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Gaya hidup modern dapat menjauhkan kita dari sentuhan langsung yang penuh makna dengan dunia, 
menyebabkan kita merasa tidak seimbang. Banyak orang mencari cara untuk menemukan kembali pengalaman 
dan cara alami untuk hidup yang lebih baik. Di tengah derasnya aktivitas sehari-hari, kita menginginkan kembali 
hubungan penuh arti dengan sesama manusia, dengan budaya dan dunia di sekitar kita.
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Selama berabad-abad, beragam budaya asli memperkaya hidup 

masyarakatnya dengan tetumbuhan alami sebagai aromaterapi. 

Nu Skin telah berkolaborasi dengan salah seorang ahli etnobotani 

terkemuka di dunia dan menemukan beragam cara untuk 

menyuntikkan kearifan ini ke dalam gaya hidup modern Anda.
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MEMPERSEMBAHKAN NU SKIN
EPOCH ESSENTIAL OILS 
Solusi etnobotani yang menguatkan interaksi manusia dan menciptakan 

pengalaman sensorik dengan dunia Anda.
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EPOCH PEPPERMINT 
ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Mentha piperita

Orang telah menggunakan peppermint selama berabad-abad sebagai 
perisa yang sangat berharga.

Suku asli Amerika Cherokee dan Mohegan telah menggunakan 
peppermint untuk berbagai manfaat kesehatan.

PROFIL AROMATIK:
KUAT, TAJAM, MENTOL
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PEPPERM
IN

T
PENGGUNAAN:
Benamkan diri ke dalam nuansa keharuman yang tajam dan 
menyegarkan dari minyak esensial Epoch Peppermint di rumah 
atau selama perjalanan. Gunakan Epoch Peppermint pada kulit 
Anda bersama dengan Epoch Topical Blending oil atau 
semprotkan ke udara untuk sensasi menyenangkan yang akan 
memotivasi Anda sepanjang hari.

•

•

•
•

•

Pijat lembut di belakang leher 
Anda
Oleskan di bawah hidung untuk 
menghirup aromanya
Gunakan saat belajar
Teteskan pada kain basah untuk 
digunakan saat hari panas
Teteskan pada di�user Epoch
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EPOCH LAVENDER 
ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Lavandula angustifolia

Beragam budaya menggunakan lavender sebagai aromaterapi untuk 
relaksasi.

Selama berabad-abad, lavender telah digunakan sebagai bahan dasar 
untuk berbagai wewangian.

Bangsa Roma menggunakan lavender dalam perlengkapan untuk 
membersihkan dan menyehatkan.

PROFIL AROMATIK:
FLORAL, HERBACEOUS, TANAH 
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•
•
•

•

•

•

•

Gunakan bersama di�user Epoch
Oleskan pada tapak kaki Anda
Gunakan bersama garam mandi 
untuk sensasi mandi yang mewah
Oleskan pada pergelangan tangan 
sebagai wewangian
Gosokkan pada punggung ketika 
Anda merasa resah
Gunakan untuk memijat kulit 
kepala 
Oleskan di bantal sebelum Anda 
tidur

PENGGUNAAN:
Aroma floral alami dari minyak esensial Epoch Lavender 
memberikan nuansa  tenang dan damai. Nikmati relaksasi 
bahkan di hari tersibuk Anda dengan manfaat menenangkan 
yang diberikan oleh Epoch Lavender. Tuang beberapa tetes ke 
dalam air mandi hangat atau oleskan minyak ini pada bantal di 
malam hari untuk efek menenangkan.
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EPOCH LEMON 

ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Citrus limon 

Di Mesir dan Suriah, lemon dihargai karena manfaatnya. 

Buah lemon pertama kali populer di kalangan orang-orang di Asia dan 
Arab.

