
MAKE LIFE
BETTER



COMPANY PROFILE

BIOS LINE

WEIGHT LINE

CLEANSE LINE

NOURISH LINE

TARGET LINE

BEAUTY LINE

PRESCRIBERS’ DIGITAL REFERENCE

CLINICAL STUDIES

AWARD PLAN

CELEBRATE IN STYLE

LEADERSHIP & INCENTIVE TRIPS

CORPORATE RESPONSIBILITY

PENDAFTARAN & PEMESANAN







Kepada Distributor Unicity,

Belum lama ini, saya ada di mana Anda berada hari ini. Pada awal 1990-an, saya 
memulai karir  sebagai  pemilik  bisnis  independen  dengan  hak  distribusi

 

formula asli 
dari Bios Life. Bios Life memberi saya peluang bisnis dan gaya hidup yang hanya bisa 
saya impikan sebelumnya.

Sekarang, sebagai Chairman dan CEO Unicity, misi saya masih untuk menunjukkan 
manfaat Bios Life - dan sekarang banyak produk tambahan lainnya - juga imbalan 
finansial dari model bisnis Franchise Unicity kepada dunia.

Model bisnis Waralaba Unicity menyediakan segala yang diperlukan untuk membangun 
bisnis yang kuat dan berkelanjutan yang akan menghasilkan pendapatan untuk Anda 
dan orang yang Anda cintai  di tahun-tahun  yang  akan  datang.  Membangun 
bisnis Waralaba dapat Anda ibaratkan seperti membangun rumah impian Anda. Anda 
membutuhkan fondasi yang kuat, alat yang tepat, dan pelatihan profesional.

Unicity Starter Kit ini dikembangkan berdasarkan praktisi bisnis yang sukses dan 
pengalaman bertahun-tahun. Gunakanlah sebagai rujukan saat Anda mengembangkan 
rencana Anda dan saat Anda membangun Waralaba Unicity Anda. Memanfaatkan 
pengalaman sponsor Waralaba Anda, informasi yang terkandung dalam starter kit ini, 
dan komitmen Anda akan menghasilkan Waralaba Unicity yang Anda bangga telah 
miliki. 

Selamat datang dan terimalah harapan terbaik saya untuk kesuksesan Anda!

Stewart F. Hughes
Chairman & CEO, Unicity International, Inc.



COMPANY PROFILE

Rexall berdiri sebagai farmasi 
USA dan menjadi pelopor 
dalam penjualan  berbasis 
franchise.

1903

2001

Unicity terbentuk dengan 
menyatukan Rexall Showcase 
International dan Enrich 
International.

2002

Bios Life muncul pertama kali di 
Prescribers’  Digital   Reference 
dan Kantor Unicity Indonesia 
pertama kali dibuka.

2006

Stewart Hughes menjadi 
komisaris dan CEO Unicity 
International.

2016

Bios Life E menjadi produk ke 
16 yang terdaftar dalam PDR, 
kantor Unicity Dubai 
beroperasi, mengikuti 50 
negara lain yang telah menjual 
produk Unicity.

2017

2019

Unicity meluncurkan LC, 
produk protein berkualitas 
dengan tambahan serat larut 
dan vitamin yang membantu 
membakar metabolisme tubuh 
dan meningkatkan massa otot.

Unicity meluncurkan Bios 7 
sebagai produk kesehatan 
metabolik premium dengan 
formula prebiotik yang teruji 
secara klinis meningkatkan 
jumlah dan keragaman bakteri 
baik dalam usus.

PRESCRIBERS’ DIGITAL REFERENCE
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Enrich  International, 
perusahaan multi level 
marketing berdiri pada tahun 
1972, merupakan 
perusahaan pertama yang 
berhasil mengkapsulasi dan 
memasarkan suplemen diet 
herbal dengan basis komersil.

Rexall-Sundown, menyadari 
adanya pendekatan yang 
dibutuhkan untuk menjual Bios 
Life dan meluncurkan Rexall 
Showcase International untuk 
menjual melalui jaringan 
distributor independen.

