum dan Sesudah.
•	 Tidak menggunakan make up untuk testimoni ageLOC Galvanic Spa wajah dan ageLOC Tru Face 

Essence Ultra. 

TaMPIL KEREN dI MEdIa KOMUNIKaSI NU SKIN

HARI KE-1

SEBELUM

HARI KE-90

SESUDAH

Testimoni Produk di Nu Spirit: 
•	 Nu Skin dan Pharmanex : alokasi 1/2 halaman A4

Testimoni Bisnis di Majalah:
Team Elite, Million Dollar Circle Member
•	 Alokasi 4 halaman:

 » Testimoni: minimum 1 1/2 - 2 halaman A4 (sekitar 10 paragraf)
 » 10 foto lifestyle + 2 foto formal sesuai ketentuan

Blue Diamond:
•	 Alokasi 2 halaman:

 » Testimoni: maksimum 1 halaman A4 (sekitar 7 paragraf)
 » 5 foto lifestyle + 1 foto formal sesuai ketentuan

Diamond:
•	 Alokasi 1/2 halaman  A4 (ukuran A5)

 » Testimoni: maksimum 1/2 halaman A4 (sekitar 4 paragraf)
 » 1 foto formal sesuai ketentuan

Emerald:
•	 Alokasi 1/4 halaman A4 (foto saja)

 » 1 foto formal sesuai ketentuan
Ruby:
•	 Alokasi 1/8 halaman A4 (foto saja)

 » 1 foto formal  sesuai ketentuan

Testimoni Bisnis di Nu Spirit: 
•	 Blue Diamond, Team Elite : alokasi 1 halaman A4 
•	 Diamond : alokasi 1/2 halaman A4 (4 paragraf)
•	 Emerald : alokasi 1/3 halaman A4 (3 paragraf)
•	 Ruby : alokasi 1/4 halaman A4 (2 paragraf)



G’day!! Bersiaplah untuk menikmati kota gemerlap di benua paling selatan ini. Siapkan tabir surya, topi lebar dan sandal 
yang nyaman untuk bermain di pantai cantik dan berdandanlah untuk acara malam yang glamor di Sydney Opera 
House. 

Nikmati kota multi budaya dengan para penduduk aslinya yang berasal dari Inggris 50.000 tahun yang lalu. Melangkah 
di jalan-jalan berbatu di sekitar The Rock.

Nikmati lezatnya seafood paling segar di dunia. Jelajahi alam yang elok di Blue Mountain. Menyaksikan hewan-hewan 
unik khas Australia seperti Koala, Kanguru, dan lainnya. Jangan lupa untuk mempelajari beberapa kata slang dari 
penduduk setempat, setidaknya cara mengucapkan G’day dalam aksen Australia!

Ajak tim Anda untuk bersiap menuju tujuan wisata kelas dunia dalam Star Creator Trip. Ciptakan Stars, ciptakan 
pengalaman seru bersama Nu Skin!

jaLUR 1
New Star 20171

•	 Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 Paid as Ruby ke atas di bulan desember 2017.
•	 Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara di bulan paid as Ruby.

Star 20173

•	 Terbuka bagi para Star sebelum tahun 2016.
•	 Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan selama Januari-Desember 2017.
•	 Paid as Ruby ke atas di bulan desember 2017.
•	 Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara di bulan paid as Ruby. 

Star Creator 20172

•	 Terbuka bagi para Star di tahun 2016.
•	 Menciptakan setidaknya 1 (satu) Star Baru selama Januari-Desember 2017.
•	 Paid as Ruby ke atas selama 4 (empat) bulan mulai Januari-Desember 2017.
•	 Paid as Ruby ke atas di bulan desember 2017.
•	 Mempunyai minimal 4 (empat) Qualified4 G1 Breakaway Executive Asia Tenggara di bulan paid as Ruby.



Special Team Elite Track
•	 Memenuhi kualifikasi untuk Team Elite Trip 2018
•	 Menciptakan minimal 1 New Star Asia Tenggara dalam G1-G2.