PROFIL AROMATIK:
CERAH, TAJAM, MURNI, SEGAR
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LEM
O

N

•

•

•

Gunakan di�user Epoch (jangan gunakan 
pada Epoch Mini Mist Di�user)
Tambahkan setetes ke mesin pencuci piring 
Anda untuk  membilas.
Gunakan untuk menghilangkan bau tak 
sedap pada kain yang lembab.

PENGGUNAAN:
Seperti semangat yang disebarkan kulit lemon, minyak esensial 
ringan ini memberikan kesegaran yang mengejutkan dan 
menyenangkan. Epoch Lemon dapat digunakan sebagai 
pembersih alami untuk menghilangkan bau dan noda.
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EPOCH ASSURE 
ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIC: Kayu manis (Cinnamon) - Cinnamomum zeylanicum 
Bark Oil, Cengkeh (Clove) - Eugenia caryophyllus (Clove) Flower oil

Kayu manis dan cengkeh digunakan di jaman kekaisaran Cina dan 
Jepang sebagai wewangian untuk menghadirkan perasaan bersih.

Secara historis, beberapa anggota kerajaan di Asia menggunakan 
cengkeh di mulut mereka sebelum mendekati raja. 

Minyak kayu manis secara tradisional digunakan karena manfaat 
kesehatan di seluruh Asia Barat Daya.

CAMPURAN BAHAN KANDUNGAN LAIN:
LEMON, EUCALYPTUS, ROSEMARY, 
JERUK (ORANGE), CARDAMOM,
JAHE (GINGER), BERGAMOT, LIME
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Oleskan pada tapak kaki Anda
Gunakan bersama di�user Epoch
Gunakan pada kandang hewan peliharaan
Tambahkan pada pembilas cucian piring  
Tambahkan pada air untuk mengepel lantai
Tambahkan pada air pembilas cucian baju

•
•
•
•
•

•

A
SSU

RE
PENGGUNAAN:
Epoch Assure adalah campuran kayu manis, cengkeh, dan minyak esensial murni lain 
yang membuat udara dan permukaan terasa bersih. Ini adalah campuran minyak 
esensial yang ideal untuk menetralisir bau atau menghilangkan aroma. Kayu manis 
dan cengkeh dikenal memiliki aroma kuat dan campuran ini memberikan kombinasi 
menarik dari aroma menyenangkan.
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EPOCH MOVE 

ESSENTIAL OIL

 KISAH ETNOBOTANIK: Juniper - minyak buah Juniperus communis, 
Wintergreen - Gaultheria procumbens

Suku asli Amerika Utara menggunakan wintergreen dan juniper karena 
manfaatnya untuk kesehatan.

CAMPURAN BAHAN KANDUNGAN LAIN: 
EUCALYPTUS, PEPPERMINT, SIBERIAN 
FIR, ROSEMARY, SPEARMINT
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Gosokkan pada punggung bagian bawah dan atas
Oleskan ke kaki Anda setelah lelah berjalan atau lari
Pijat pada tangan setelah berolahraga
Gunakan dengan kompres hangat sepanjang tulang 
belakang Anda
Oleskan pada pelipis Anda
Gosokkan di dahi Anda

•
•
•
•

•
•

PENGGUNAAN:
Epoch Move adalah campuran topikal menyegarkan dari minyak esensial wintergreen 
dan juniper. Saat merasa tidak nyaman, campurkan Epoch Move dengan Epoch 
Topical Blending Oil dan gunakan pada kulit Anda. Ketika digunakan, campuran ini 
memberikan sensasi dingin dan menenangkan pada tubuh Anda.
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EPOCH BRISK 

ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Eucalyptus – Eucalyptus globulus Leaf Oil, Pine – Abies sibirica Oil 

Orang Australia biasa menggunakan kayu putih untuk melonggarkan pernafasan. 

Suku Aborigin menggunakan daun eucalyptus karena khasiatnya menyehatkan. 

Suku asli Amerika menggunakan cemara karena aroma dan manfaat lainnya.

