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Kode Etik Mitra Usaha
PT BIO ORGANIK NUSANTARA



BAB 1

PENDAHULUAN

Kode Etik Mitra Usaha (selanjutnya disebut ìKode Etik Mitra Usahaî) ini mengatur mengenai 
hubungan hukum dan persetujuan atau kesepakatan antara PT Bio Organik Nusantara (selanjutnya 
disebut ìPerusahaanî) dengan para Mitra Usaha (selanjutnya disebut îMitra Usahaî). Kode Etik 
Mitra Usaha ini dibuat sebagai acuan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan, 
khususnya Mitra Usaha dan Perusahaan untuk memahami fungsi dan tanggung jawab masing-
masing, sehingga dapat bertindak sesuai dengan fungsi dan peranannya.  

Kode Etik Mitra Usaha bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam hal-hal berikut dan 
dibuat dengan maksud untuk:

1 Menyamakan persepsi tentang kode etik, tanggung jawab dan etika/sopan santun diantara  
 Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya.

2 Mengatur dan melindungi kepentingan hukum Perusahaan dan Mitra Usaha dari tindakan  
 Mitra Usaha yang dapat merugikan Mitra Usaha lain dan atau Perusahaan.



3 Menyatakan hak, tugas, tanggung jawab dan kewajiban para Mitra Usaha dalam    
 menjalankan kegiatan usahanya.

4 Mitra Usaha memberikan kesempatan yang sama dalam sistem usaha yang unik bagi   
 semua Mitra Usaha.

5 Menjaga, memelihara dan melindungi kepentingan semua Mitra Usaha yang bergabung 
 didalam kegiatan usaha Perusahaan.

6 Menegaskan hubungan antara sesama Mitra Usaha demi meningkatkan kerukunan.

7 Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.

Kode Etik Mitra Usaha ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab 
antara Perusahaan dan semua Mitra Usaha dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang saling 
menguntungkan satu dengan yang lainnya.



BAB II

ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam Kode Etik dan Peraturan Mitra Usaha ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah badan usaha PT Bio Organik Nusantara yang melakukan kegiatan   
 usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung.

2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran yang berbentuk badan usaha 
 atau perorangan yang memasarkan barang dan/atau jasa milik Perusahaan, dan bukan   
 merupakan bagian dari struktur organisasi Perusahaan dengan mendapatkan imbalan   
 berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.

3. Konsumen adalah orang yang mengonsumsi produk Perusahaan.

4. Upline adalah orang yang telah merekrut orang lain untuk menjadi Mitra Usaha Perusahaan.

5. Downline adalah orang yang direkrut menjadi Mitra Usaha Perusahaan.

6. Maintenance adalah pembelanjaan ulang yang dilakukan oleh Mitra Usaha.



7. Flush BV adalah menunda atau tidak melakukan tutup poin kedalam sistem Perusahaan.

8. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama Mitra Usaha yang dibuat oleh Mitra Usaha dan 
 Perusahaan yang mengatur mengenai kerjasama antara Mitra Usaha dan Perusahaan. 

9. Program Pemasaran (Marketing Plan) adalah program Perusahaan dalam memasarkan 
 barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Mitra Usaha melalui 
 jaringan pemasaran dengan bentuk Pemasaran Satu Tingkat atau Pemasaran Multi Tingkat.

10. Produk adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak   
 maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat   
 diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

11. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan   
 oleh konsumen.

12. Komisi atas Penjualan adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha 
 yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata sesuai volume atau nilai hasil   
 penjualan barang dan/atau jasa baik secara pribadi maupun jaringannya.



13. Bonus atas Penjualan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan   
 kepada Mitra Usaha karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang  
 ditetapkan Perusahaan.

14. Manajemen adalah orang-orang yang secara resmi merupakan pimpinan dari Perusahaan.

15. Support System adalah sistem atau wadah yang dibentuk oleh Perusahaan bersama Mitra  
 Usaha, yang berfungsi sebagai sarana dan fasilitas untuk mendukung pengembangan   
 kegiatan usaha Perusahaan.

16. Top Leader Meeting adalah forum pertemuan antara Perusahaan dengan beberapa Mitra  
 Usaha yang diundang oleh Perusahaan.

17. Harga Konsumen Satuan adalah harga yang telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk 
 suatu produk.

18. Biaya Registrasi adalah biaya yang dikeluarkan selama 1 kali oleh member sebesar   
 Rp96.000 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan berhak mendapatkan Stater Kit,   
 Membership seumur hidup, Virtual Office, Web Replika dan Pelatihan Online.



19. Tutup Poin adalah pembelanjaan minimum oleh Mitra Usaha sebagai syarat untuk   
 mendapatkan bonus.

20. Formulir Permohonan Mitra Usaha adalah formulir yang harus diisi oleh calon Mitra Usaha  
 sebelum yang bersangkutan diterima menjadi Mitra Usaha.

21. Formulir Pengembalian Produk adalah formulir yang harus diisi oleh Mitra Usaha dan/atau  
 konsumen bila ingin mengembalikan atau menukar produk.

22. Formulir Perubahan Data Mitra Usaha adalah formulir yang harus diisi oleh Mitra Usaha jika  
 terjadi perubahan terhadap data Mitra Usaha.

23. Karyawan adalah karyawan Perusahaan dan bukan merupakan Mitra Usaha serta tidak   
 berhak untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan. 

24. Harga Konsumen Satuan adalah harga produk yang diberikan kepada konsumen.

25. BOP (Business Opportunity Preview) adalah acara presentasi rutin mingguan yang   
 diadakan Perusahaan di sebuah tempat pertemuan berskala besar.



26. Freeze Membership adalah paket membership yang dibekukan sementara karena   
 melanggar kode etik atau syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan.

27. Terminated Membership adalah paket membership yang dibekukan selamanya karena   
 melanggar kode etik atau syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan.

28. Crossline adalah Mitra Usaha yang terdaftar di Perusahaan dimana Mitra Usaha tersebut  
 tidak berada sebagai upline atau downline Anda.

29. Crosslining adalah tindakan yang dilarang oleh Perusahaan yaitu memengaruhi, mengajak  
 atau manghasut jaringan orang lain untuk pindah dengan iming-iming atau janji tertentu.

30. Undercutting adalah tindakan yang dilarang oleh Perusahaan yaitu menjual dibawah harga  
 yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

31. Virtual Office adalah sebuah situs web pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu   
 Mitra Usaha Biogreen sebagai tanda keanggotaan resmi Perusahaan yang berisikan 
 seluruh data member mulai dari komisi sampai jaringan, dan seluruhnya dapat diakses   
 secara  online dan transparan.



32. Ranking Silver adalah seorang Mitra Usaha yang membeli satu buah produk dari    
 Perusahaan setara 90 BV dan menjadi Mitra Usaha Aktif untuk tujuan Aktivasi.

33. Ranking Gold adalah seorang individu yang menjual pribadi 450 BV atau Point Group   
 Development kaki lemah mencapai 9000 BV dalam 45 hari setelah mencapai Ranking   
 Silver.

34. Ranking Platinum adalah seorang individu yang menjual pribadi 900 BV atau Point Group  
 Development kaki lemah mencapai 18000 BV dalam 45 hari setelah mencapai Ranking   
 Gold.

35. Bonus Input adalah bonus yang dibayarkan oleh Perusahaan sebesar 5% dari BV   
 penjualan yang dibantu diinput oleh member Ranking Platinum.

36. BV (Business Value) adalah poin yang akan digunakan dalam perhitungan bonus omset   
 jaringan yang lebih kecil dikali persentase tertentu sampai limit batasan tertentu.

37. Bonus Direct Selling adalah bonus instan yang didapatkan dari hasil penjualan pribadi.

38. Bonus Team Redemption adalah bonus bulanan yang didapatkan setiap kali jaringan.  
 dibawah Anda melakukan penukaran redemption.



39. Mobile Stockist adalah individu yang sudah menjadi Mitra Usaha dan membeli produk   
 sebanyak 200 boks kepada Perusahaan dengan potongan harga tertentu.

40. Cap Rate atau Indeks adalah pembatasan bonus/safety net yang dilakukan oleh    
 Perusahaan untuk menjaga stabilitas dari payout/pembayaran bonus Perusahaan.

41. Consigment Stockist adalah individu yang sudah menjadi Mitra Usaha dan menitipkan   
 sejumlah uang kepada Perusahaan dan menjadi perpanjangan tangan Perusahaan dalam  
 pendistribusian barang dengan komisi tertentu.

42. Country Stockist adalah Perusahaan luar negeri yang mengimpor produk Biogreen Science  
 dari Indonesia dan menjual di negara tersebut dan tidak mewakili Biogreen Science secara  
 pembayaran bonus, status hukum maupun aspek perpajakan di negara tersebut.