Rexall Sundown, dinamai  
setelah toko obat ternama di 
Amerika, Rexall, yang menjual 
vitamin dan berbagai produk 
perawatan melalui toko ritel 
yang tersebar di Amerika. 

1972

1985

1990

2008

Memperkenalkan  Bios Life 
Slim untuk pertama kalinya.

2010

Unicity memperkenalkan  Bios 
Life E, produk terdepan di 
pasaran, yang mengandung 
teh hijau dengan kualitas 
terbaik.

2011

Program Unicity transformation 
dimulai. Program ini ditujukan 
untuk membantu peserta 
menemukan gaya hidup sehat 
dan mengubah hidup mereka.

Unicity terus berinovasi, dan menyediakan produk dan solusi terbaik.HARI INI



COMPANY PROFILE

Tiga puluh tahun, dan terus bertambah.
Dari satu produk hebat, menuju sebuah misi internasional.

Dipimpin oleh Chairman dan CEO Stewart Hughes, kepemimpinan perusahaan Unicity 
terdiri dari tim profesional yang beragam dengan latar belakang industri selama 
puluhan tahun dan pemimpin yang berpengalaman dari Fortuna 500 dan perusahaan 
global lainnya. Dikemudikan dengan hasrat untuk Membuat Hidup Lebih Baik bagi 
karyawan, baik distributor maupun pelanggan, kepemimpinan Stewart Hughes telah 
memimpin Unicity dalam mencatat pertumbuhan tahun demi tahun, memastikan setiap 
aspek dari perusahaan  terpenuhi secara konsisten.

Sebagai pelopor dalam kesehatan metabolisme, Unicity didorong oleh kepercayaan 
bahwa kita dapat membuat hidup lebih baik bagi orang-orang di seluruh dunia dengan 
memberdayakan mereka dengan informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk 
memulai pencarian mereka akan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Melalui 
jaringan global, Unicity telah memberdayakan komunitas orang di seluruh dunia 
dengan tujuan bersama untuk tidak hanya sekedar hidup, tetapi menjalani kehidupan 
yang berkualitas.

Menawarkan lebih dari 400 produk yang tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh 
dunia, semua produk Unicity diteliti, dikembangkan, dan diproduksi secara luas di 
bawah konsep dasar yang menggabungkan penelitian ilmiah yang terbaru dan inovatif 
dengan bahan alami yang berdampak positif bagi kesehatan manusia.
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COMPANY PROFILE

MAKE LIFE  BETTER

NEGARA
60+

yang beroperasi

750+
KARYAWAN

di seluruh dunia

400+
PRODUK

yang menunjukkan
kesehatan metabolik,
kecantikan & nutrisi

olahraga

TAHUN
116

Sejak Waralaba
didirikan

30
KANTOR

di 5 Benua

17
PRODUK

yang terdaftar dalam
Prescribers’

Digital Reference

4,500,000
Kotak Bios Life
telah terjual.



MENGUBAH
SAINS
KESEHATAN
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Dipimpin oleh tim elit dari ilmuwan ternama, Unicity berdedikasi dalam riset dan 
pengembangan serta pembuatan produk termutakhir untuk meningkatkan kesehatan 

dan kualitas hidup bagi seluruh manusia. 
Sebuah kombinasi dari keinginan untuk "Make Life Better" dan teknologi ilmiah yang 

revolusioner memacu tim Unicity Science untuk membuka sebuah jalan menuju hari esok 
yang lebih baik dengan ide - ide produk inovatif. 
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DNA DIBALIK UNICITY SCIENCE
Inovasi konstan adalah inti dari Unicity Science, yang didukung oleh penelitian aktif terhadap 
senyawa obat baru dan formulasi oleh tim ilmuwan kami yang berdedikasi.

Kunci kesuksesan kami - DNA di balik Unicity Science, adalah eksplorasi yang konstan 
terhadap bahan-bahan di seluruh dunia. Dengan perkiraan hanya empat persen spesies 
tanaman di dunia yang telah dianalisis untuk komposisi kimia dan senyawa bioaktifnya, 
Unicity berada dalam pencarian konstan untuk tanaman baru dan senyawa yang dapat 
bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Hasilnya adalah posisi Unicity sebagai yang terdepan dalam inovasi ilmiah, 
mengembangkan produk mutakhir yang tidak bisa dapat ditemukan dimanapun.