CATATAN: 
1 Untuk memenuhi persyaratan menjadi New Star di tahun 2017, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as Ruby hingga Blue Diamond dengan 
minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executive selama setidaknya 4 (empat) bulan pada tahun kalendar sejak Januari 2003..
2 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star Creator di tahun 2017, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang sudah pernah paid as Ruby hingga Blue Diamond 
dengan minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executives selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari - Desember 2016.
3 Untuk memenuhi persyaratan menjadi Star di tahun 2017, Anda harus menjadi Executive Asia Tenggara yang belum pernah paid as  Ruby hingga Blue Diamond dengan 
minimum 4 (empat) Qualified G1 Breakaway Executives selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari - Desember 2016.
4 Qualified Breakaway Executive dibayar sebagai Executive atau Provisional Executive/ Demotion Exec dengan downline Executive Breakaway.
5 G1 Breakaway Executive baru di luar G1 executive yang digunakan sebagai Qualified G1 Breakaway Executive selama 4 (empat) bulan dalam periode Januari - Juni 2017. 
Mempertahankan 3000 GSv 3x berturut-turut sejak menjadi Executive Baru.

SYaRaT daN KETENTUaN:
•	 Terbuka hanya bagi Ruby - Team Elite dari Asia Tenggara.
•	 Peserta yang telah menyelesaikan kualifikasi dari Januari 2017 hingga Desember 2017 berhak mengikuti perjalanan ini (Qualifier)*.
•	 Nu Skin akan mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta melalui nomor ponsel atau email pada 31 Januari 2017 dan para peserta harus memberikan 

konfirmasi keikutsertaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2017.
•	 Peserta harus memenuhi volume yang diperlukan untuk mempertahankan peringkat Executive sebesar 100Pv dan 2000GSv per bulan dari awal periode 

kualifikasi hingga berlangsungnya Star Creator Trip Sydney 2018 Trip. 
•	 Maksimal 2 (dua) orang per akun distributor dapat mengikuti trip ini (peserta harus sudah bergabung dalam akun saat memulai kualifikasi).
•	 Nu Skin akan menanggung tiket pesawat pulang pergi (PP), akomodasi hotel, makan, transportasi antar jemput bandara lokal, tur lokal untuk grup selama trip 

berlangsung. Biaya dan pengeluaran lainnya yang tidak disebutkan di sini ditanggung oleh peserta trip.
•	 Jika ada dua partisipan dalam akun distributor yang mengikuti trip, salah satu peserta dapat memberikan jatahnya kepada anggota keluarga langsung dalam 

hal peserta tersebut tidak dapat mengikuti trip. Penggantian ini hanya diperbolehkan jika peserta lain dalam akun yang sama mengikuti trip dan seluruh syarat 
dan ketentuan yang berlaku termasuk Trip Rewards Policy Asia Tenggara juga akan diterapkan pada anggota keluarga tersebut. Pengajuan pemindahan harus 
dilakukan dalam periode kualifikasi dan ketentuan sepenuhnya berada pada Nu Skin.

•	 Jika dengan alasan tertentu, peserta tidak dapat mengikuti trip dan akan menggantikan dengan pihak lain setelah adanya konfirmasi keikutsertaan, maka 
peserta tersebut bersedia dan menyetujui adanya pembebanan biaya yang ditentukan oleh pihak Nu Skin atas tiket pesawat, akomodasi hotel, transportasi 
antar jemput bandara lokal atau biaya serta pengeluaran lainnya yang disebabkan penggantian Peserta melalui cara pengurangan komisi dari akun peserta 
tersebut, atau dengan melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh peserta, maupun dengan cara lainnya yang dipandang tepat.

•	 Peserta akan berangkat dari bandara ibukota negara masing-masing.
•	 Keikutsertaan dalam  Star Creator Trip Sydney 2018 tidak dapat diuangkan.
•	 Peserta hanya dapat mengikuti perjalanan sesuai destinasi yang ditetapkan baginya. Perusahaan tidak akan melayani permintaan untuk penggantian perjalanan 

maupun kompensasi dalam kondisi apapun.
•	 Terlepas dari peraturan Perusahaan mengenai kebijakan pengembalian produk di dalam Kebijakan & Prosedur, (termasuk namun tidak terbatas pada hak 

Perusahaan untuk menarik kembali bonus-bonus terkait produk yang dikembalikan), pengembalian produk dalam waktu 12 bulan setelah Trip sebesar lebih 
dari 5% volume organisasi yang terhitung komisi yang dihasilkan selama periode kualifikasi yang berpengaruh pada terpenuhinya pin title dan kualifikasi pada 
perjalanan ini akan berakibat diskualifikasi dari perjalanan ini. Dalam hal terjadi pelanggaran, Distributor setuju untuk membayarkan kembali biaya perjalanan 
kepada Nu Skin Indonesia, termasuk tiket pesawat, akomodasi hotel, tur grup lokal dan biaya lainnya. Distributor tidak diperbolehkan melanggar Bab 2 
Bagian 6.5 Kebijakan dan Prosedur. Adanya indikasi manipulasi mengenai kriteria kualifikasi akan menyebabkan diskualifikasi dari kemungkinan mendapatkan 
keuntungan dari program ini. Termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas, pembelian volume untuk tujuan kualifikasi dari akun-akun downline.*