43. Aktivasi adalah mitra usaha yang telah melakukan pembelian produk pada Perusahaan   
 minimal sebesar 90 BV dan telah menjual minimum 90 BV di sisi A dan 90 BV di sisi B.



BAB III

KEWAJIBAN MITRA USAHA

1. Mitra Usaha yang melakukan Biaya Registrasi adalah biaya yang dikeluarkan selama 
 1 kali oleh member sebesar Rp96.000 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan berhak   
 mendapatkan Stater Kit, Membership seumur hidup, Virtual Office, Web Replika dan   
 Pelatihan Online.

2. Mitra Usaha wajib ikut dalam pelatihan dan seminar yang diadakan oleh Kantor 
 Pusat Perusahaan bilamana pelatihan dan seminar tersebut berkaitan dengan kegiatan   
 operasional Mitra Usaha.

3. Mitra Usaha wajib menyelenggarakan acara seminar dan pelatihan untuk Mitra Usaha 
 yang berhubungan dengan pengembangan Produk dan Marketing Plan Perusahaan   
            minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

4. Member dengan Ranking Platinum wajib melayani pembelian dan pendaftaran Mitra Usaha  
 baru, terutama dari jaringan dibawah Platinum tersebut.

5. Mitra Usaha wajib melayani pembukaan Mobile Stockist (MS) baru berikut Repeat Order   
 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.



6. Mitra Usaha wajib melakukan proses posting (penginputan) data terhadap setiap    
 pembelanjaan Mitra Usaha dan Mobile Stockist (MS) secara real time (langsung diinput)   
 dan tidak boleh melakukan Pending Point lewat dari bulan yang sedang berjalan.

7. Mitra Usaha harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang- 
 undangan dan/atau peraturan yang berlaku di daerah setempat. Segala sesuatu yang   
 berhubungan dengan perizinan menjadi tanggung jawab Mitra Usaha dan bukan    
 menjadi tanggung jawab Perusahaan.

8. Mitra Usaha wajib untuk meminta izin secara tertulis kepada Perusahaan, apabila Mitra   
 Usaha membuat alat bantu seperti web replika. Perusahaan akan mengulas konten   
 dari web replika tersebut dan memberikan izin secara tertulis. Lalu, logo verifikasi dapat   
 digunakan selama 2 (dua) tahun tanpa mengubah konten yang sudah diizinkan. Setiap   
 alat bantu diluar alat bantu Perusahaan, Mitra Usaha wajib memberi keterangan yang   
 menyatakan bahwa alat bantu tersebut bukan alat bantu resmi dari Perusahaan.

9. Mitra Usaha berkewajiban menanggung sendiri seluruh biaya dan pajak ataupun kewajiban  
 lainnya yang ditentukan oleh instansi pemerintah setempat pada saat mengadakan kegiatan  
 Mitra Usaha.



10. Selama masa Perjanjian, Mitra Usaha terikat dan setuju: 

 1) Tidak bertindak mewakili dan tidak menyatakan diri sendiri sebagai Karyawan,   
  Manajemen atau Agen Perusahaan.  

 2) Tidak mempunyai kuasa atau kewenangan terhadap perjanjian yang dilakukan   
  oleh Perusahaan dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat    
  menimbulkan kewajiban bagi Perusahaan.

 3) Tidak merubah atau menambah isi, label, kode serial, batch code, serta kemasan   
  pada produk Perusahaan.

 4) Tidak mengalihkan atau mencoba untuk mengalihkan hak dan kewajiban Mitra   
  Usaha yang ada pada Perjanjian tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perusahaan.

 5) Tidak menjual barang yang telah dibeli dari Perusahaan dengan harga dibawah   
  daripada harga yang ditetapkan oleh Perusahaan.

 6) Tidak membuat alat bantu seperti brosur, katalog, situs web replika dan kartu nama  
  tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.



 7) Tidak mewakili Perusahaan dalam klaim produk dan testimoni di lapangan serta   
  klaim pada alat bantu yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Perusahaan   
  atau partner-partner daripada Perusahaan.

 8) Tidak melakukan crosslining.

 9) Tidak menjalankan atau terlibat atau mengajak distributor Biogreen Science untuk  
  menjalankan, bergabung dengan bisnis jaringan lain atau bisnis MLM lainnya.

 10) Tidak melakukan hal-hal yang bersifat memaksa konsumen dan melakukan   
  pembohongan terhadap calon konsumen. 

 11) Tidak terlibat dalam kegiatan promosi, melakukan konferensi pers atau semua   
  kegiatan yang berbentuk publikasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan   
  Perusahaan tanpa seizin dan persetujuan dari Perusahaan.

 12) Tunduk dan taat terhadap tata tertib dan kode etik Perusahaan.



BAB IV

HAK MITRA USAHA

1. Mitra Usaha berhak mendapatkan tanda daftar keanggotaan seperti Username dan   
 Password yang akan dikirimkan melalui SMS secara langsung ketika data Mitra Usaha telah  
 selesai diinput secara online baik oleh upline Platinum maupun oleh staf atau karyawan   
 resmi Perusahaan.

2. Mitra Usaha berhak mendapatkan fasilitas pengiriman produk yang dibeli dari Perusahaan,  
 dengan ketentuan ongkos kirim yang sudah dibayar secara online pada saat registrasi   
 dilakukan.

3. Mitra Usaha berhak mendapatkan pelatihan dari Perusahaan berupa pengetahuan produk  
 dan marketing plan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Mitra Usaha  
 agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab.

4. Seluruh Mitra Usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam   
 memasarkan barang dan/atau jasa.

5. Mitra Usaha berhak mendapatkan pelayanan Customer Service dari Perusahaan.



6. Mitra Usaha berhak mendapatkan pembayaran bonus dari hasil penjualan.

7. Mitra Usaha berhak untuk memutuskan menjadi Mitra Usaha atau membatalkan    
 pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (Starter Kit) yang telah 
 diperoleh dalam keadaan seperti semula dalam maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

8. Mitra Usaha dan konsumen berhak untuk mengembalikan barang dan/atau jasa apabila   
 ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan    
 dalam maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

9. Apabila Mitra Usaha mengundurkan diri dalam 10 hari kerja atau diberhentikan oleh   
 Perusahaan, member berhak menjual kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog,   
 leaflet) dan alat bantu penjualan (Starter Kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga   
 pembelian awal Mitra Usaha ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi    
 paling banyak 10% (sepuluh persen) dan dikurangi bonus dan komisi yang telah diterima   
 oleh Mitra Usaha (upline) berkaitan dengan pembelian barang tersebut.

10. Mitra Usaha berhak atas kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas 
 kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang   
 diperdagangkan akibat kesalahan Perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.



11. Mitra Usaha berhak menukarkan Poin Redemption (iRegister) dengan produk-produk   
 redemption yang disediakan oleh Perusahaan.

12. Mitra Usaha berhak mewariskan hak usahanya kepada ahli warisnya yang diisi didalam   
 profil.



BAB V

PERATURAN OPERASIONAL MITRA USAHA

5.1 Ketentuan Perjanjian Mitra Usaha

1. Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan   
 berdasarkan perjanjian tertulis (baik secara fisik ataupun elektronik) antara Perusahaan   
 dengan Mitra Usaha.

2. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat:

 1) Nama, alamat dan tempat kedudukan para pihak;

 2) Hak dan kewajiban para pihak;

 3) Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan Perusahaan   
  dan/atau jaringan pemasaran kepada Mitra Usaha;

 4) Jangka waktu perjanjian, minimal 1 (satu) tahun;



 5) Pemutusan dan perpanjangan perjanjian;

 6) Jaminan pembelian kembali oleh Perusahaan atas barang milik Mitra Usaha 
  yang dibeli dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif  
  pengunduran diri dan masih berada dalam keadaan layak jual apabila Mitra Usaha  
  mengundurkan diri atau diberhentikan Perusahaan (Buy Back Guarantee) dengan  
  dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan dikurangi   
  bonus dan komisi yang telah diterima oleh Mitra Usaha (upline) berkaitan dengan   
  pembelian barang tersebut;

 7) Ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis   
  yang diperjanjikan;

 8) Ketentuan tentang pemberian komisi, bonus dan penghargaan lainnya, dan;

 9) Penyelesaian perselisihan.



5.2 Ketentuan Operasional Mitra Usaha

1 Mitra Usaha diberikan Username dan Pasword Login dari Perusahaan yang    
 berguna untuk mengakses Virtual Office pribadi Mitra Usaha.

2 Username dan Pasword Login Mitra Usaha tidak boleh diketahui oleh pihak lain,    
 segala  resiko yang timbul karena diketahuinya kerahasian Username dan Password   
 Login Mitra Usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mitra Usaha.

