
 

 

 

 

 
 

 

Setelah saya lulus sekolah dari perawat, saya langsung bekerja di rumah sakit. Saya merasa nyaman karena 
saya mendapatkan gaji setiap bulan. Bukan hanya itu adanya fasilitas yang lain seperti tempat tinggal lengkap dengan 
air panas dan air dingin, mendapatkan makan 3 kali, dan adanya AC di tempat tinggal tersebut, dan masih banyak 
fasilitas yang lain. Seorang Ibu guru yaitu ayah walikota tiri saya melihat saat pensiun semua fasilitas diambil negara 
lagi, seperti rumah mobil dan lainnya. hidup saat itu menjadi tidak tenang. Pada waktu saya bertemu dengan Herbalife 
saya tidak tertarik untuk minum produknya dan tidak tertarik untuk bisnis. Saat bekerja di rumah sakit, saya cerita pada 
teman bahwa Herbalife itu adalah  melangsingkan tubuh.  

Tiba – tiba teman saya menyerahkan uang dan minta tolong untuk membeli produknya. Setelah itu saya ke 
kantor Herbalife dan saya bertanya bagaimana caranya untuk membeli produk Herbalife ternyata harus mendaftar 
menjadi member terlebih dahulu untuk bisa membeli produknya. Akhirnya saya mendaftarkan diri menjadi member dan 
saya serahkan produk Herbalife ke teman saya itu. setelah beberapa minggu teman saya telah turun berat badan. 
Karena melihat teman saya turun berat badannya akhirnya teman saya yang lain menitipkan untuk membeli produk 
Herbalife, seperti perawat, ahli gizi, dokter bahkan Direktur rumah sakit. Dikrektur rumah sakit saya turun 8 kg, saya 
mendapatkan penghasilan lebih karena membeli produk Herbalife. Sponsor mengajak saya datang ke pelatihan biar 
lebih serius lagi. Penghasilan makin membesar, akhirnya saya putuskan saya serius di Herbalife. Setelah saya keluar 
dari rumah sakit, saya mulai serius mengikuti sistem di Herbalife. Saya di kirim liburan & menuntut ilmu ke berbagai 
negara antara lain ke Amerika, Australia, Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Malaysia, Singapore, Jepang, Philiphine, 
dan masih banyak lagi. Bertemu suami juga di Herbalife. kami bekerja bersama – sama. Dulu saya dapat gaji di rumah 
sakit hanya 1 juta dan suami  saya mendapatkan gaji 10 juta. Dan sekarang sama – sama full di Herbalife, saat ini 
Herbalife membayar saya 400 juta, yang sangat luar biasanya saya sudah bisa bantu orang lain, keluarga, teman agar 
berpenghasilan juga sama seperti saya sampai ratusan juta. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih 
Herbalife.   . 

 MEGA HOM  
   HADIR KEMBALI DI PADANG !  
   DAPATKAN UNDANGANNYA DI QRC ANDA! 
 
    Lokasi  :  Hotel Premiere Basko, Padang 
               Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2 Air Tawar, Padang 
    Ruangan :  Ballroom Hotel Premiere Basko Lt. 2 
    Hari/Tgl :  Minggu, 14 April  2013 
    Pukul   :  09.00 WIB – Selesai  
    Pembicara Tamu : 

   MARTARIZA & I WAYAN DORI 
    Executive President Team Member  
 

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

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengundang Anda! 
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