•	 Peserta bertanggung jawab atas visa dan seluruh biaya yang terkait dengan pengurusan dokumen perjalanan ini. Jika terjadi pembatalan (setelah ada 
konfirmasi keikutsertaan) karena kegagalan memperoleh visa tepat waktu, maka peserta setuju untuk membayarkan kembali biaya perjalanan kepada 
Nu Skin Indonesia, termasuk tiket pesawat, akomodasi hotel, tur grup lokal atau biaya serta pengeluaran lainnya yang disebabkan penggantian Peserta melalui 
cara pengurangan komisi dari akun peserta tersebut, atau dengan melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh peserta, maupun dengan cara lainnya yang 
dipandang tepat.

•	 Perusahaan berhak untuk mengganti tujuan perjalanan ini beserta syarat dan ketentuannya jika dipandang perlu.
•	 Nu Skin berhak mengubah Syarat dan Ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya.
•	 Syarat dan Ketentuan ditetapkan dan diambil dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penuhi kualifikasi sebagai 4-Star Creators atau lebih untuk menikmati pelayanan istimewa, kejutan dan aktivitas eksklusif! 
Nantikan penjelasan lebih lanjut mengenai kejutan yang lebih besar dan lebih baik bagi anda sebagai Star Creators!

Penawaran Menarik bagi anda yang ingin mengajak anggota keluarga!
Ciptakan 2 (dua) orang g1 executive dengan memiliki 3000 gSV 3x berturut-turut dalam periode januari - juni 20175 untuk 

mendapatkan 1 (satu) tiket tambahan.

jaLUR 2
New Emerald
•	 1 tiket: Paid as Qualified Emerald ke atas dengan minimal 3000GSv selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 2 tiket: Paid as Qualified Emerald ke atas dengan minimal 3000GSv selama 6 (enam) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 Minimal Paid as Qualified Ruby ke atas di bulan desember 2017.
New Diamond
•	 1 tiket: Paid as Qualified Diamond ke atas dengan minimal 3000GSv selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 2 tiket: Paid as Qualified Diamond ke atas dengan minimal 3000GSv selama 6 (enam) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 Minimal Paid as Qualified Ruby ke atas di bulan desember 2017.
New Blue Diamond
•	 1 tiket: Paid as Qualified Blue Diamond ke atas dengan minimal 3000GSv selama 4 (empat) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 2 tiket: Paid as Qualified Blue Diamond ke atas dengan minimal 3000GSv selama 6 (enam) bulan selama Januari – Desember 2017.
•	 Minimal Paid as Qualified Ruby ke atas di bulan desember 2017.

Special Team Elite Track
•	 Memenuhi kualifikasi untuk Team Elite Trip 2018
•	 Menciptakan minimal 1 New Star Asia Tenggara dalam G1-G2





SEKILaS daRI

SEKILaS daRI

FFG - BLOOD DONATION 19 FEBRUARI 2017

CUSTOMER SUPPORT TRAINING

Thank You

YOUR BLOOd SAvES
LIvES



PaSTIKaN KEhadIRaN aNda!
PERaYaaN KEBERhaSILaN LEADER SUKSES 

NU SKIN INdONESIa

jUMaT & SaBTU, 17 & 18 MaRET 2017
ThE KaSaBLaNKa

MAL KOTA KASABLANKA, LANTAI 3
JL. CASABLANKA RAYA NO. 88 JAKARTA SELATAN

Dapatkan harga tiket spesial untuk Leader yang akan menerima penghargaan dari periode
REKOgNISI FEBRUaRI 2016 - jaNUaRI 2017

 
Rp. 150.000,-/orang* (maksimum pembelian 2 tiket per Id) 