3 Mitra Usaha harus melakukan Online Order produk dan pendaftaran melalui menu   
 yang terdapat dalam program Mitra Usaha.

4 Mitra Usaha dapat melakukan order produk melalui online atau melalui konter    
 penjualan di kantor pusat Perusahaan, dengan cara:
 a. Debit Card (BCA).
 b. Credit Card (VISA dan MASTER CARD), BCA Card (Charge Credit Card    
  sesuai  dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan).
 c. Tunai (Cash).



5 Kantor pusat Perusahaan akan memproses setiap pemesanan Mitra Usaha yang 
 masuk  setelah mendapatkan verifikasi intern Perusahaan bahwa Mitra Usaha telah   
 melakukan pembayaran via transfer sesuai pemesanan yang dibuat.

6 Apabila karena satu dan lain hal Perusahaan tidak dapat melakukan verifikasi    
 pembayaran, maka Mitra Usaha tersebut harus dapat menunjukkan bukti     
 pembayaran tersebut via faks, email, SMS dan BlackBerry Messenger.

7 Apabila pelunasan produk yang dipesan oleh Mitra Usaha dilakukan sampai dengan   
 pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka produk akan dikirimkan   
 kepada Mitra Usaha dihari yang sama.

8 Apabila pelunasan produk Mitra Usaha pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu    
 Indonesia Barat), maka produk akan dikirim keesokan harinya.

9 Segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan keuangan dan invoice    
 pemesanan produk Mitra Usaha ke Perusahaan harus diketahui oleh Mitra Usaha.

10 Untuk Mitra Usaha yang terdaftar diluar Jabodetabek, produk akan dikirim ke alamat   
 Mitra Usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam form pengajuan Mitra    
 Usaha pertama kali dan tidak dapat dikirim ke alamat lain.



11 Mitra Usaha yang terdaftar di wilayah Jabodetabek dapat melakukan pengambilan   
 barang langsung di kantor pusat Perusahaan baik oleh Mitra Usaha atau orang lain   
 yang diberikan kuasa oleh Mitra Usaha melalui surat kuasa pengambilan produk di   
 kantor pusat Perusahaan pada jam kerja Perusahaan.

12 Perusahaan akan memantau dan mengevaluasi perkembangan Mitra Usaha setiap   
 3 (tiga) bulan sekali sejak Mitra Usaha beroperasional.

13 Jika Mitra Usaha peringkat silver keatas tidak melakukan Repeat Order/     
 Maintenance minimal 90 BV dalam kurun waktu 60 (Enam Puluh) hari, apabila Mitra   
 Usaha tidak melakukan maintenance peringkat dapat turun ke peringkat Basic.

14 Perusahaan berhak melakukan pemberhentian membership kepada Mitra Usaha    
 dan mengirimkan surat resmi pemberhentian Mitra Usaha apabila Mitra Usaha    
 melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali.

15 Dengan dikeluarkannya surat resmi pemberhentian Mitra Usaha maka berakhir pula   
 hak dan kewajiban sebagai Mitra Usaha.

16 Perusahaan berhak untuk menetapkan harga jual barang sesuai Demand dan    
 Supply pasar dan sesuai dengan kurs mata uang asing yang digunakan sebagai    
 harga acuan bahan baku produk.



17 Perusahaan berhak untuk menetapkan harga jual barang di masing-masing negara.

18 Perusahaan berhak menetapkan ìCap Rateî atau pembatasan bonus Mitra Usaha   
 sebagai safety net Perusahaan.

19 Perusahaan berhak melakukan penyesuaian sistem pemasaran sesuai dengan    
 acuan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

20 Mitra Usaha diperbolehkan untuk melakukan retur produk dengan syarat:
 a. Membuat surat permohonan retur produk.
 b. Menyertakan invoice pembelian produk yang akan diretur.

21 Mitra Usaha mengembalikan produk yang akan diretur kepada Perusahaan sesuai   
 dengan surat permohonan retur produk.

22 Produk yang diretur memiliki masa kadaluarsa minimal 12 (dua belas) bulan. 

23 Peraturan untuk retur produk DC sebagai berikut:

 a. Perusahaan berhak menolak retur produk apabila produk yang diretur dalam   
  keadaan rusak. 



 b. Produk yang akan diretur harus mempunyai masa kadaluarsa minimal 1    
  (satu) tahun.
  
 c. Retur produk akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang telah    
  ditetapkan oleh Perusahaan dipotong biaya admin dan dikurangi bonus    
  dan komisi yang telah diterima oleh Mitra Usaha (upline) berkaitan dengan   
  pembelian barang tersebut.

 d. Pelayanan retur produk oleh Perusahaan maksimal 7 (tujuh) hari kerja    
  setelah tanggal diterima SMS Membership.

24 Perubahan dan penambahan data Mitra Usaha berupa alamat, nomor telepon    
 selular, NPWP harus disertai dengan pernyataan tertulis dan ditandatangani    
 oleh pemilik Mitra Usaha di atas materai dan diserahkan ke Kantor Pusat     
 Perusahaan.

25 Peralihan kepemilikan Mitra Usaha dapat dilakukan dengan syarat:

 a. Lokasi Mitra Usaha yang baru berada dalam wilayah yang sama dengan 
  Mitra Usaha lama dan harus dengan persetujuan Perusahaan.  



 b. Menyerahkan surat serah terima kepemilikan Mitra Usaha kepada     
  Perusahaan, dari pemilik Mitra Usaha yang lama kepada pemilik 
  Mitra Usaha yang baru.

 c. Menyerahkan surat serah terima stok produk Mitra Usaha kepada     
  Perusahaan, dari pemilik Mitra Usaha yang lama kepada pemilik Mitra Usaha   
  yang baru.

 d. Pemilik Mitra Usaha baru menyerahkan surat pernyataan kepemilikan Mitra   
  Usaha disertai dengan kelengkapan data Mitra Usaha seperti KTP, NPWP,    
  denah lokasi Mitra Usaha dan foto lokasi Mitra Usaha.

 e. Membayar biaya admin transfer Membership sebesar Rp600.000 
  (Enam Ratus Ribu Rupiah).

 f. Perusahaan berhak sewaktu-waktu melakukan audit terhadap stok produk   
  Consigment Stockist dan Country Stockist, dan Stockist bersedia menjaga   
  ketersediaan stok untuk kelancaran pelayanan terhadap downlinenya.



BAB VI

PELANGGARAN MITRA USAHA YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI 
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN

1. Apabila Mitra Usaha memajang, mempromosikan dan menjual Produk Multi Level    
 Marketing (MLM) lain.

2. Apabila Mitra Usaha dan atau penanggung jawab Mitra Usaha menjalankan    
 kegiatan usaha Multi Level Marketing (MLM) lain.

3. Apabila Mitra Usaha memberikan promo kepada umum berupa cash back atau    
 skema apapun yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

4. Apabila Mitra Usaha mengajak, memengaruhi dan/atau menggunakan cara yang    
 tidak etis, mensponsori Mitra Usaha untuk pindah jaringan.

5. Apabila Mitra Usaha menjual produk dibawah harga yang sudah ditentukan oleh    
 Perusahaan dan/atau mengganti/mengubah isi dan label kemasan produk.



6. Apabila Mitra Usaha tidak menjalankan kegiatan usaha Perusahaan secara benar   
 dan mencemarkan nama baik Perusahaan.

7. Mitra Usaha memberikan potongan harga kepada Mitra Usaha lainnya diluar aturan   
 yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

8. Apabila Mitra Usaha pada waktu berjalan diketahui hanya sebatas alamat saja,    
 dalam artian secara fisik bangunan Mitra Usaha selalu tutup dan tidak menunjukan   
 aktifitas operasional Mitra Usaha.

9. Apabila Mitra Usaha dengan sengaja menyusun pohon sempurna dengan beberapa   
 username, yang mana pemilik username tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama   
 atau memiliki nama Bank yang sama atau berasal dari 1 (satu) alamat IP (Internet   
 Protocol) yang sama. 



10. Apabila diketahui Mitra Usaha melakukan tindakan yang melanggar Perjanjian    
 Mitra Usaha, Kode Etik Mitra Usaha dan Peraturan Mitra Usaha, maka Perusahaan    
 dapat memberikan sanski sebagai berikut :

            1) Teguran.

 2) Surat Peringatan.

 3) Pembekuan (Freeze) sementara sampai ditandatangani surat perjanjian untuk   
  tidak mengulang segala peraturan Perusahaan yang dituangkan dalam Bab VI   
  Peraturan Perusahaan.

 4) Pencabutan status kedistributoran (Terminated Membership) selamanya.

