
 

 

 

 

 

 

 

 

 Awalnya di tahun 2006 saya diperkenalkan produk Herbalife melalui adik (ibu Nadia Sandy) karena istri saya 

kegemukan. Pada saat itu saya rasa Herbalife bukan buat saya dan keluarga karena harganya mahal. Maklum saya pada saat 

itu adalah seorang karyawan yang punya gaji hampir 5 juta dengan budget bulanan yang pas - pasan. Setelah disarankan bisa 

membeli dengan kartu kredit tanggal 23 Mei 2006. saya masuk menjadi member. Pada saat mulai konsumsi tidak tersirat 

Gangguan batu ginjal yang pernah saya alami bisa teratasi. Saya pernah mengalami buang air seni dan mengeluarkan darah. 

Setelah mengkonsumsi produk Herbalife selama 1 minggu batu ginjal saya hancur keluar lewat air seni, bonusnya saya turun 

berat badan 9 kg dalam 2,5 bulan dan lingkar perut susut 11 cm.  

Latar belakang saya adalah seorang karyawan di beberapa perusahaan penerbangan asing dan keanggotaannya 

selama 22 tahun. Karena hasil produk banyak teman – teman kantor yang bertanya, dari situlah saya memulai bisnis Herbalife. 

Setelah saya ikut STS pertama saya mendapat pendapatan lebih Rp. 450.000. Saya ikuti semua traningnya dalam dan luar 

negeri, pendapatan lebih saya semakin bertambah. Saya memutuskan menjadi Supervisor hanya dalam 1 minggu setelah 

saya bergabung. Setahun kemudian saya naik peringkat menjadi World Team dengan cara 2500vp X 4bln. Tahun 2010 saat itu 

istri yang sedang bekerja di perusahaan keluarga (Mantan karyawan di Bandara Soekarno-Hatta selama 17 tahun) meminta 

saya untuk resign dari kantor. Dan mulai fokus dan full time menjalankan bisnis ini bersama - sama dengan istri. Berkat 

kerjasama dengan istri dan bimbingan Mentor serta Ridho Illahi di bln Agustus 2011 saya dan istri mencapai posisi GET Team 

Member. Mulai mengembangkan bisnis ke beberapa daerah di Indonesia dan fokus kepada kerja team. Atas izinNya di bulan 

Februari 2013 saya dan istri mencapai posisi Millionaire Team Member. Hampir 7 tahun lalu saya dan istri sangat merasakan 

perubahan yang signifikan terutama kesehatan keluarga dan finansial. Kami sangat berterima kasih kepada mentor kami 

tercinta ibu Nadiah dan bapak Michael Sandy yang telah memperkenalkan Herbalife kepada kami. Semoga beliau diberikan 

limpahan Samudra Rahmat dan KaruniaNya.  Aamiin.  Kini penghasilan saya dan istri perbulannya sebesar 20X lipat dari gaji 

terakhir saya. Terima kasih ya Allah. Thank you Herbalife. 

 

 MEGA HOM  
   HADIR KEMBALI DI BEKASI !  
   DAPATKAN UNDANGANNYA DI QRC ANDA! 
 
    Lokasi  :  Gedung BBPP, Bekasi  

               Jl. Guntur Raya No. 1, (Sebelah Gor Bekasi) 

    Ruangan :  Aula BBPP Ceves Lt. 4 

    Hari/Tgl :  Minggu, 14 April  2013  

    Pukul   :  13.00 WIB – Selesai 

    Pembicara Tamu :  

   WAHYUL CHAIDAR & LUTFIAH   
    Miliionaire Team Member 
 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengundang Anda! 

Flyer ini hanya digunakan untuk promosi. Herbalife berhak mengubah dan mengaudit hasil akhir. 