CAMPURAN BAHAN KANDUNGAN LAINNYA:
LEMON, PALA (NUTMEG), TEA TREE, THUJA, 
THYME
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BRISKPENGGUNAAN:
Tingkatkan indera Anda dengan campuran minyak esensial Epoch Brisk dan tangkap aroma pinus  
dan hutan kayu putih yang menyejukkan. Aroma Epoch Brisk yang kuat berasal dari kayu putih. 
Kayu putih memiliki aroma segar, yang memberikan campuran minyak esensial ini aroma yang 
kuat, tajam namun menyenangkan.

•
•
•
•
•
•

Oleskan langsung pada telapak kaki Anda
Gosokkan di bawah hidung Anda
Gosokkan pada dada bagian atas 
Gunakan bersama di�user Epoch 
Teteskan dalam air panas dan gunakan untuk berendam
Teteskan ke dalam mangkuk air panas dan hirup uapnya dalam-dalam
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EPOCH BURST 
ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Spearmint - Mentha Viridis, Citrus - Enam Minyak Kulit Jeruk. 

Bangsa Spanyol membawa jeruk ke Florida di awal tahun 1600-an dan penduduk asli Amerika Seminole 
menggunakannya sebagai makanan.

CAMPURAN BAHAN KANDUNGAN LAINNYA
GRAPEFRUIT, LEMON, TANGERINE, LIME, BERGAMOT,
ORANGE, SPEARMINT, BLACK CURRANT, CISTUS, ELEMI

EPOCH BURST 
ESSENTIAL OIL
ETHNOBOTANICAL STORY: Spearmint – Mentha viridis, Citrus – Six Citrus Peel Oils

Spaniards brought citrus to Florida in the early 1600s and the Native American Seminole used the fruit for food. 

OTHER BLEND INGREDIENTS:
GRAPEFRUIT, LEMON, TANGERINE, LIME, BERGAMOT, 
ORANGE, SPEARMINT, BLACK CURRANT, CISTUS, ELEMI
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BU
RST

PENGGUNAAN:
Nikmati Epoch Burst - campuran minyak esensial jeruk dan mint yang membangkitkan semangat. 
Tuangkan setetes Epoch Burst ke dalam di�user Epoch dan hirup aromanya. Cobalah untuk 
menemukan jejak kesegaran grapefruit, tangerine, lime dan buah bergamot Mediterania yang 
eksotis. Melalui jeruk, aroma spearmint membantu menghadirkan semangat dari Epoch Burst 
langsung ke indera Anda.

•
•
•
•

Gunakan di dapur atau kamar mandi
Semprotkan di dalam mobil, kantor, dan kamar mandi
Gunakan bersama di�user Epoch 
Teteskan pada pergelangan tangan 
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EPOCH UNWIND 

ESSENTIAL OIL
KISAH ETNOBOTANIK: Lavender – Lavandula angustifolia, Bergamot – Aurantium bergamia 

Orang Arab mengikat daun dan bunga-bunga lavender segar ke kepala atau menggosokkan lavender di kening 
untuk kesehatan.

Di pulau Socotra, orang-orang menggunakan lavender untuk tujuan kesehatan, dan menggosokkannya pada 
rambut dan pakaian karena aromanya. 

Di Italia Selatan, orang-orang telah menggunakan bergamot (Citrus bergamia) dalam waktu yang lama uuntuk 
kesehatan dan sebagai sumber wewangian.