11. Berdasarkan urutan sanksi diatas (Teguran, Surat Peringatan, Freeze Membership   
 sampai pencabutan status kedistributoran), maka Perusahaan menetapkan 7 (tujuh)   
 hari untuk jangka waktu pemberian sanksi yang satu kepada sanksi berikutnya. 



BAB VII

PENUTUPAN MITRA USAHA STOCKIST CONSIGMENT

1. Mitra Usaha Stockist dapat mengajukan penutupan dengan menyerahkan surat pernyataan  
 pengunduran diri sebagai Mitra Usaha Stockist Perusahaan.

2. Apabila terjadi pengakhiran/penutupan Stockist, baik karena permohonan Stockist ataupun  
 dikarenakan pemutusan sepihak oleh Perusahaan maka: Mitra Usaha mengembalikan   
 seluruh Produk yang dipinjam dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengakhiran   
 Perjanjian Mitra Usaha ke Kantor Pusat Perusahaan.

3. Produk yang dapat dikembalikan adalah produk stok Stockist yang belum terdistribusi/   
 belum dilaporkan sebagai penjualan dan memiliki masa kadaluwarsa minimal 
 12 (dua belas) bulan ke depan.

4. Potongan biaya tambahan 10% (sepuluh persen) akan dikenakan dari total harga produk   
 yang dikembalikan sebagai biaya admin.



BAB VIII
PENUTUP

1. Kode Etik Mitra Usaha ini dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan perubahan situasi   
 dan kondisi. Segala perubahan dan penyempurnaan terhadap Kode Etik Mitra Usaha ini   
 akan disampaikan kepada Mitra Usaha melalui pengumuman di situs web Perusahaan.

2. Peraturan dan ketetapan yang dibuat secara terpisah dari Kode Etik Mitra Usaha ini,   
 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik 
 Mitra Usaha ini. Hal-hal lain yang belum tercakup dalam Kode Etik Mitra Usaha, 
 akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari. 

3. Jika ada peraturan yang belum diatur dalam Kode Etik Mitra Usaha ini dan dianggap   
 berpotensi menimbulkan permasalahan, maka hal tersebut akan segera diputuskan   
 berdasarkan pertimbangan dari Manajemen Perusahaan.

PT BIO ORGANIK NUSANTARA
(Dikonfirmasi oleh: Joan & Partners LEGAL)



Cara Sukses Berbisnis dengan Biogreen Science

Tentukan visi, impian dan tujuan. Bentuk visi yang besar karena setiap keberhasilan berasal 
dari sebuah visi yang besar. Tulis semua daftar mimpi Anda dalam bentuk checklist dan ciptakan 
burning desire di dalam diri Anda. 
(Contoh: melunasi hutang, rumah baru, mobil baru, baju baru dan berlibur ke luar negeri)

Buat daftar nama. Ada beberapa aturan dalam menulis daftar nama. Pertama, jangan pandang 
bulu. Kedua, kelompokkan daftar nama Anda, seperti keluarga, teman main, teman ibadah, atau  
teman kumpul.

Mengundang. Belajarlah mengundang prospek Anda. Ada beberapa hal yang perlu Anda catat 
saat Anda ingin mengundang.

ï Anda perlu memiliki sikap yang tepat dan sikap yakin terhadap bisnis ini.
ï Anda tidak perlu menyebutkan nama produk dan perusahaan pada saat mengundang.
ï Gunakan telepon. Percaya atau tidak, telepon sangat membantu psikologis seseorang yang 

bermasalah dengan rasa percaya diri. Dengan telepon, perasaan gugup dan grogi Anda tidak 
terlihat. 

ï Namun jangan jelaskan apa-apa ditelepon, pergunakan telepon hanya untuk mengundang.
ï Gunakan nada suara yang penuh percaya diri dan berenergi. Anda harus yakin bahwa bisnis 

Anda bukanlah bisnis murahan.
ï Persiapkan cara penyampaian yang baik dalam mengundang.



Presentasi. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui pada saat presentasi.
ï Pertama, tidak boleh ada gangguan telepon. Ini merupakan syarat mutlak.
ï Jangan ada JEDA. Latihlah diri Anda sebelum Anda melakukan presentasi, cari cara agar 

Anda tidak gugup dan terbata-bata. 
ï Nada suara penuh percaya diri.
ï Persiapkan sesi tanya jawab pada akhir presentasi. 
ï Pada presentasi home meeting, jangan memakan waktu lebih dari 45 menit. Hal yang 

terpenting adalah pesan kita tersampaikan.
ï Berpakaian sopan dan gunakan bahasa yang sederhana dalam presentasi Anda.
ï Setelah presentasi, lakukan closing dan proteksi. Sebelumnya, berikan proteksi terlebih 

dahulu. Misalnya, dengan adanya tanggapan negatif tentang bisnis jaringan, Anda dapat 
menganjurkan untuk tidak bercerita apapun terlebih dahulu kepada orang lain. 

Follow Up. Setelah Anda melakukan presentasi, buatlah janji kembali untuk bertemu. Apabila 
memungkinkan, datanglah ke rumahnya agar Anda juga tahu kondisi lingkungan tempat ia tinggal. 
Follow up dianjurkan 2 x 24 jam setelah Anda presentasi. Jika terlalu lama, semangatnya akan 
menurun dan Anda berpotensi kehilangan prospek Anda.

Repeating is learning. Salah satu kunci utama untuk sukses dalam bisnis Network Marketing 
adalah training. Datanglah ke acara training untuk mengisi kembali motivasi diri Anda.



Edifikasi. Gunakan pihak ketiga yaitu upline Anda. Cari upline yang cocok dengan Anda dan memiliki 
integritas yang tinggi. Dengan mengedifikasi upline Anda dan memintanya untuk datang pada acara 
presentasi yang Anda buat, maka prospek Anda akan mendengar setiap kata yang upline Anda 
katakan. Edifikasi tidak sepenuhnya terhadap upline. Anda juga dapat mengedifikasi downline Anda 
yang telah berhasil dan memiliki kepemimpinan yang baik. Selain itu, Anda juga harus mengedifikasi 
perusahaan, produk dan support system. 

Konsultasi. Semakin besar jaringan Anda maka semakin besar pula masalah yang akan Anda 
hadapi. Konsultasilah kepada upline Anda untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Siapkan 
rencana kerja Anda pada saat Anda berkonsultasi, dan ceritakan apa yang menjadi keluh kesah 
Anda dalam bisnis ini.

Jaga momentum. Pertemuan kecil sangat penting untuk menjaga momentum pada bisnis 
jaringan. Adakan seminggu satu kali untuk bertemu dengan jaringan Anda.

Tonton dan dengarkan kaset BOP dan Training. Kaset merupakan alat bantu agar jaringan 
Anda yang berdomisili jauh dari Anda tetap berpusat pada satu titik.

Miliki komitmen. Jika Anda berkomitmen maka Anda akan selalu terpacu dalam menjalani 
bisnisnya. 



Duplikasi. Konsep duplikasi sangat menarik. "Monkey see, Monkey do". Ada beberapa hal yang 
tidak disarankan dalam hal ini:
ï Presentasi yang terlalu panjang.
ï Presentasi Anda yang terlalu canggih dengan menggunakan proyektor, notebook, tab, dst. 
ï Membayari orang untuk mengikuti bisnis ini.
ï Makan terlalu mewah sebelum presentasi.

Pertimbangkan apakah yang Anda lakukan dapat juga dilakukan oleh downline Anda, siapapun dan 
dimanapun. Jika hanya Anda yang bisa melakukannya, artinya itu bukanlah duplikasi. 



About Founder

Larry Widjaja
Founder of Biogreen



About Founder

Kebangkitan yang meroket dari Biogreen Science diawali oleh pendiri visioner dengan hati amal, 
Larry Widjaja. Cerita inspiratifnya sangat berharga sepanjang waktu. Hidupnya saat itu tidaklah mudah. 
Namun, diumurnya yang ke-15, Larry memulai berbagai macam bisnis, mulai dari menjual rokok hingga 
pulsa telepon. Dengan sifat giat dan kepercayaan yang kuat, ia dengan cepat membangun relasi dan 
bahkan mempunyai penghasilan lebih dari kepala sekolahnya. Dalam beberapa tahun saja, kerajaan 
bisnis Larry berlanjut hingga tingkat yang luar biasa. Sekarang ia sudah memiliki 8 perusahaan dalam 
berbagai bidang seperti properti, hiburan dan industri perfilman. Ia sangat percaya bahwa industri 
kesehatan merupakan industri yang besar. Jika dilakukan dengan konsep pemasaran jaringan, akan 
memiliki potensi yang luar biasa. Biogreen Science memiliki semua dasar untuk kesuksesan yang 
besar, yaitu dengan produk yang bermutu, sistem pemasaran yang menguntungkan, pijakan keuangan 
yang kuat dan koneksi yang luas mencakup seluruh dunia. Kita kini dalam perjalanan untuk menjadi 
perusahaan network marketing tingkat Internasional.



