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TINJAUAN PRODUK 
Body Bar adalah produk pembersih bebas-sabun yang 
diformulasikan untuk menyegarkan dan membersihkan 
kulit secara efektif.

KONSEP
Body Bar membersihkan semua kotoran dan debu, 
membuat kulit segar dan bersih. Banyak orang lebih 
menyukai penggunaan sebuah pembersih bentuk batang 
yang mudah dipegang . 
Nu Skin Body Bar adalah pilihan tepat seperti yang 
mereka inginkan – sebuah pembersih yang lembut 
namun efektif dalam bentuk tradisional yaitu sabun 
batang, namun dengan tambahan manfaat pelembut 
kulit. Body Bar dengan pH seimbang adalah pembersih 
100% bebas sabun yang diformulasi secara ilmiah untuk 
memanjakan kulit dan membantu melindungi dari 
kekeringan. (Baik untuk seluruh keluarga).

TARGET PEMAKAI
• Untuk seluruh keluarga—semua umur dan jenis kulit 

(kecuali bayi dan balita).
• Untuk setiap orang yang lebih menyukai pembersih 

bentuk batang ketimbang bentuk cair.
• Disarankan untuk pria.. 

MANFAAT PRODUK
• Pembersih lembut yang tidak menyebabkan kulit 

kering, membersihkan kotoran dan debu tanpa 
merusak lapisan lemak vital pelindung kulit.

• Tidak menyebabkan kulit terasa kering.
• pH seimbang untuk membantu memelihara keutuhan 

kulit dan melindungi lapisan pelindung kelembaban 
kulit yang lembut.

• Keharuman grapefruit yang aromatik menghidupkan 
cita rasa dan meningkatkan pengalaman mandi.

• 100% bebas sabun.

KEY INGREDIENTS
• NaPCA dan gliserin—mengikat kelembaban pada 

kulit untuk menjaga kulit dari kekeringan. 
• Minyak Jojoba dan vitamin E (Tokoferil Asetat)— 

menambah tingkat kelembaban untuk melindungi 
lapisan pelindung kelembaban esensial kulit.

• Aloe vera dan allatoin—menenangkan dan 
memanjakan kulit.

PENGGUNAAN
Gunakan Body Bar pada kulit yang sudah dibasahkan, 
gosokkan dengan lembut sampai sedikit berbusa, lalu 
bilas dengan seksama. Lalu oleskan pelembab tubuh 
Nu Skin yang Anda sukai.

DEMONSTRASI
MENGAJARKAN
• Kulit yang sehat memiliki pH agak asam, sekitar 5,5 - 

6,5. Banyak merek sabun standar memiliki pH alkalis 
atau basa, artinya pH-nya sekitar 8,5 - 10. Merusak 
keseimbangan pH di dalam kulit dan dapat 
menyebabkan hancurnya lapisan pelindung 
kelembaban kulit, yang secara khusus akan berakibat 
sangat merusak pada kulit normal sampai kering.

• Nu Skin hanya menggunakan formula bebas sabun 
yang dengan lembut membersihkan kulit dengan 
surfaktan ringan. Nu Skin dengan hati-hati 
memformulasi pembersih pada pH lembut sekitar 5 - 
7,4, untuk membantu lapisan pelindung kelembaban 
alami kulit.
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BODY BAR  
MENDEMONSTRASIKAN
• Untuk mendemonstrasikan rentang pH yang sehat dari 

pembersih Nu Skin, celupkan selembar kertas 
pengukur pH yang dapat berubah menjadi berbagai 
warna tertentu sesuai dengan pH yang berbeda-beda, 
ke dalam pembersih, lalu periksa hasilnya dengan 
membandingkan dengan kode warna yang terdapat 
pada skala pH. pH ideal untuk pembersih kulit berkisar 
antara 5 - 7,5.

• Jelaskan bahwa sabun alkali biasa, terutama sabun 
bentuk batang, akan mengikis lapisan lemak alami 
yang menjaga kulit tetap sehat dan melindunginya dari 
faktor-faktor perusak eksternal. Body Bar dengan 
pembersih bebas-sabun dan bahan-bahan perawat 
kulit, mempertahankan lapisan pelindung esensial 
kelembaban kulit Anda untuk mendapatkan kulit yang 
lebih lembut dan terasa lebih sehat.

PRODUK PELENGKAP
• Perennial® Intense Body Mositure—pelembab tubuh 

terapeutik yang meningkatkan daya tahan selular, 
membantu memperkuat mekanisme pertahanan alami 
kulit dan memberi perlindungan terhadap faktor-faktor 
serangan eksternal.

• Liquid Body Lufra—produk pengelupas kulit 
(exfoliant) untuk seluruh tubuh yang dengan lembut 
membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan 
kelebihan minyak, serta memberikan penampilan kulit 
yang lebih halus dan sehat. 

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Berapa lama sebuah Body Bar habis dipakai?
Setiap Body Bar akan habis sekitar 9 sampai 10 hari untuk 
satu orang mandi setiap hari. Menyimpan Body Bar di 
tempat kering ketika tidak sedang digunakan akan 
memperpanjang masa pakai produk favorit Nu Skin ini.

Dapatkah saya menggunakan waslap dengan Body Bar?
Ya, Anda dapat membusakan Body Bar dengan sebuah 
waslap atau puffball.

Apa perbedaan Body Bar dengan Liquid Body Bar?
Baik Body Bar maupun Liquid Body Bar membuat kulit 
Anda terasa halus dan nyaman, keduanya sama-sama 
memiliki keistimewaan harum grapefruit yang 
menggairahkan. Body Bar terdapat dalam bentuk batang 
yang mudah dipegang, sedangkan Liquid Body Bar 
merupakan sebuah pembersih cair. Walaupun kedua 
produk ini sama-sama lembut di kulit, namun Liquid
Body Bar dirancang untuk lebih melembabkan kulit.

Dapatkah saya menggunakan Body Bar sebagai 
pembersih wajah?
Body Bar dapat untuk digunakan di wajah, namun Facial 
Cleansing Bar diformulasikan secara spesifik untuk kulit 
wajah yang halus dan lembut.

Apakah Body Bar bersifat anti bakteri? 
Body Bar tidak mengandung bahan-bahan anti bakteri, 
tetapi dapat membantu membersihkan tubuh dari 
kuman-kuman penyebab bau badan.

BAHAN KANDUNGAN
Sodium Cocoyl Isethionate, Dextrin, aqua, Cetyl 
Alcohol, Sodium isostearoyl lactylate, Sodium lactate, 
Fragrance (Parfum), Lactic acid, aloe barbadensis leaf 
juice, Glycerin, Allantoin, Phenoxyethanol, simmondsia 
chinensis seed oil, Sodium PCA, Tocopheryl Acetate, 
Capryl Glycol, Polyacrylamide, Sorbic Acid .


