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Lifestyles® akan merayakan 25 tahun kkesuksesannya pada
Lifestyles
tanggal 28-29 Maret 2014 di Manila (Philippines) !!

PT. Lifestyles INTRA
Jl. Kencana Indah I
Ruko Puri Niaga • Blok J.1 No. 2.I.
Kompleks Puri Kencana
Jakarta Barat 11610

Distributor Service
Senin-Jum’at
: 09.30-17.00 WIB
Sabtu
: 09.00-14.00 WIB
email :
indonesia@lifestyles.net
Pesan Lisan (Telpon) : (021) 582-8621

: (021) 582-8622
: (021) 582-8623

Pesan Tertulis (Fax) : (021) 582-8624
Pesan Lisan/SMS

: 0821-2525-8621
: 0852-852-852-45
PIN BB : 24C548CE

Rekening Perusahaan

BCA • Cabang Kemanggisan • Jakarta
Nomor Rekening : 550-000-2010
Nama Pemilik
: PT. Lifestyles Intra

DISTRIBUTION CENTRE (DC)
• SURABAYA
Jl. Ngagel Jaya Indah Blok C.68
Telepon
: (031) 502-4475
Fax
: (031) 502-8407
Senin-Jum’at
: 09.00-17.00 WIB
Sabtu
: 09.00-13.00 WIB

Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung Tetap
No.3/1/SIUPLT/I/PMDN/PERDAGANGAN/2012

Lifestyles® selalu menciptakan produk bermutu terbaik, berbagai
Lifestyles
suplemen nutrisi dengan bahan
bahan baku alami guna mengikuti pola
makan yang sehat, demi membantu masyarakat kkonsumen agar
selalu sehat, bugar serta nyaman
aman untuk menikmati Hidup Lebih Baik
Setiap Hari (Live
(
Better Every Day).
Produk primadona Lifestyles adalah Intra®®, suplemen nutrisi unik
hasil ekstraksi teknologi canggih terhadap 23 herbal berkhasiat yang
sejak diciptakan (1992) terbukti berhasil memelihara kesehatan
masyarakat di lebih dari 40 negara.
Nutria® adalah ramuan antioksidan hasil ekstraksi 10 jenis buah + 10
Nutria
jenis sayur yang mengandung berbagai antioksidan ampuh
ampuh,
dilengkapi dengan mineral alami anti kanker (Selenium) untuk
melawan radikal bebas agar tidak memicu perkembangan sel
sel-sel
ganas di tubuh kita.
FibreLife™ adalah ramuan serat makanan yang luar
luar-biasa, dirancang
secara ilmiah untuk memberikan asupan serat larut
larut-air maupun serat
tak
tak-terlarut
dan dilengkapi dengan ekstrak kayu manis ((cinnamon,
anti diabetes).
Dalam Success Update edisi bulan ini, dibahas manfaat u
utama
produk FibreLife™ yakni mengatur nafsu makan (untuk mendapatkan
berat badan yang sehat + ideal),
), menstabilkan kadar gula darah ((agar
terhindar dari risiko penyakit diabetes)
diabetes dan menjaga kadar kolesterol
serum yang sehat (agar terhindar dari risiko serangan jantung
jantung/stroke
maupun kanker organ pencernaan).
pencernaan
Staying Healthy in an Unhealthy World
Tetap Sehat di Dunia yang Tidak Sehat
Intra® + Nutria® + FibreLife™ = Better Together
Together!
Intra® + Nutria® + FibreLife™ = Makin Baik !
www.lifestyles.net
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SUCCESS STORIES
Lifestyles akan merayakan 25 tahun
kesuksesannya sebagai perusahaan
yang memasarkan suplemen kesehatan terbaik ke lebih dari 40 negara di
dunia, pada akhir Maret 2014 nanti.
Berikut ini adalah beberapa bukti nyata keberhasilan bisnis Distributor Lifestyles sesuai motto yang
dicanangkan Lifestyles, yakni “Hidup Lebih Baik, Setiap Hari” (Live Better. Every Day)

Hanafi Widiasana (GMD Indonesia)

Sejak mengkonsumsi produk-produk Lifestyles,
kesehatan saya menjadi prima dan masa depan
keuangan menjadi lebih aman.
Kini saya banyak bepergian dan menjalin
persahabatan dengan rekan-rekan di seluruh
dunia.
Jadilah Distributor Lifestyles ! Anda takkan
kecewa, karena Anda bergabung dengan
Perusahaan yang kuat dan produk yang terbukti
bermanfaat bagi kesehatan maupun bisnisnya.