Apabila ada kata “network marketing” yang pernah 
didengar atau dijalankan seseorang dimuka bumi maka 
perusahaan itu adalah Biogreen Science.

Biogreen Science berkomitmen untuk 
menciptakan jutaan peluang dan menciptakan 
sumber penghasilan yang berkelanjutan dengan 
integritas dan hati.

About Company

Visi Misi



Head Office:
PT BIO ORGANIK NUSANTARA

Menara Imperium JL. HR Rasuna Said Kav 1
 LG 09 - LG 11, South Jakarta, Indonesia

Self Pick Up:
Bukit Golf Mediterania,

 Rukan Cordoba Blok A no 21
 Pantai Indah Kapuk, North Jakarta, Indonesia

JAKARTA RAYA

About Company



Saat ini, Mibelle Group, sebagai layanan lengkap 
produsen merek pelanggan, melayani tiga unit 
bisnis, yaitu Personal Care, Home Care dan Gizi. 
Unit bisnis Mibelle Group Brands juga aktif dalam 
pengembangan dan pengelolaan merek eksklusif 
disektor kosmetik. 

Sebagai unit bisnis mandiri operasi, Mibelle 
Biochemistry Group mengkhususkan dalam 
penelitian dan pengembangan bahan aktif 
untuk aplikasi kosmetik dan memiliki 
reputasi yang luar biasa dalam industri 
kosmetik di seluruh dunia.

About Mibelle



Mibelle Biochemistry Group juga merupakan perusahaan 
nomor tiga di pasar merek milik Eropa. 
Mibelle Biochemistry Group kini memiliki sekitar1.000 
karyawan dan menghasilkan penjualan sekitar 
EUR 328 juta.

About Mibelle



Dr. Fred Zulli
Managing Director of Mibelle Biochemistry

About Dr. Fred Zulli



Dr. Fred Zulli ialah orang yang sangat berperan dalam Mibelle Biochemistry Switzerland
dan Biogreen Science. Beliau adalah founder & inventor dari Apple Stem Cell (PhytoCellTec™ Malus 
Domestica) dan peraih penghargaan European Cosmetic Innovation Prize Tahun 2008 dan banyak 
penghargaan lainnya.

Dr. Fred Zulli mempelajari Biokimia dan menerima Phd dan ETH di Zurich. 
Dia kemudian bekerja di Pusat Penelitian Nestle di Swiss pada makanan sebelum ia memasuki industri 
kosmetik. Dr. Fred Zulli kini adalah pendiri dan kepala Mibelle Biochemistry, perusahaan Swiss yang 
berusia 20 tahun yang khusus bergerak dalam inovasi penelitian dan pengembangan bahan aktif untuk 
industri kosmetik.

About Dr. Fred Zulli



Sumber: Mibelle Biochemistry

About Mibelle



Tujuh kali memenangkan penghargaan inovasi:

European Cosmetics Innovation Prize 2008, untuk kategori Best Active Ingredient.
Innovation Zone Best Ingredient Award in-Cosmetics Europe 2012.
Innovation Zone Best Ingredient Award in-Cosmetics Asia 2012.
BSB Innovation Prize 2012.
CPCIA Personal Care Ingredients 2012.
European Cosmetics Innovation Prize 2014, untuk kategori Best Active Ingredient.
Frost & Sullivan 2014 Best Practices Award.

INNOVATION
PRIZE 2008

MIBELLE BIOCHEMISTRY AWARDS

About Mibelle
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PhytoCellTec™ Malus Domestica

(Uttwiler Spatlauber)
PhytoCellTec™ Solar Vitis
(Gamay Teinturier Freaux)

Hydrolized Collagen

 (Kolagen Ikan)
Ascorbid Acid

(Vitamin C)

BAHAN UTAMA
(INGREDIENTS)

L-Glutathione

Biogreen Applesc



PENUAAN (AGING)
Mengapa ini bisa terjadi?

Biogreen ApplescBiogreen Applesc



PROSES SENESENSI
Penurunan Sel secara Kualitatif dan Kuantitatif

Regenerasi Sel Muda Regenerasi Sel Tua

Biogreen Applesc



Diferensiasi:
Kapasitas untuk berubah menjadi sel spesifik untuk perbaikan. 
Mengganti sel yang rusak dan membangun jaringan baru.

Stem Cell / Sel Induk / Sel Punca

Sifat:
Pembaharuan Diri (Self Renewal):

Bisa melewati beberapa siklus pembelahan sel untuk mempertahankan jumlahnya.

Sel Induk pada manusia ada 2 jenis:
Sel Induk Embrio (Embryonic Stem Cell)
Sel Induk Dewasa (Adult Stem Cell)

Biogreen Applesc



Sel Induk Embrio
Totipotent dan Pluripotent

Sumber: Mibelle Biochemistry

Sel Induk Dewasa
Multipotent

Sumber: Mibelle Biochemistry

Biogreen Applesc



Biogreen Applesc



Totipotent
Kelebihan tanaman dalam regenerasi:

• Membentuk jaringan callus untuk beregenerasi.
• Semua tanaman memiliki potensi untuk 
 membentuk jaringan tersebut.

Bagaimana Dengan Sel Induk Pada Tanaman?

NAMUN SEBERAPA BESAR?

Biogreen Applesc



Biogreen Applesc

"National swiss stamp"



PhytoCellTec™ Malus Domestica
(Uttwiler Spatlauber)

Apel ini sudah dibudidayakan sejak abad ke-18 tetapi dilupakan begitu saja karena rasanya yang asam 
dan kecut. Menjadi Apel langka, Apel ini sanggup mempertahankan kesegarannya sampai bertahun-
tahun, sehingga menginspirasi Dr. Fred Zulli untuk meneliti dan mengembangkan apel ini dan 
mematenkannya dengan nama PhytoCellTec™.

Pemanenan ekstrak sel induk dengan membuat irisian luka pada apel guna membentuk jaringan callus. 
Callus ini sifatnya sama seperti sel induk, kemudian dikultur dan dibiakkan. BUKAN memakai hormon 
pertumbuhan, zat kimia berbahaya apalagi rekayasa genetika.

Sumber: Mibelle Biochemistry

Biogreen Applesc



Regenerasi Sel Kulit

Sumber: Mibelle Biochemistry

Stem Cell 
Muda

Stem Cell 
Tua

Hari 14 Hari 21 Hari 28

Stem Cell Tua 
         + 
PhytoCellTecTM

Malus Domestica

Biogreen Applesc



Melindungi Sel Kulit dari UV

Sumber: Mibelle Biochemistry

Biogreen Applesc



Uji Klinis pada Kerutan
Dalam 28 Hari

Uji klinis dilakukan kepada 20 orang berusia 37-64 tahun. Krim dengan 2% 
PhytoCellTecTM Malus Domestica dioleskan selama 28 hari, hasil uji klinis menunjukkan 
perubahan yang signifikan pada kerutan (lihat figur).

Sebelum 
(hari ke 0)

Sesudah 
(hari ke 28)

2%  PhytoCellTecTM 

Malus Domestica

Sumber : Mibelle Biochemistry

Biogreen Applesc



Sumber: Mibelle Biochemistry

Uji Klinis pada Rambut

: Untuk fragmen pada kulit manusia.
 (Melalui celah kecil pada kulit)

: PhytoCellTecTM Malus Domestica 0.2%.

:  Panjang folikel rambut meningkat selama 14 hari.
  > Setelah 14 hari induksi penuaan & panjang folikel rambut menurun.

Folikel Rambut

Bahan tes

Desain

Day 0 Day 4 Day 7

Biogreen Applesc



Sumber: Mibelle Biochemistry

Uji Klinis Apple Stem Cell Plus
Membantu menormalkan sel yang rusak dan mencegah KANKER!!

Biogreen Applesc

Gen, that is up-regulated normalized in senescent cells by PhytoCellTec™ Malus Domestica.

Gen, that is down-regulated by senescence induction (see control).



Biogreen Applesc





PhytoCellTec™ Solar Vitis
(Gamay Teinturier Freaux)

• Varietas Gamay Teinturier Freaux dari Area Burgundy di Prancis.

• Sangat tahan dengan sinar UV matahari.

• Kandungan Anthocyanin yang sangat tinggi serta EF 
      dan Metabolit Sekunder dari SC Solar Vitis menjadi senjata utama dalam
      melindungi sel induk kulit dari UV.