PILAR-PILAR UNICITY SCIENCE

EKSPERIMEN 1
EKSPLORASI2

3
SEMANGAT4

PROTEKSI 5
TRADISI6

VALIDASI 7
KOLABORASI8

Unicity berusaha untuk mengembangkan 
solusi akan masalah yang belum kita 
sadari dampaknya. Semua produk kami 
dikembangkan dari awal di pusat riset 
kami secara global untuk memastikan 
bahwa produk tersebut unik untuk Unicity.

Untuk memastikan bahwa hanya bahan 
yang terbaik dan berkualitas yang 
digunakan, tim Unicity Science kami 
berkeliling dunia untuk mencari tanaman 
baru dan senyawanya yang dapat 
digunakan dalam produk kami. 

Unicity berbeda dari lainnya dengan fokus 
pada inovasi ilmiah dan implementasi, 
secara konsisten menemukan dan 
mengembangkan produk baru dengan 
ilmu sains untuk mewujudkan hidup lebih 
baik. 

Dengan akar ilmiah yang telah berlangsung 
lebih dari seratus tahun, Unicity meneruskan 
inovasi ilmiah yang berdasarkan fondasi 
awal. 

Unicity mematenkan dan melindungi 
semua formula unik dan penemuan  kami 
untuk memastikan produk kami tidak 
dapat ditemukan dimanapun. 

Sebagai perusahaan yang berbasis ilmiah 
dalam industri ini, Unicity memiliki Scientific 
Advisory Board (USAB) yang terdiri dari 
para ilmuwan seluruh dunia yang 
berkolaborasi dengan Unicity pada projek 
ilmiah Unicity.  

Bukti Unicity terhadap komitmen untuk 
mewujudkan hidup lebih baik menjadikan 
kami sebagai satu - satunya perusahaan 
Nutraceutical dengan 17 produk (dan akan 
terus bertambah) yang terdaftar dalam 
Prescribers’ Digital Reference  (PDR).  

Bagi ilmuwan kami, riset merupakan lebih 
dari sekedar pekerjaan - itu adalah cara 
hidup mereka. Tim Unicity Science 
memiliki semangat untuk apa yang mereka 
lakukan dan berdedikasi untuk menciptakan 
produk yang berdampak positif pada 
kehidupan.

INOVASI

COMPANY PROFILE



BIOSLINE



DAILY PRODUCE 24 FRUIT

DAILY PRODUCE 24 VEGETABLE
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Formula dengan serat dan kaya nutrisi, Bios Life C membantu 
menyeimbangkan indeks glikemik pasca makan (GI) dan menjaga profil lipid 
yang sehat, juga menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh 
untuk fungsi sehari-hari.

Formula Bios Life C meningkatkan pemecahan enzim, menghilangkan 
kolesterol jahat dari tubuh, membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah, 
dan memelihara kadar trigliserida yang sehat. Dirancang dengan perpaduan 
khusus dari serat makanan dan serat yang larut, Bios Life C bekerja dengan 
cara mengikat pertikel kolesterol dalam sistem pencernaan untuk 
menghambat penyerapan kolesterol ke dalam saluran usus.



MANFAAT

ATURAN PAKAI
Bila perlu, 1 kali sehari 1 sachet, diminum 5 - 
10 menit sebelum makan. Larutkan dan 
kocok dalam 250 - 300 ml air atau jus dan 
langsung diminum.  

KOMPOSISI
1246 mg
1000 mg
654 mg
607 mg
425 mg
350 mg
348 mg
48 mg
46 mg
40 mg
21 mg
19 mg

14,4 mg
6 mg
4 mg
2 mg

1,5 mg
1,5 mg
1,5 mg

1 mg
0,2 mg

Guar Gum
Phytosterols 67%
Gum Arabic
Locus Bean Gum
Citrus Pectin
Oat Fiber
Calcium carbonate
Ascorbic acid
Beta carotene
Beta glucan 15%
Zinc gluconate
Niacinamide
D-alpha tocopheryl acetate
Policosanol (Sugar cane extract)
Biotin 1%
Folic Acid 10%
Pyridoxine HCI
Thiamine HCI

Chromium picolinate 10%
Vitamin B12 1%

Kode Produk: 26147
60 Sachet per kotak
POM SI054221091

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

Proform Laboratories, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Membantu memelihara kesehatan
pencernaan.



