
 

 

 

 

  
  
 
  
 Sejak kecil saya sering sakit sehingga sering menjadi penyebab batalnya liburan keluarga. Saya 
minum Herbalife saat menderita Hyperthyroid di tahun 1999 tanpa tahu manfaatnya. Saya takjub dengan 
hasil luar biasa dari nutrisi ini, sehingga saya mulai mencoba mempelajari bisnisnya sejak 18 Juni 2005 
tanpa mau repot - repot memahami rencana pemasarannya. Acara demi acara saya ikuti dan hanya tertarik 
dengan topik nutrisi dan kegembiraan suasana sehingga saya hampir menyerah saat dua kali tidak berhasil 
menjadi World team. Bersyukur saya punya ibu dan mentor - mentor perempuan yang bernyali “Harimau” 
yang terus memberikan semangat. Sehingga tanpa saya sadari, saya “memaksa” diri untuk berubah. 
 
  Tahun 2008 saya mengajak suami saya untuk mengikuti Indonesia Spectacular di Bandung. 
Ternyata beliau senang bisa jalan - jalan ke luar negri, sesuatu yang tidak bisa didapatkannya di bisnisnya 
saat itu. Tahun yang sama saya belajar NC di Korea bersama dua orang mentor saya. Namun  posisi saya 
masih tetap di World Team sementara mentor saya adalah Millionaire Team dan New President Team. 
Saya mencapai GET Team pada bulan Juli 2009 dan kembali ingin menyerah. Namun ibu dan juga mentor 
saya terus mendorong saya dan akhirnya saya tersentak dan mulai belajar rencana pemasaran dibantu 
suami. Berkat kerjasama yang sinergis, saya mulai berkualifikasi GET Team Aktif, mendapat liburan-liburan 
yang luar biasa kami nikmati sebagai hasil kerja keras. Tahun 2010  suami saya melihat SPT sponsor, 
setelah pemotongan pajak tercatat Rp 2,5 miliar. Itulah yang membuat dia total sepenuhnya membantu 
khususnya pengembangan NC. Akhirnya pada Mei 2011 kami mencapai Millionaire Team dan bulan Juli 
2012 kami mencapai level President Team. Herbalife membawa perubahan luar biasa baik dari segi 
kesehatan, keuangan khususnya kepribadian saya. 

 MEGA HOM  
   HADIR KEMBALI DI MALANG !  
   DAPATKAN UNDANGANNYA DI QRC ANDA! 
 
    Lokasi  :  Hotel Savana, Malang 
               Jl. Letjen Sutoyo No. 32-34, Malang 
    Ruangan :  Akasia Lt. 5 
    Hari/Tgl :  Minggu, 14 April  2013  
    Pukul   :  10.00 WIB – Selesai 
    Pembicara Tamu : 

MARDIUS KAMARUDDIN KOTTO & NAZLY PURAHATI SIREGAR  
   President Team Member  
 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengundang Anda! 

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