Biogreen Applesc



PhytoCellTecTM Solar Vitis dengan faktor epigenetik dari anggur menjaga 
vitalitas/daya tahan sel kulit. Dengan tenaga antioksidan yang kuat dari anggur Gamay 
Teinturier Freaux, PhytoCellTec™ Solar Vitis melindungi sel kulit dan sel kulit bagian 
epidermis terhadap dampak sinar UV.

Khasiat PhytoCellTecTM Solar Vitis
Proteksi Ganda Melawan Kerusakan UV

Sumber: Mibelle Biochemistry

Biogreen Applesc



Sumber: Mibelle Biochemistry

Khasiat PhytoCellTecTM Solar Vitis 
Sel Induk Kulit dari UV

Biogreen Applesc



Sumber: Mibelle Biochemistry

Uji Klinis PhytoCellTecTM Solar Vitis
Proteksi Ganda Melawan Kerusakan UV

Meningkatkan Aktivitas 
SC Epidermal

Biogreen Applesc



Sumber: Mibelle Biochemistry

without UV with UV

Control Solar Vitis cell extract

Uji Klinis PhytoCellTecTM Solar Vitis
Proteksi Ganda Melawan Kerusakan UV

Melindungi SC 
dari UV Stress

Biogreen Applesc
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Antioksidan

Anti penuaan dini
Anti kerutan pada wajah
Membuat kulit halus dan segar
Mempercepat penyembuhan luka pada kulit

Melanin Inhibition

Mencegah kerusakan akibat radikal bebas.

Glutathione

Salah satu antioksidan terpenting ditanaman, jamur, hewan dan manusia.

Mencerahkan kulit
Menghilangkan bercak hitam
Mencegah dan mengobati jerawat serta bekas jerawat

Biogreen Applesc



Apa itu Radikal Bebas?

• Radikal bebas adalah molekul labil 
yang sangat reaktif. 

• Radikal bebas seperti penjahat 
kekurangan energi.

• Radikal bebas menyerang dari energi 
dari dalam sel untuk memuaskan 
dirinya.

Biogreen Applesc



Darimana Radikal Bebas Berasal?

Merokok Sinar UV Polusi Udara

Metabolisme Sel Darah Putih

Biogreen Applesc



Dampak Radikal Bebas

Turunnya daya 
tahan tubuh

Parkinson

Gangguan syaraf 
otak

Gangguan 
pencernaan

Alzheimer

KankerJantung Diabetes

Biogreen Applesc



Bagaimana Mengatasi Radikal Bebas?

Penolong tubuh kita dari radikal bebas adalah antioksidan.

Antioksidan akan menetralisir radikal bebas dengan memasang elektron sehingga radikal bebas 
menjadi stabil dan tidak reaktif.

Biogreen Applesc



L-Glutathione dari Kohjin:

• Terdaftar di US FDA GRAS NOTICE (#GRN 000293)
• Mendapat sertifikat KOSHER dari “OK”
• Mendapat sertifikat HALAL dari “MUI” 
 (untuk kaum beragama muslim seperti Indonesia,  
 Malaysia dan Timur Tengah)
• Produk Non-GMO
• Terfermentasi dari Ragi yang disetujui FDA
• Tidak ada efek samping apabila dikonsumsi bersamaan obat lain

Kohjin adalah:

• Kohjin adalah anak perusahaan Mitsubishi Corporation Life Science Limited
• Produsen Glutathione terkemuka sejak 1968
• Tersertifikasi ISO 9001, FSSC 22000

Biogreen Applesc



Dipecah oleh asam lambung yang mengakibatkan BENTUK AKTIFNYA HILANG dan 
Tidak menembus sel usus yang mengakibatkan TERBUANG.

GSH L-Glutathiona

Toxina
(Heavy Metal)
(Alcohol)

Activated Liver

Detoxification mechanism of Glutathione

Toxin Excretion

Glutathione 
Supplementation

Normal Liver

Low Gluthatione Level Liver

Kinerja Glutathione Sebagai Anti Racun

MASALAH TERBESAR SUPLEMEN GLUTATHIONE YANG ADA DI PASARAN

AKAN TETAPI SEMUA MASALAH INI TIDAK AKAN TERJADI
PADA GLUTATHIONE DARI KOHJIN 

Sumber: Kohjin

Biogreen Applesc



Fungsi Glutathione
Membantu pemulihan

L-Value Changes with Time Moisturizing & Erysma Recovery

4 weeks later after apply 
Uvs (8th week). 
The L-values as brightness.

4 weeks later after apply Uvs (8th week), we checked the 
moisturizing and recovery rate of erythema (reddish) increases.

Sumber: Kohjin
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Fungsi Glutathione
Memperbaiki kualitas kulit

Sumber: Kohjin

Biogreen Applesc



Bio StemCell GoldBio StemCell Gold



Bio StemCell GoldBio StemCell Gold



Bio StemCell GoldBio StemCell GoldBio StemCell Gold



Bio StemCell GoldBio StemCell Gold

ww

BAHAN UTAMA 
(INGREDIENTS)

Ashwagandha
(KSM-66)

Ginseng Korea
PhytoCellTec™ Malus Domestica

(Uttwiler Spatlauber)

Bio StemCell Gold
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Aswagandha adalah tumbuhan herbal yang sudah digunakan sejak 
India kuno dan kitab Ayurveda, yaitu sehat dengan cara preventif dan sembuh secara alami. 
Ashwagandha mempunyai efek keseluruh sistem tubuh manusia, dengan cara menjaga 
keseimbangan di lingkungan internal tubuh manusia antara zat-zat dan sistem fisiologi. 

MIRACLE HERB: ASHWAGANDHA
(Withania Somnifera)

Dalam studi lain, ekstrak Ashwagandha oral secara signifikan menghambat kanker perut 
eksperimen diinduksi pada hewan laboratorium. Resiko tumor berkurang 60% dan 
tumor multiplisitas (jumlah) sebesar 92%. Demikian pula, dalam kanker kulit, 
Ashwagandha menghambat resiko tumor dan banyaknya 45% dan 71%, masing-masing efek 
perlindungan. Ashwagandha melawan kanker kulit telah ditunjukkan dalam studi lain.  
Sebuah percobaan baru-baru ini menunjukkan bahwa ekstrak Ashwagandha menghasilkan 
peningkatan yang ditandai dalam rentang hidup dan penurunan berat tumor pada hewan 
dengan kanker eksperimen diinduksi dari system limfatik. Ini adalah temuan yang menarik, 
menunjukkan Ashwagandha dapat meningkatkan kelangsungan hidup pada individu terhadap 
kanker.
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KSM-66 adalah ekstrak akar Ashwagandha konsentrasi tertinggi yang tersedia di pasaran saat ini, diproduksi 
menggunakan proses ekstraksi jenis pertamanya berdasarkan prinsip “Kimia yang Berkelanjutan”, tanpa 
menggunakan alkohol atau pelarut kimia lainnya. Integrasi vertikal yang ketat untuk keunggulan harga dan 
kualitas tinggi: Ixoreal adalah satu-satunya produsen Ashwagandha di dunia yang memiliki seluruh rantai nilai 
dalam memproduksi ekstrak tersebut. Ixoreal memiliki lahan sendiri, fasilitas produksi, laboratorium pengujian, 
pusat penelitian dan distribusi. Sebagai hasilnya, Ixoreal tak tertandingi dalam kemampuannya untuk 
memberikan Ashwagandha berkualitas tinggi dengan pasokan yang stabil dan konsistensi dari batch ke batch. 

Studi Standar Emas: Double-blind (buta ganda), placebo controlled (plasebo terkontrol), acak.
Semua percobaan kami ada pada populasi yang sehat untuk mencerminkan basis pelanggan utama kami.
Publikasi kami berupa jurnal ilmiah kedokteran utama, semua yang terindeks di PubMed, yang berstandar 
akademisi. Para peneliti utama kami adalah peneliti terkemuka dengan catatan publikasi yang telah ditetapkan.

Pemenang beberapa penghargaan dan kehormatan:
• “Product Innovation in Botanicals Award” oleh Frost and Sullivan 2014 
• “Best Botanical Ingredient” di Engredea 2013
• “Ingredient of the Year” di Panacea 2012
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Apa Kelebihan KSM-66?

CERTIFICATION

• Semua komponen aktifnya UTUH
      (komponen aktif: withanolide distandarisasi diatas 5%)
• Tidak berbau menyengat
• Tidak ada bahan kimia dan pengawet
•	 GRAS	Certified
• Bebas alkohol
• Non GMO, Halal, Vegetarian certified
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Selain efek saraf didokumentasikan Ashwagandha ini, bukti terbaru menunjukkan bahwa hal ini 
menarik dan juga memiliki potensi untuk menghentikan sel-sel kanker dalam jejak mereka. 
Misalnya, analisis terbaru menunjukkan bahwa ekstrak Ashwagandha menghambat 
pertumbuhan baris sel kanker payudara, paru-paru dan usus besar manusia di laboratorium. 
Penghambatan ini adalah sebanding dengan yang dicapai dengan kemoterapi kanker umum 
obat doxorubicin (Caelyx®, Myocet®). Bahkan, para peneliti melaporkan bahwa withaferin A, 
senyawa tertentu yang diambil dari Ashwagandha, itu lebih efektif daripada doxorubicin dalam 
menghambat pertumbuhan kanker payudara dan usus besar.