BIOS 7
Bios 7 adalah produk kesehatan metabolik premium bagi mereka yang 
hidup di dunia yang terpapar dengan gula tinggi. Bios 7 menggabungkan 
kekuatan dari serat metriks yang baru dipatenkan dengan nutrisi penting 
lainnya, yang mendukung kesehatan mikrobioma pada sistem usus. 



MANFAAT

ATURAN PAKAI
Minumlah 10-15 menit sebelum makan.
Campur dengan 400ml air lalu aduk/kocok 
secara cepat. Minumlah segera. Dapat 
diminum sewaktu-waktu dengan atau tanpa 
makanan.

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

Pro-Form Laboratories, CA-USA
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 32189
60 Sachet @ 7.95 gram

BPOM RI ML 867009005747

Membantu memelihara kesehatan tubuh.

Penstabil (Gom Guar, Gom Arab, Gom Kacang 
Lokus Pektin), Inulin, Maltodekstrin, Perisa 
Sintetik Jeruk (Mengandung Antioksidan 
Tokoferol Campuran Pekat)Pengatur keasaman 
Asam Sitrat, Kalsium karbonat, Oat, Jeruk Bubuk, 
Ragi, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Ekstrak 
Buah Apel, Vitamin C, Zink Glukonat, Ekstrak 
Buah Delima, Pengental Gom Xanthan, Pewarna 
Beta-karoten (Sintetik) CI No.40800 
(Mengandung Antioksidan Asam Askorbat dan 
Tokoferol Campuran), Sari Buah Anggur Merah, 
Vitamin B3, Vitamin E Asetat Asam Folat, Vitamin 
B6, Vitamin B1, Vitamin B2.

KOMPOSISI





DAILY PRODUCE 24 FRUIT

DAILY PRODUCE 24 VEGETABLE
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Diformulasikan dengan campuran kompleks dari sumber protein Unicity, 
vitamin dan mineral penting, Anda akan tetap kenyang dan berenergi tanpa 
khawatir mengenai kebutuhan nutrisi Anda atau menghentikan diet penurunan 
berat badan Anda.

Dikemas secara individual untuk kenyamanan Anda, LC hadir dalam rasa 
Vanilla yang lezat dan cocok sebagai pengganti makanan apapun.

Menghitung kalori, menghitung asupan protein dan memastikan kecukupan 
nutrisi dalam diet Anda, biarkan LC melakukannya untuk Anda! 



MANFAAT

ATURAN PAKAI
1 Sachet dengan 230 ml air. Kocok atau 
aduk perlahan dan minum dengan segera. 
Dapat dicampur dengan susu bubuk atau 
susu kedelai.

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

Proform Laboratories, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 31638
20 Sachet per kotak

BPOM RI ML 867009003747

KOMPOSISI
Isolat Protein Nabati, Maltodekstrin, Inulin, 
Isolat Protein Susu, Whey Protein Konsentrat, 
Krimer Minuman (Mengandung Antioksidan 
Tokoferol), Perisa SintetikVanila, Minyak 
Trigliserida Rantai Sedang (MCT), Pengental 
(Hidroksipropil Metil Selulosa, Kalium Klorida, 
Selulosa, Gom Xanthan, Karagen), Garam, 
Isolat Protein Whey, Vitamin C, Pemanis 
buatan Sukralosa, Zink Glukonat, Vitamin E  
Asetat, Vitamin B7, Vitamin B3, Beta Karoten, 
Vitamin B5, Asam Folat, Vitamin D3, Vitamin 
B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B12.

Digunakan sebagai shake pengganti makan 
yang mudah dan praktis. 



LC BASE
LC BASE adalah minuman pengganti makanan yang berkualitas premium 
dengan rasio makronutrien ideal yang terdiri dari lemak sehat, protein 
pembentuk otot dan karbohidrat yang rendah.