Nensi R. Kolopaking (GMD Indonesia)

Di Lifestyles, saya menikmati persahabatan yang
tulus dengan Konsumen maupun Distributor,
bepergian ke berbagai tempat dan melakukan
hal-hal yang saya sukai. Lifestyles memberikan
kebebasan keuangan untuk menikmati hidup.
Saya akan terus menyebarkan Peluang Bisnis
Lifestyles ke masyarakat di manapun, untuk
membantu mereka menikmati kesehatan yang
lebih baik, kesuksesan dalam hidup dan
keleluasaan dalam masalah keuangan.

Bila Ofelia “Peng” Mendoza (GMD Philippines) ditanya,
apa yang paling dinikmatinya dari Lifestyles, jawabnya :
Saya senang bahwa sekali Anda membangun bisnis
Lifestyles, Anda akan menikmati hasilnya seumur hidup.
Juga, saat Anda membangun masa depan melalui Lifestyles,
Anda tahu bahwa Anda juga sedang membangun masa
depan orang lain, yakni downline Anda.
Sebagian penghasilannya dari Lifestyles kini dipakainya
untuk menyantuni anak-anak telantar di negaranya.
Surasilp Ponthumarn (GMD Thailand) : INTRA membukakan
pintu sukses saya dan juga untuk Anda !
Rancangan Kompensasi Lifestyles terbukti paling unggul di
dunia pemasaran berjaringan. Dalam 2 tahun + 11 bulan, saya
mencapai peringkat tertinggi di Lifestyles, hal ini disebabkan
oleh 1 hal, yakni INTRA !
Saran terbaik saya adalah cukup mengingat ABC : A untuk
“Attitude” (sikap), B untuk “Believe” (percaya) dan C untuk
“Commitment” (tekad). Motto ini adalah pintu sukses Anda !
Akhirnya kerja keras dan ketekunan memberikan hasil yang telah banyak saya dengar ! Terima kasih Lifestyles !
Finally hard work and perseverance reaped the rewards I’ve heard so much about! Thank you Lifestyles!

Jangan salah. Tandatangan, ikuti Rancangan Pemasaran dan saksikan uang mengalir masuk.

Make no mistake. Sign up, follow the Marketing Plan and watch the money roll in.
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Dr. Anton Budiono, M.S,
M.Farm.
(IMD Indonesia)
Dokter, Perwira Angkatan
Laut yang mengabdikan
diri di ARMABAR TNI AL,
Jakarta.
Produk-produk Lifestyles sebagai food supplement
memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk
membantu kesehatan para pasien saya.

www.lifestyles.net
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Mungkin Anda baru menyadari kenyataan ini ?
KOMPAS – 26 April 2013
Pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat
akan bahaya konsumsi makanan tinggi kadar gula, garam dan lemak bagi kesehatan
Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan
Kesehatan Universitas Indonesia
Masyarakat Indonesia cenderung menyukai
makanan yang tinggi kadar gula, garam dan lemak.

Departemen Ilmu Gizi
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi
Kita harus mengubah kebiasaan pola konsumsi
banyak gula, garam dan lemak di masyarakat

Masyarakat perlu dimotivasi untuk
menghindari bahaya akibat makanan
yang terlalu banyak gula, garam dan lemak.

Himbauan yang dilakukan oleh berbagai Institusi serta Media Massa ini selaras dengan
Ini adalah
investasi
kesehatan
agar bebas
dari
penyakit
degenerative
Peraturan Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
No. 30
Tahun
2013
tertanggal
tanggal 11 April 2013
mengenai
Pencantuman
Informasi
Kandungan
Gula,
Garam
dan
Lemak
Sebaliknya, konsumsi serat kurang dari 10% kebutuhan harian
harian.
serta Pesan Kesehatan
Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