Para ilmuwan di India baru-baru ini melakukan studi sel yang menunjukkan bahwa ekstrak 
Ashwagandha mengganggu kemampuan sel kanker untuk mereproduksi langkah kunci dalam 
melawan kanker. Selain itu, analisis laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak Ashwagandha 
memiliki aktivitas anti-angiogenik, juga dikenal sebagai kemampuan untuk mencegah kanker 
dari pembentukan pembuluh darah baru untuk mendukung pertumbuhan tak terkendalinya. 
Temuan ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk peran potensial Ashwagandha dalam 
memerangi kanker. Berdasarkan studi ini, penelitian dibidang ini terus berlanjut.
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Mengapa Kita Butuh Testosterone Lebih?
Bagian organ tubuh yang dipengaruhi testosterone:

Kulit

Sumsum Tulang Otot GinjalOtak

Hati/LiverOrgan Seksual Pria Tulang



Bio StemCell Gold

Fungsi-Fungsi Ashwagandha

Penanganan Stres 
dan Kegelisahan 

Meningkatkan 
Daya Ingat dan 
Daya Tangkap

Meningkatkan 
Kinerja Kekuatan 
Otot

Daya Tahan
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Meningkatkan Kualitas 
Sperma danTestosteron Pria

Mengatur Masalah 
Berat Badan dan 
Meningkatkan 
Kekebalan Tubuh

Memperpanjang 
Usia

Menigkatkan 
Kualitas Tidur



Penurunan Testosterone Berakibat
Testosterone menurun seiring dengan pertambahan usia

Sumber: Ixoreal Biomed

Turunnya Fertilitas  |  Penurunan Hasrat Seksual  |  Disfungsi Ereksi  |
Kerontokan Rambut  |  Penurunan Masa Otot  |  Penimbunan Lemak |  Osteoporosis  |  
Gangguan Tidur  |  Perubahan Mood  |  Penuaan Dini

Bio StemCell Gold Uji Klinis



Bio StemCell Gold Uji Klinis

Sumber: Ixoreal Biomed

Anti Stress
Terbukti menurunkan Hormon Kortisol (Stress)



Immune-Modulation: 
Meningkatkan Imunitas Influence	on WBC

Sumber: Ixoreal Biomed

Bio StemCell Gold UJI Klinis



Immune-Modulation: 
Meningkatkan Imunitas Influence	on WBC

Bio StemCell Gold Uji Klinis

Sumber: Ixoreal Biomed

Anti-Mandul: 
Memperbaiki Kualitas & Kuantitas Sperma

Sperm Count (millions/ml)

Sperm Volume (ml)

Sperm Total Motility

Sperm % Motility



Memperbaiki Faktor Reproduksi Wanita

Sumber: Ixoreal Biomed

Bio StemCell Gold
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Bukti otentik dari pemerintah bahwa Bio Gold bebas dari: 



Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa temuan di lebih dari lima puluh manusia, 
laboratorium dan hewan penelitian yang dilakukan menggunakan Ashwaghanda yang 
diterbitkan pada tahun 2012 dan awal 2013:

Penelitian dari Rumah 
Sakit Asha di Hyderbad, 
Ashwagandha selama dua 
bulan menurunkan 
stres sebesar 44% dan 
penuruan depresi atau 
kecemasan sebesar 72%.

Peniliti dari Universitas 
Teknologi Tokyo 
menemukan bahwa 
Ashwagandha 
memblokir kanker 
kulit.

Peneliti dari Univeristas 
Jamia Hamdard 
menemukan bahwa 
Ashwagandha 
mengurangi risiko 
demensia dan 
Alzheimer.

 Sumber : Adams, Case. Over 50 New Studies Prove Ashwagandha Can 
 /Treat A Myriad of Conditions.  http://www.realnatural.org

Bio Stemcell Gold



Peneliti dari Indian 
Institute of Technology 
menemukan bahwa 
Ashwagandha senyawa 
protein menghambat 
terlibat dalam 
Leishmaniasis.

Peneliti dari Universitas 
Jamia Hamdard Fakultas 
Farmasi menemukan 
bahwa Ashwagandha 
mengurangi stres 
oksidatif yang 
berhubungan 
dengan diabetes 
tipe 2.

Para peneliti dari 
Universitas Sains 
Malaysia menemukan 
bahwa Ashwagandha 
mengurangi 
kelelahan.

Bio Stemcell Gold
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Para peneliti 
dari Universitas 
Louisiana State 
menemukan bahwa 
Ashwagandha 
menghambat 
pertumbuhan 
tumor kanker.

Para peneliti dari India 
Central Food 
Technological Research 
Institute menemukan 
Ashwagandha adalah anti-
oksidan dan penghambat 
kerusakan sel otak dan 
membalikan mekanismenya 
sehubungan dengan 
penyakit Parkinson.

Penelitian dari India 
National Research 
Institute of Ayurvedic 
bagian Pengembangan 
obat menemukan 
bahwa Ashwagandha 
jika dikombinasikan 
dengan herbal Ayurvedic 
lainnya mengurangi 
gejala antara pasien 
tuberkulosis.
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Para peneliti dari sekolah 
kedokteran Universiti 
Sains Malaysia menemukan 
bahwa Ashwagandha 
menghambat 
beberapa bakteri 
patogen, terutama 
Salmonella.

Penelitian dari University 
of Pittsburgh Cancer 
Institute dan University 
of Pittsburgh School of 
Medicine menemukan 
bahwa Ashwagandha 
menghambat 
migrasi sel kanker 
payudara.

Para peneliti dari Wayne 
State University di 
Detroit menemukan 
bahwa Ashwagandha 
menekan 
pertumbuhan 
mesothelioma, 
penyakit paru-paru yang 
paling menonjol terkait 
dengan toksisitas 
asbes.



Peneliti dari Tokushima 
Bunri University 
menemukan bahwa 
Ashwagandha 
membunuh sel 
Leishmania besar 
sehingga pengobatan 
yang efektif untuk 
Leishmania.

Penelitian dari India 
National Brain Research 
Center menemukan 
bahwa Ashwagandha 
mengurangi peptida 
beta-amyloid dalam 
otak sehingga 
perlindungan terhadap 
penyakit Alzheimer.

Para peneliti dari Pusat 
Nasional Mesir untuk 
Radiasi Riset dan  
Teknologi menemukan 
bahwa Ashwagandha 
membantu melindungi 
terhadap paparan 
radiasi.

Bio StemCell Gold
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Ashwagandha (Withania 
Somnifera) mengandung 
segudang konstituen, 
termasuk withanolides 
bernama withanolide A, 
withanolide B, withaferin A, 
dan withanone, bersama 
dengan withastramonolide 
12-deoksi, withanoside V, 
withanoside IV. 

Colorado State University 
peneliti menemukan 
bahwa Ashwagandha dan 
herbal Ayurvedic lainnya 
membantu melindungi 
jantung dari 
kerusakan oksidatif.

Studi dari Universitas 
Keimyung Korea Selatan 
menemukan bahwa 
Ashwagandha 
menghambat 
pertumbuhan tumor 
dan merangsang 
pembunuhan sel 
kanker ginjal.
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BAHAN UTAMA
(INGREDIENTS)

PhytoCellTec™ Mallus Domestica
(Uttwiler Spatlauber)

PhytoCellTecTM Solar Vitis
(Gamay Teinturier Freaux)

Snow Algae Powder

PhytoCellTecTM Argan

PhytoCellTecTM Alp Rose
(Rhododendron Ferugineum)

DermCom



Manfaat BIO SC Serum

Melindungi masa 
jangka waktu 
sel induk kulit 
terhadap 
stres UV

Menguatkan 
mekanisme 
pertahanan 
seluler melalui 
kalori 

Untuk kulit 
terlihat vital 
dan sehat

Bio Sc Serum
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Meremajakan dan 
melindungi kulit 
ditingkat sel

Melawan 
photoaging

Melindungi dan 
mengaktifkan 
faktor umur 
panjang dalam 
sel-sel kulit



Memperkuat, 
menghaluskan 
dan menghidrasi 
kulit

Mengembalikan 
ketahanan kulit

Penundaan 
penuaan 
sel-sel penting

Bio Sc Serum



Bio Sc Serum

Mengurangi 
resiko 
herpes

Memerangi 
penuaan 
kronologis

Melindungi 
oksidasi 
protein kulit
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PhytoCellTecTM Argan
(Argania Spinosa)

Argan Tree dapat bertahan hidup hingga 150 - 200 tahun 
di lingkungan yang sangat ekstrem (>50°).