Dirancang secara ilmiah untuk membantu mengaktifkan kemampuan tubuh 
Anda dalam membakar lemak sebagai energi, LC Base hadir dengan rasa 
vanilla yang ringan dan cocok untuk dipadukan dengan produk Unicity 
lainnya.

Dengan lebih banyak kemudahan dan penghematan biaya daripada 
makanan biasa, LC Base membantu Anda meraih tujuan Anda dan 
membangun pondasi yang kuat dengan gizi terbaik.



KOMPOSISI

Kode Produk: 32481
30 Sachet @65 g

BPOM RI ML 867009007747

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

DIPRODUKSI OLEH
Novarex Co., Ltd., Cheongju-South Korea

DIIMPOR OLEH
PT Unicity International Indonesia, Jakarta - Indonesia

ATURAN PAKAI
Campurkan 1 sachet (65g) dengan air
(360 ml).

MANFAAT
Minuman pengganti makanan terdiri dari 
lemak sehat, protein dan rendah karbohidrat.

Whey Protein Konsentrat, Krim Kelapa 
(mengandung Natrium Kaseinat), Perisa 
Alami ( Vanilla (mengandung Pewarna Alami 
Karamel Kelas IV), MM55, QR46, Krim Vanila), 
Garam, Pemanis Alami Glikosida Steviol.



QUADPLEX
Tidak ada yang lebih baik dari sebuah sesi olahraga yang baik. Saat Anda 
berkeringat dan mendorong diri sendiri hingga batasnya, Anda sadar 
seberapa besar kemampuan Anda. Setiap repetisi membawa Anda lebih 
dekat dengan tujuan dan membantu Anda mencapai visi Anda sendiri. 
Setelahnya, Anda bisa merasa puas dengan kucuran keringat Anda dan 
mulai bersiap untuk latihan Anda berikutnya.

Agar tetap memiliki sesi olahraga berkualitas, sangat penting untuk 
memperhatikan pemulihan Anda. Quadplex penuh dengan bahan-bahan 
yang membantu tubuh Anda tetap kuat— mengandung 25 gram whey protein 
100% per porsi dan 15 vitamin dan mineral. Selain itu, juga mengandung 
karbohidrat dalam jumlah sedikit untuk mengisi ulang otot Anda. Quadplex 
dapat membantu memastikan sesi olahraga Anda sebaik sesi olahraga 
sebelumnya.



Kode Produk: 33319
30 sajian @ 20 g

BPOM RI ML 262309009747

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

DIPRODUKSI OLEH
Proform Laboratories, CA - USA

DIIMPOR OLEH
PT Unicity International Indonesia, Jakarta - Indonesia

ATURAN PAKAI
20 g (1 sendok yang terdapat di dalam 
kemasan) dilarutkan dalam 250ml air.

MANFAAT
Sebagai pangan tambahan yang tinggi 
protein dan energi.
Cocok untuk olahragawan.

KOMPOSISI
Isolat Protein Whey, Perisa Alami 
Vanila, Maltodextrin, Leusin, Natrium 
Klorida, Isoleusin, Valin, Pengental Gom 
Xanthan, Pengatur Keasaman 
(Trikalium Sitrat, Trinatrium Sitrat), Beta 
Glucan, Minyak Trigliserida Rantai 
Sedang, Pemanis Alami Glikosida 
Steviol, Vitamin C, Zink Sitrat, Vitamin 
B3, Vitamin E, Vitamin B7, Vitamin A 
(mengandung antioksidan tokoferol 
dan natrium askorbat), Kalsium 
Pantotenat, Vitamin D3 (mengandung 
antioksidan natrium askorbat dan 
dl-a-tokoferol), Asam Folat, Vitamin B6, 
Vitamin B2, Vitamin  B1, Vitamin B12.



CLEANSE LINE



PARAWAY PLUS

LIFIBER

NATURE’S TEA

NATIVE LEGEND TEA

Tingkatkan kesehatan pencernaan dan perlancar proses pencernaan Anda dengan Paraway 
Plus, sebuah formula herbal yang unik dan komprehensif yang mengatur bakteri dalam usus. 
Campuran herbal kami membantu meningkatkan kesehatan mikrobioma pada usus dengan 
menghilangkan racun, limbah dan organisme yang tidak diinginkan dari saluran pencernaan, 
serta membantu mengatasi masalah usus yang umum seperti infeksi, kram, dan perut 
kembung.