Harus kita akui (serta disadari) bahwa cita-rasa
cita
hidangan di Indonesia, baikk masakan (apalagi makanan
ringan) terbukti sangat ekstrim. Terlalu manis, terlalu asin atau terlalu gurih, seperti yang disinyalir di atas.
Peraturan pembatasan
embatasan konsumsi gula, garam dan lemak oleh
oleh Kementerian Kesehatan RI, meny
menyebutkan
bahwa konsumsi gula yang diperlukan per orang per hari adalah 50 gram (4 sendok makan), konsumsi
garam 5 gram (1 sendok teh) dan konsumsi lemak 78 gram (3 sendok makan).
makan)
Sebaliknya, konsumsi serat masyarakat Indonesia terbukti masih di bawah 10% dari kebutuhan harian !
Berbagai institusi kesehatan menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kesehatan :
● Orang dewasa harus mengkonsumsi serat makanan sebanyak 20-35
20 35 gram per hari
● Anak umur 10 tahun perlu mengkonsumsi serat makanan sebanyak 15-20
15 20 gram per hari
● Anak kurang dari 10 tahun perlu mengkonsumsi serat makanan sebanyak 55-10 gram per hari.
Lifestyles® Canada telah menciptakan FibreLife®, ramuan serat tak larut + terlarut
yang sangat bermanfaat untuk menambah asupan serat makanan bagi tubuh kita.
FibreLife® adalah formula revolusioner, memaksimalkan
emaksimalkan manfaat alami serat untuk :
● Mengurangi kalori dari makanan yang diserap tubuh (penyebab kegemukan)
● Menyerap kolesterol, mengurangi C-Reactive
Reactive Protein (pemicu serangan jantung)
● Memperbaiki pengaturan kadar gula darah
rah (pemicu diabetes)
● Mengikat racun dalam makanan (pemicu kanker) untuk dibuang keluar dari tubuh
www.lifestyles.net
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Serat Makanan dan Kesehatan
Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi makin membaik, namun pengetahuan tentang
komposisi makanan yang sehat masih kurang. Jenis makanan yang jarang diperhatikan adalah makanan
berserat tinggi, karena tidak memiliki nilai gizi sehingga dianggap tidak berguna bagi kesehatan tubuh.
Serat Makanan bersifat karbohidrat kompleks (selulosa dan hemiselulosa) memiliki ikatan molekul yang
sangat kuat, tidak dapat dicerna menjadi molekul sederhana oleh enzim pencernaan manusia sehingga tidak
memberikan gizi maupun energi.
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Serat Makanan tidak berguna bagi tubuh, bahkan sebaliknya banyak
manfaat yang dapat diperoleh dari Serat Makanan ini.
Jenis-Jenis Serat Makanan

Serat Makanan ada 2 jenis, yakni :
■ Serat Makanan Tidak-Larut Air (Insoluble Dietary Fibre) seperti sellulosa, chitin dan lignin. Jenis
serat ini membentuk struktur seperti spons dan akan melewati tubuh tanpa termodifikasi
■ Serat Makanan Terlarut (Soluble Dietary Fibre) seperti pektin, musilase, ß-glucan, galaktomannan
gum danhemiselulosa (larut dalam asam). Serat yang lembut ini mampu mengental, mudah
mengembang dan bertindak sebagai lubrikasi di dalam perut dan usus halus.
Penyakit Akibat Kekurangan Serat Makanan

Kekurangan Serat Makanan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, misalnya :
■ Obesitas/kegemukan akibat hyperlipidemia (kelebihan lemak tubuh)
● Serat Makanan mengurangi daya cerna terhadap sterol (lemak) dalam sistem pencernaan,
sehingga lemak yang tidak tercerna ini langsung dikeluarkan melalui kotoran
● Serat Makanan meningkatkan penyerapan asam lemak rantai pendek khususnya Propionat
(akibat fermentasi serat oleh mikro-flora usus besar). Propionat berperan penting dalam
menurunkan kadar kolesterol serum dan menghambat sintesa kolesterol
■ Diabetes (peningkatan kadar glukosa dalam darah)
● Serat Makanan Terlarut akan meningkatkan sensitivitas insulin untuk mengontrol pelepasan

insulin akibat asupan karbohidrat, dengan menunda penyerapan glukosa.
■ Penyakit Jantung Koroner (Coronary Heart Disease, CHD)
● Akibat kadar insulin yang tetap rendah dalam darah, akan mencegah penyakit jantung koroner
■ Stroke akibat penyumbatan timbunan lemak di pembuluh darah.
■ Irritable Bowel Syndrome (IBS - kram dan nyeri pada perut, kembung, konstipasi dan diare akibat

kontraksi abnormal pada usus besar).
Ada dua jenis IBS : ● IBS konstipasi (tidak buang air besar selama 5-7 hari)
● IBS diare (nyeri perut, kembung, terlau sering buang air besar + lendir).