Termasuk salah satu tanaman dengan umur yang paling panjang.

Buahnya berbentuk kacang dengan diameter 3 cm.

Bio Sc Serum



PhytoCellTecTM Membantu Regenerasi Sel Fibroblast
Perbaikan struktur matriks ekstraseluler & berkurangnya tingkat  kedalaman kerutan.
Fibroblast untuk memproduksi kolagen dan elastin dibagian dermis dan mengikat keduanya.

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum



PhytoCellTecTM Membantu Regenerasi Sel Fibroblast

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum
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Snow Algae Powder

• Merupakan ganggang yang hidup pada dataran es.

• Hidup dalam kondisi ekstrim.

• Bisa hidup dalam kondisi, suhu dan UV yang ekstrim.

• Habitat ekstrim: Snow Algae telah mengembangkan rangkaian adaptasi yang
     dicerminkan dengan perbedaan metabolisme sekunder.

• Perubahan warna saat adaptasi.



Keunikan Siklus Hidup Snow Algae
Hijau dan Merah Siklus Hidup Snow Algae

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum
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Sumber: Mibelle Biochemistry

Produksi Snow Algae

Kondisi baik untuk 
Snow Algae

Merubah kondisi 
Snow Algae

Pemanenan

Di fase ini ganggang 
berwarna hijau 
(klorofil) dan 
menyebar.

Kemudian ganggang 
memproduksi 
karotenoid untuk 
bertahan melawan 
sinar. 

Dinding sel ganggang 
dipecahkan. 
Kemudian enkapsulisasi 
pecahan sel dan isi sel 
ke dalam liposom.

Nutrisi tinggi
Terkena cahaya

Nutrisi dikurangi
Cahaya ditingkatkan 

dengan kuat

Setelah itu dibuat 
menjadi bubuk dengan 
bahan dasar 
maltodextrin.
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Prinsip Kerja Snow Algae
Meniru Mekanisme Kalori Restriction Diet

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum
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Kunci Snow Algae
KLOTHO dan AMPK

2. AMPK
      AMP - Activated Protein Kinase (Protein Kinase yang Diaktivasi)

Saat energi (ATP) berada pada level yang rendah (AMPK diaktifasi)
(mis: disebabkan oleh CR) 
- Setelah latihan

1. KLOTHO
      Kunci Utama Untuk Umur panjang

Bio Sc Serum

Pada tahun 1997, sebuah gen diidentifikasi pada seekor tikus yang 
menyebabkan tanda-tanda penuaan ekstrem saat tikus ini sudah mati.

Gen ini diberi nama Klotho, dari nama dewi takdir Yunani.

Saat dilakukan overekpresi, Klotho ternyata 
memperpanjang usia

Klotho merepresi sinyal intraseluler insulin dan  
insulin-like growth factor 1 (IGF1) Penurunan aktifitas AMPK (Pengatur metabolisme utama)

- Saat kita menua
- Kelebihan gizi
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Uji Klinis Snow Algae
Stimulasi Kolagen

Sumber: Mibelle Biochemistry

Snow Algae extract helps to
repair the effects of aging by
stimulating the most abundant
collagens in the skin.

Bio Sc Serum Uji Klinis
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Sumber: Mibelle Biochemistry

Uji Klinis Snow Algae
Menekan Efek Penuaan

Bio Sc Serum Uji Klinis
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Sumber: Mibelle Biochemistry

Uji Klinis Snow Algae
Menjaga Kelembapan Kulit

Bio Sc Serum Uji Klinis
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Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum

Uji Klinis Snow Algae
Menghaluskan Kulit
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•	 Alpine Rose Rhododendrom Ferugineum merupakan simbol Pegunungan Alpen. 

• Sudah dipakai sejak dahulu untuk obat radang sendi, rematik, migren, dll.

•	 Alpine Rose dapat hidup dalam cuaca ekstrem:  suhu dingin, 

      sinar matahari dan kekeringan.

Problem
Langka

PhytoCellTecTM Alp Rose
(Rhododendron Ferugineum)
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PhytoCellTecTM Alpine Rose 
Uji Klinis

Meningkatkan Vitalitas
Sel Induk Kulit

Skema Ilustrasi Mengurangi Kandungan 
TEWL pada Kulit

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum Uji Klinis
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Mengurangi Kerutan pada Wajah 
Setelah 21 Hari Pemakaian

• Meningkatkan vitalitas sel induk kulit
• Meningkatkan regenerasi sel kulit epidermis 
• Meningkatkan fungsi perlindungan kulit
• Membantu kulit beradaptasi pada perubahan cuaca

HARI 0 HARI 21

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum Uji Klinis
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DermCom

• Bahan kuncup bunga Crocus Chrysantus.

• Didalam kuncup banyak tersimpan nutrisi dan zat-zat yang dapat dipakai dikosmetik.

Bio Sc Serum



Komunikasi Antara Sel

Sumber: Mibelle Biochemistry

Sumber: Mibelle Biochemistry

Bio Sc Serum
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Sumber: Mibelle Biochemistry

Cara Kerja DermCom

Sumber: Mibelle Biochemistry
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130 ic260 ic
30 sachet/ 90gr 150gr/ 30 sachet 30ML

260 ic

* *



Liliane Henriette Charlotte 
Schuelaler
Liliane Henriette Charlotte Schueller, married 
name Bettencourt (born 21 October 1922), 
is a Frenchheiress, socialite, businesswoman 
and philanthropist. She is one of the principal 
shareholders of L’Oréal. According to Forbes, 
she is the richest woman in the world, making 
her the 10th richest person in the world with a 
net worth of US$40.1 billion on “The World’s 
Billionaires” list in 2015.

Bettencourt was born in Paris, France, 
the only child of Louise Madeleine Berthe 
(née Doncieux) and Eugène Schueller, the 
founder of L’Oréal, one of the world’s largest 
cosmetics and beauty companies. At the age 
of 15 she joined her father’s company as an 
apprentice, mixing cosmetics and labelling 
bottles of shampoo.

In 1957 Bettencourt inherited the L’Oréal 
fortune when her father died, becoming the 
principal shareholder of L’Oréal.

Bio Sc Serum



The US supplement 
industry is $37 billion, 

not $12 billion

Industri supplement 
di Amerika adalah 

industri 
518 Trilyun

Bio Sc Serum
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Rp 108.000

Personal Web Page

Company Starter kit
( Harga Starter kit Rp 90.000 + PPN Rp 9.000 + Ongkir Rp. 9.000 )
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Bronze

Berhak atas bonus Direct Selling up to (5,5%) dari BV
Berhak atas bonus team redemption

Berhak atas Bonus team development
Maksimal kaki kecil 18 BV perhari x 22,5

Maksimal 1260 BV dibayarkan perhari, sisanya flush out
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Bronze

Poin Pembelanjaan Pribadi (PP) mencapai Rp.858.000 atau setara 45 BV
=

AKTIVASI
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Bronze

Poin Pembelian Pribadi (PP) mencapai Rp1.716.000
atau setara 90 BV

ATAU

Poin group development kecil mencapai 4500 BV
dalam 45 hari setelah mencapai peringkat Bronze
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up to 11% dari BV
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*apabila pemilihan product dengan BV yang lebih kecil harga tidak mengikat di 15.600.000

note :

*
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up to 22% dari BV
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*apabila pemilihan product dengan BV yang lebih kecil harga tidak mengikat di 15.600.000

note :

*
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up to 33% dari BV



Bio Sc Serum Bio Sc Serum

Poin Penjualan Pribadi (PP) mencapai 900 BV atau
Rp15,600,000 *

ATAU

Poin Grup Development Kecil mencapai 18.000 BV
dalam 45 hari setelah mencapai rank Gold

*apabila pemilihan product dengan BV yang lebih kecil harga tidak mengikat di 15.600.000

note :



Bio Sc Serum Bio Sc Serum



Bio Sc Serum Bio Sc Serum



Bio Sc Serum Bio Sc Serum



Bio Sc Serum Bio Sc Serum

(SIMULASI PERHITUNGAN BONUS)
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(SIMULASI PERHITUNGAN BONUS)
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(SIMULASI PERHITUNGAN BONUS)
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Before After 1 Week After 2 Weeks
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Before After 1 Week After 2 Weeks



TESTIMONI

Before After 2  Weeks



























C o m i n g  S o o n

Bio SC Serum Brightening
Bio UV Protection

Bio SC Mask
Bio SC SlimLite
Bio SC Memory

Bio SC Kids