Menjaga fungsi dan kebersihan sistem pencernaan dan melindungi tubuh dari patogen serta 
meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 

Lifiber meningkatkan kesehatan sistem pencernaan dengan 29 bahan tanaman berkualitas 
yang bekerja sebagai pembersih saluran usus supaya proses pencernaan yang efisien dapat 
terjadi.

Produk ini membantu membersihkan sistem pencernaan Anda secara alami, meningkatkan 
pengaturan dan fungsi usus besar untuk kesehatan dan vitalitas tubuh secara keseluruhan. 
Perpaduan unik dari tumbuh-tumbuhan seperti Senna, Peppermint, Chamomile dan 
Honeysuckle membantu membersihkan dan menenangkan saluran pencernaan, sekaligus 
melindungi dari patogen dan peradangan.

Produk Chlorophyll Powder dari Unicity  kaya   akan Chlorophyllin , sebuah  bentuk 
klorofil yang larut dalam air yang digunakan secara tradisional untuk pembersih alamiah untuk 
tubuh.  Chlorophyllin meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dengan membersihkan 
aliran darah dari polutan pada udara yang kita hirup, juga melindungi tubuh dari kerusakan 
oksidatif akibat radikal bebas.  

CHLOROPHYLL POWDER

Berasal dari resep herbal penduduk asli Amerika yang telah diturunkan sejak 200 tahun lalu, 
Native Legend Tea bekerja membersihkan tubuh secara alamiah dan mendukung sistem 
kekebalan tubuh.

 Mengandung  rempah-rempah  seperti Burdock  dan Milk  Thistle , yang  membantu 
dalam pembersihan dan detoksifikasi hati dan sistem kekebalan tubuh serta memberikan 
asupan nutrisi untuk tubuh.

C
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Bios Life Aloe Vera mengandung ekstrak lidah buaya asli dan merupakan cara 
yang tepat untuk menjaga sistem pencernaan Anda. Dengan kemampuan 
penyembuhan, kandungan antimikroba, dan pencahar,   Bios Life Aloe Vera

  membantu  membersihkan  usus  besar  dan  usus  halus  Anda.  Selain itu,
 Bios Life  Aloe  Vera  juga  mengandung  sumber vitamin dan mineral yang 

 berperan  mendukung  fungsi  saluran  pencernaan  Anda.  Produk  ini 
membantu membersihkan bagian dalam tubuh Anda dengan lembut sehingga 
Anda bisa merasa jauh lebih baik dan menjadi yang terbaik. 

BIOS LIFE ALOE VERA



MANFAAT

ATURAN PAKAI
Minum 1 kapsul dengan segelas besar air 
1  kali  sehari,  atau  sesuai  yang  dianjurkan 
oleh dokter Anda.
Tidak untuk penggunaan jangka panjang.

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

CSB Nutrition Corporation, Utah-USA
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia, Jakarta-Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 31258
50 kapsul

POM TI194358131

KOMPOSISI

Membantu melancarkan buang air besar.

Tiap kapsul mengandung :

Silicon Dioxide             5 mg 

Aloe Ferox Folium          525 mg  

Kapsul terbuat
dari Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC)



Sistem pencernaan merupakan pasukan terdepan tubuh Anda dalam 
melawan patogen yang membahayakan tubuh. ClearStart30 adalah program 
yang dibuat Unicity yang bertujuan untuk membantu melindungi dan 
membersihkan sistem pencernaan dari racun dan kotoran yang terakumulasi, 
yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi yang 
dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi secara optimal.

Program in terdiri dari Lifiber, Nature's Tea dan Paraway Plus yang digunakan 
secara bersamaan dalam program pembersihan 30 hari untuk mendukung 
sistem pencernaan yang sehat dan bersih untuk meningkatkan kesehatan dan 
vitalitas. Untuk hasil terbaik, selesaikan program setiap tiga bulan sekali. 