Pada IBS konstipasi, gerakan peristaltik usus berjalan lambat sehingga kotoran tertinggal terlalu
lama dalam usus. Penyerapan air pun terlalu lama sehingga kotoran memadat dan keras, berisiko
mengalami gangguan ambeien/wasir (hemorrhoid)
Pada IBS diare, gerakan peristaltik usus terjadi sangat cepat sehingga kotoran dalam usus besar
terlalu cepat dikeluarkan. Akibatnya, air dalam kotoran belum sempat diserap, sudah harus
dikeluarkan diselingi dengan rasa mulas.
■ Kanker Usus Besar, Rectum dan Diverticulitis (pembengkakan/diverticula yang terjadi secara

abnormal pada dinding usus besar akibat infeksi bakteri). Pada saat melewati colon (usus besar),
Serat Tak-Larut membantu membersihkan dinding bagian dalam usus. Aksi pembersihan dinding
usus ini dapat mencegah kanker rectum dan diverticulitis yang mengakibatkan nyeri dan diare.

■ Penyakit Gusi dan Gigi : Serat Makanan dapat meningkatkan jumlah air liur (saliva), mengeluarkan

sisa makanan yang terperangkap di sela-sela gigi serta menetralisir asam yang dapat merusak gigi.
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Dapatkan Berat Badan yang Sehat dan Bugar dengan FibreLife™
Pengendalian Kadar Gula Darah Untuk Mengatur Berat Badan
Indeks Glikemik (Glycemic Index) adalah ukuran kemampuan makanan dalam meningkatkan kadar
gula darah.
Makanan dengan Indeks Glikemik rendah, membantu mengontrol berat badan dengan 2 cara berikut :
1. Makanan dengan Indeks Glikemik tinggi akan melonjakkan kadar gula darah, meningkatkan
produksi insulin secara mendadak. Insulin akan memerintah tubuh untuk menyimpan kelebihan
energi menjadi lemak.
Sebaliknya, makanan dengan Indeks Glikemik rendah akan menghasilkan pasokan energi yang
stabil serta mengurangi efek penyimpanan energi menjadi lemak ke dalam tubuh.
2. Penelitian membuktikan bahwa saat kadar gula darah merosot setelah puncak penyerapan
makanan terlampaui, timbul rasa lapar kembali, membuat kita ingin makan lebih banyak lagi.
FibreLife buatan Lifestyles Canada adalah ramuan Serat Makanan yang revolusioner, gabungan serat
tak-larut dan terlarut, diciptakan untuk melengkapi kebutuhan Serat Makanan bagi tubuh kita, selain
mengontrol selera makan guna mendapatkan berat badan yang sehat dan bugar.

KANDUNGAN FIBRELIFE

MANFAAT

Konjac Glucomannan adalah Serat Makanan Terlarut
dari umbi Amorphophallus konjac
Guar Gum & Xanthan Gum yang mengandung Serat
Makanan Tak-Larut & Terlarut, mengatur
penyerapan makanan dalam sistem pencernaan
Ekstrak Cinnamon (Kayu Manis)

Mengontrol nafsu makan, tekanan darah, mengurangi
kolesterol dan mencegah sembelit
Memperbaiki fungsi pencernaan, mengontrol kadar gula
darah, mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL) dan
memperlama rasa kenyang, mengontrol nafsu makan
Mengontrol kadar gula darah, kadar kolesterol, mencegah
nyeri/rematik, menyeimbangkan hormon seksual

Serat dari Konjac Glucomannan memiliki kemampuan menyerap air paling besar
dibandingkan serat makanan terlarut lainnya, sampai 100x lipat dari berat sendiri.
Serat Terlarut bekerja dengan 3 cara yang mempengaruhi nafsu makan :
● Mekanikal (secara fisik memenuhi ruang lambung)
● Hormonal (mengatur produksi hormon rasa lapar)
● Temporal (memperlambat penyerapan makanan)