Berlaku mulai 1 januari - 18 Februari 2017 

EARLY BIRD PROMO
3 JANUARI 2017 – 18 FEBRUARI 2017

Tiket Rp. 250.000,-/orang*

NORMaL
20 FEBRUARI 2017 – 11 MARET 2017

Tiket Rp. 350.000,-/orang*

 * Termasuk door gift, tiket masuk untuk 2 (dua) hari dan makan malam Sabtu, 18 Maret 2017

haRga TIKET SPESIaL



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

PEMBICARA

joe Chang, Ph.d.
Chief Scientific Officer & Executive Vice President,  

Product Development

dean Nguyen
1 Million Dollar Circle, 

3 Year Team Elite Platinum &
6 Year Team Elite

Boung hoon Kang
5 Million Dollar Circle, 

1 Year Team Elite Platinum & 
7 Year Team Elite

jacqueline Chang
10 Million Dollar Circle &

16 Year Team Elite

jennifer & Benz Solco
Blue Diamond Executive

Tran Tuan Nam
Blue Diamond Executive

jadWaL aCaRa

haRI & TaNggaL JUMAT, 17 MARET 2017 SABTU, 18 MARET 2017

FOYER Pk. 10:00 – 20:00
Pengambilan door gift

FOYER

Pk. 10:00 – 13:00

Registrasi - khusus leader yang akan direkognisi  
sebagai 1-4 Star Creator, New Star, New Lapis, 

New Gold, New Executive,
Jump Start Winner dan BDM Star Challenge

Pk. 10:00 – 13:00

Khusus Leader yang akan diberikan 
penghargaan: Millionaire, Team Elite Platimum, 

Team Elite Requalifying, New Team Elite, 
New Blue Diamond, New Diamond, 

New Emerald, New Ruby

BALLROOM

Pk. 13:20 – 15:00
TRaNSfoRMiNG LivE

Pk. 15:00 – 17:30 
STaR CELEBRaTioN

Rekognisi  New Star, 1-4 Star Creator, 
Jump Start Winner dan BDM Star Challenge

Pk. 13:00 – 17:30
aWaRD GaLa 

Rekognisi  Sesi 1
New Ruby, New Emerald, New Diamond,  

New Blue Diamond

Pk. 17:30 – 18:30
Program bebas

Pk. 17:30 – 18:30
Makan malam prasmanan (foyer)

BALLROOM

Pk. 18:30 – 22:30
TRaNSfoRMiNG LivE 

WiTH SUCCESS foRMULa

Rekognisi New Executive, 
New Gold & New Lapis

Pk. 18:30 – 22:00
aWaRD GaLa

Rekognisi Sesi 2
New Team Elite, Team Elite Requalifying, 

Team Elite Platinum &  Millionaire
DRESS CODE Jas & Blazer Jas & Gaun warna-warni



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

24 - 25 Februari  2017
Pk. 11:00 - 17:00

Ratna Fitri Annisa (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

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

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

28 - 29 April  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 Kamis, 2 Februari 2017 Pk. 18:30
Walk-in Center Bekasi Kamis, 2 Februari 2017 Pk. 16:00
Walk-in Center Makassar dan Surabaya Jumat, 3 Februari 2017 Pk. 17:00
Walk-in Center Medan Jumat, 3 Februari 2017 Pk. 18:30
Walk-in Center Semarang Jumat, 3 Februari 2017 Pk. 16:00
Walk-in Center Bandung, Serpong dan Pekanbaru Sabtu, 4 Februari 2017 Pk. 16:00
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Perlu informasi mengenai produk-produk Nu Skin?
Kirimkan email ke id.productsupport@nuskin.com

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 11 Februari 2017

Pk. 14:00 - 17:00
Tika Handayani (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

GRATIS & Live di semua 
WIC Nu Skin Indonesia

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 22 April 2017

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

GRATIS & Live di semua 
WIC Nu Skin Indonesia

Certified Trainer Program (CTP) Level 1 - Nu Skin & Pharmanex Showcase Jakarta
Sabtu, 25 Maret 2017

Pk. 14:00 - 17:00
Tika Handayani (Beauty Consultant) 
Mutiara Firdausy (Health Consultant)

GRATIS & Live di semua 
WIC Nu Skin Indonesia

SaBTU, 8 aPRIL 2017, PK. 13:00 - 17:00 Walk-in Center SURaBaYa
Gali Pengetahuan Mengenai “ageLOC TR90”

Ubah Hidup Anda Dalam 90 Hari Dengan ageLOC TR90 System
Lebih dari sekedar turun berat badan, ageLOC TR90 System mengubah Anda menjadi 

lebih ramping, lebih muda dan sehat

Tiket: Rp. 100.000,-  (Termasuk materi training, merchandise dan sertifikat kehadiran)
MOhaMad NUR YaSIN

Product Specialist

CONSULTANT TRAINING

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

10 - 11 Februari 2017
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 Medan
Jumat & Sabtu,

24 - 25 Maret 2017
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)