CAMPURAN BAHAN LAINNYA :
EUCALYPTUS, CLARY SAGE, SANDALWOOD, PATCHOULI, VETIVER, CISTUS
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PENGGUNAAN:
Tenangkan pikiran dan jiwa Anda dengan Epoch Unwind, perpaduan lavender, bergamot serta 
minyak esensial lainnya yang menyeimbangkan. Dengan Epoch Unwind, Anda bisa menciptakan 
harmoni dan kedamaian bahkan di antara hari tersibuk Anda. Bawa campuran minyak esensial ini 
bersama Anda, di dalam mobil, di bandara, atau tempat lainnya yang menyibukkan Anda.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Oleskan pada tapak kaki Anda
Gunakan bersama garam mandi untuk sensasi mandi yang mewah
Gunakan bersama di�user Epoch
Gosokkan pada punggung ketika Anda merasa resah
Gunakan untuk memijat kulit kepala 
Oleskan di bantal sebelum Anda tidur
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EPOCH MINI MIST DIFFUSER
Epoch Mini Mist Di�user adalah cara sempurna untuk berbagi dan menikmati Epoch Essential Oils saat berpergian. 

Teknologi ultrasonik pada Mini Mist bergetar untuk menguapkan air dan minyak esensial menjadi kabut halus.



EPOCH ROOM DIFFUSER
M

IST D
IFFU

SERS

22

Di�user  ini mempercantik setiap ruangan di rumah Anda. Teknologi ultrasonik berfrekuensi tinggi pada di�user 

bergetar untuk menguapkan air dan minyak esensial menjadi kabut sangat halus yang segera memenuhi ruangan 

dengan aroma yang menyenangkan.
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Kunci untuk kualitas dan kemurnian Epoch Essential Oils yang konsisten adalah 6S Quality Process. Proses ini melibatkan kegiatan yang 
sangat terintegrasi dan mencakup beberapa lapis uji ilmiah dan ketelitian terhadap detil. Hal ini membutuhkan kerja sama yang 
konsisten dan menyatukan komitmen untuk kualitas. Kami mempertahankan kemurnian, khasiat, dan kontrol keamanan tertinggi melalui 
setiap tahap pengembangan dan proses manufaktur untuk memastikan hasil tak tertandingi yang hanya memenuhi standar tertinggi.

SELECTION

SPECIFICATION

SAFETY

SOURCING

STANDARDIZATION

SUBSTANTIATION
23

MINYAK ESENSIAL MURNI BERKUALITAS 6S
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NU SKIN FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION

 

 

CHARITYVISION

  

Semangat tanggung jawab sosial Nu Skin untuk jangka panjang membawa pada 
terbentuknya Nu Skin Force for Good Foundation, organisasi nirlaba yang 
memiliki misi untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dengan menawarkan 
harapan untuk kehidupan bebas dari penyakit, buta huruf, dan kemiskinan. 

Nu Skin menyumbangkan 0,25 dolar dari setiap penjualan produk Epoch melalui 
Nu Skin Force for Good Foundation. Berikut ini adalah salah satu contoh dedikasi 
Nu Skin Force for Good Foundation untuk mendorong perbaikan yang terus 
berlangsung di seluruh dunia.

Nu Skin Force for Good Foundation telah bermitra dengan CharityVision 
International Foundation untuk memberikan bantuan kaca mata bagi anak-anak 
kurang mampu Amerika Tengah dan Selatan. 

Hampir 70 persen anak-anak putus sekolah di negara berkembang memiliki 
kebutuhan penglihatan yang tidak terpenuhi. Entah itu sepasang kaca mata 
sederhana, ataupun operasi mata, Nu Skin Force for Good Foundation dan 
CharityVision berkomitmen untuk menjawab panggilan masa depan yang lebih 
cerah bagi anak-anak ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Nu Skin Force for Good Foundation dan 
proyek-proyek kemanusiaannya, kunjungi www.forceforgood.org. 
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Nu Skin menyumbangkan 0,25 dolar dari setiap pembelian Epoch 
Essential Oils Anda kepada Nu Skin Force for Good Foundation - 

menjangkau kehidupan di seluruh dunia.
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Nikmati keterhubungan yang kaya dengan orang-orang dan dunia di sekitar 

Anda sambil membantu kehidupan, dengan Epoch Essential Oils.
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