Amorphophallus konjac

Serat membuat penyerapan gula jadi lebih lambat sehingga mencegah peningkatan trigliserida dan asam
lemak yang mampu mencegah insulin melepas gula. Serat juga menyerap lemak dalam usus agar tidak
masuk ke sel tubuh, sekaligus mengikat asam empedu. Akibatnya, hati akan mengubah lebih banyak lagi
kolesterol menjadi asam empedu dan kolesterol darah berkurang drastis.
Hasil percobaan membuktikan bahwa glucomannan yang terdapat dalam FibreLife mampu menurunkan
berat badan berdasarkan konsumsi 1-4 gram (2-8 kapsul) / hari, serta minum air sekitar 2 liter/hari.●





Kuehner R, Valdosa ME, Roselli G, Caspani P, Klinger R. Use of glucomannan fibre in the dietary treatment of
severe obesity. Monterrey Med 2002;79:72-91
Larsipani MZ, Verrizbeta S, Bondelo A. Study on glucomannan dietary fibre in changes in intestinal habit GEN
2002;93:9-21
Morti V, Ella YS, Svend K. Effect of glucomannan on lipids. Eur J Clin Nutr 2003;78
dll.
www.lifestyles.net
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PROMO GRATIS 1 BOTOL FIbreLife (Juli + Agustus 2013)
Hanya dengan 100 poin (maksimum 1 botol/Distributor/bulan)
Berlaku untuk seluruh Distributor Lifestyles di Indonesia
FibreLife gratis tidak menambah poin ■ Tidak berlaku dengan gabungan promo lain
Intra (cair/kapsul) dijual dalam kemasan 3 botol ■ Nutria & FibreLife dalam kemasan 4 botol atau @ 2 botol

Selamat kepada para Distributor
yang telah meraih kenaikan peringkat bulan lalu :
REGIONAL DIRECTOR (REG)
MEDAN : Rosalia Pasaribu, S.E.
DIRECT DISTRIBUTOR (DD) :
JAKARTA : Oyo Iskandar Nio - Vincent Luminary Jayadi - Maria Iskandar - Indrawati
Hadiatmodjo (Theresia) - Djong Kwet Sin - Wawa (Uie Nirmawati) - Elly Taha - Mariana
Hartono – Djoenaidah – Henny – Margaret - Agustinus Rudy Swadji – Joschelind - Glen Luminary
Jayadi – Felis Amalia - Nur Ratnawati Puranta Widjaja - Kang Me – Dr. Katarina Sally Halim Stanislaus Haribowo - Jochebelle Andrea - Joni Tasari Sulistyo – Eddy Johan - Hiliana - Andreas
Sutanto – Dicky - Zulfiani Mustika – Hilda - Ratna Djumara Sugianto – Sumarsono – Rahmat –
Suryadi – Jimmy Hendrata - Ronny - Lim A Kim – Linda – Ratnawati - Dr. Susan Simanungkalit
BANDUNG : Surya Wisuta Gunawan - Victor B Kawareh - Sari Kriswanti - Ir. Erick Suria Mulyadi Widi Poerwinta - Reiner Bunda Setiawan – Denny - Setiawan - Marginem – Ir. Arie Priyanto
SURABAYA : Liem Hermanto - Ellen Liando - Wanneke Mulyadi - Melia Sunarko - Marta Maria Natalia Lisiska Tunggala – Sunarto – Setiawan - Andy Wulur - Rezza Arifan Nindy – Halimmah
MEDAN : Reynold Cristo Mangatur - Nur Laili - Sininta Sianturi - Yolanda Carolina Silalahi –
Halizah - Steven Quantum - Lasmaria Reynova Br. Simatupang – Puspa - Surianti PeranginAngin - Armand Harris - Halimatussaddiyah Siregar - Siti Arna Masri - Rian Herpitra Wandy Erika Yafipita – Anindita - Rio De Marta Hasibuan – Yodah – Suwanto - Leli Anna Dalimunthe
MOJOKERTO : Azulzian Khendifa Qurrota
Idam Wicaksana – Jamin

PALEMBANG : Dian Santika Chandra
Dicky Santoso Chandra

DELI SERDANG : Ninik Yuni Artatik – Jenny

JAMBI : Linda S.E. - Lesti Simamora - Leni Haini

TANGERANG : Veronica

SERPONG : Ang Yulinda

KUPANG : Dra. Maria Adel Bubu

BANJARMASIN : Elizabeth Budyono

TEGAL : Marina Purnomo

SINGKAWANG : Bong Bui Khiong
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Menjelang bulan suci Ramadhan, bagi umat Muslim yang akan menjalankan Ibadah Puasa
kami sampaikan pedoman mengkonsumsi produk-produk Lifestyles, agar Anda

TETAP SEHAT SAAT BERPUASA
Bersama INTRA-NUTRIA-FIBRELIFE
SAHUR






Awali Makan Sahur dengan 1 sloki INTRA Cair atau 2 butir INTRA Kapsul, disertai hidangan lainnya.
Utamakan menyantap sayuran dan buah, hindari makanan yang terlalu berlemak/manis serta jangan lupa
minum 1 kapsul NUTRIA guna melawan serangan Radikal Bebas serta agar Anda tetap bugar walaupun akan
menjalankan Ibadah Puasa.
Akhiri Makan Sahur Anda dengan menelan 1 kapsul FIBRELIFE bersama segelas air putih.
Usahakan agar Anda telah minum 5-6 gelas air putih sebelum waktu Sahur berakhir, agar tubuh tidak
mengalami dehidrasi (kekurangan cairan tubuh) di siang hari sebelum saat Berbuka Puasa.
Dengan mengkonsumsi FIBRELIFE saat Sahur, Serat Makanan yang dikandungnya akan mengembang di usus
dengan menyerap air dan mempertahankan rasa kenyang lebih lama selama Anda berpuasa !

BUKA PUASA







Mulai dengan 1 sloki INTRA Cair atau 2 butir INTRA Kapsul, akan memberikan semua nutrisi unik yang
diperlukan tubuh setelah tubuh tidak menerima asupan makanan sejak dini-hari (selesai Sahur).
Makanlah Kurma (3-5 butir), Madu atau Jus Buah sebagai tambahan energi instan yang menyehatkan,
sebelum menunaikan Shalat.
Sebelum Tarawih, minumlah 1 kapsul FIBRELIFE bersama segelas air putih.
Dengan mengkonsumsi FIBRELIFE seperti ini, Serat Makanan yang dikandungnya akan melindungi tubuh dari
lonjakan kenaikan kadar gula dan kolesterol pada saat Anda mulai makan malam nanti.
Selesai Tarawih dan Anda siap makan malam, jangan lupa minum 1 kapsul NUTRIA di pertengahan acara
makan malam, agar tubuh Anda mampu melawan serangan Radikal Bebas yang mengancam kesehatan,
terutama saat menjalankan Ibadah Puasa.
Lanjutkan acara makan malam Anda dan usahakan minum 5-6 gelas air putih sebelum tidur malam.

BAGIKAN KESAKSIAN ANDA !
Khasiat Produk maupun Manfaat Peluang Bisnis Lifestyles sudah tidak diragukan
lagi oleh masyarakat mancanegara, termasuk di Indonesia.
Berbagai media sosial seperti facebook – twitter – You Tube dan sebagainya
dipenuhi kesaksian tentang KHASIAT PRODUK (Intra – Nutria – FibreLife)
maupun MANFAAT PELUANG BISNIS Lifestyles.
Untuk mendukung masyarakat Indonesia yang kurang / belum memiliki akses ke teknologi media sosial
seperti ini, Kantor PT. Lifestyles Intra memberi kesempatan kepada para Distributor / Konsumen yang
mempunyai pengalaman menarik tentang Produk-Produk maupun Peluang Bisnis Lifestyles untuk
mengirimkan kesaksian tertulis ke Kantor.
Kesaksian harap dilengkapi dengan nama lengkap, usia, alamat rumah serta nomor telpon/HP yang dapat
dihubungi (untuk mengkonfirmasi-ulang data).
Tulisan yang menarik akan dipakai sebagai sarana berbagi kesaksian kepada sesama Distributor dan
pengirim tulisan akan menerima souvenir menarik atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman.
Naskah dapat juga dikirim melalui email ke “indonesia@lifestyles.net” - Terima kasih.
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