CLEARSTART 30



MANFAAT CLEARSTART30

CARA PENGGUNAAN

PARAWAY PLUS
Membantu mengatur bakteri yang ada di sistem pencernaan 
dan mengatasi masalah usus pada umumnya. 

LIFIBER
Merupakan sumber serat yang mendukung pergerakan usus 
dan membuang racun.  

NATURE’S TEA
Secara lembut melegakan dan membersihkan untuk 
merangsang usus besar bekerja secara teratur.   

Konsumsi 2 kapsul Paraway Plus dari hari 1 hingga hari ke 10, lalu konsumsi 5 kapsul dari 
hari ke 11 hingga hari ke 30 setiap pagi.

Tambahkan 1 scoop Lifiber ke dalam 240 - 300ml air. Larutkan dan minum segera. 

Konsumsi minimal 8 - 10 gelas air selama program ini.

Minum 1 sachet Nature's Tea setelah makan malam. 



PARAWAY PLUS

MANFAAT

ATURAN PAKAI
Bila perlu, tambahkan 1 sendok takar 
Lifiber ke dalam 250 - 300 ml air, jus, 
atau minuman yang Anda pilih. Aduk 
dan minum segera. Dikonsumsi 1 kali 
sehari.

Membantu memelihara kesehatan 
pencernaan.

MANFAAT

ATURAN PAKAI
2 kapsul sehari selama 10 hari.

Membantu memelihara kesehatan 
tubuh.

LIFIBER



KOMPOSISI
91,8 mg
91,8 mg
91,8 mg

51,0 mg

51,0 mg
30,6 mg
20,3 mg
15,3 mg
15,3 mg

15,3 mg
10,2 mg
10,2 mg
10,2 mg
10,2 mg

2,694 mg

Tiap kapsul mengandung ekstrak:
Junglans Nigra Hulls (Black Walnut Hulls)
Cucurbita Pepo Semen (Pumpkin Seed)

(Knotweed Leaf)
Syzygium Aromaticum Flos
(Cloves Flower Bud)
Alium Sativum Bulbus (Garlic Bulb)

Gentiana Lutea Radix (Gentian Root)

Trigonella Foenum Graecum Semen 
(Foenugreek Seed)
Matricaria Recutita Flos (Chamomile Flower)
Piperis Nigri Fructus (Black Pepper Fruit)
Methae Piperita Folium (Peppermint Leaf)
Thymus Vulgaris Folium (Thyme Leaf)
Foeniculum Vulgare Semen (Fennel Seed)
Sodium Copper Chlorophyllin

Best Formulations, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 31076
120 kapsul

POM TI104341781

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

Best Formulations, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 29048
44 penyajian (454 gr)

POM SI154206441

KOMPOSISI
Psyllium husk powder (Plantago psyllium)
Fructo Oligosachande
Citrus pectin complex (Citrus grandis)
Guar gum powder 
(Cyanopsis tetragonoloba)

(Hibiscus rosa sinensis)
Alfalfa herb (Medicago sativa)
Black walnut hulls (Juglans nigra)
Buchu leaf (Barosma betulina)
Burdock root (Arctium lappa)
Cape aloe herb powder
(Aloe barbadensis)
Cayenne fruit (Capsicum frutescens)
Chickweed leaf (Stellaria media)
Cinnamon bark
(Cinnamomum cassia blume)
Clove seed (Syzygium aromaticum)

4.2500 g
0.5000 g
0.2500 g
0.0980 g

0.1500 g

0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g

0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g

0.0052 g

Cornsilk fruit (Zea mays)

Echinacea root (Echinacea angustifolia)
Fenugreek seed 
(Trigonella foemum fracum)
Garlic bulb (Alium sativum)

Papaya fruit (Carica papaya)
Peppermint leaf (Mentha piperita)
Pumpkin seed (Cucurbita pepo)
Red raspberry leaf (Rubus idaeus)
Rhubarb root (Rheum palmatum)
Slippery elm bark (Ulmus rubra muhl)

Licorice root powder (Glycyrrhiza glabra)
Stevia ext powder (Stevia rebaudiana
Zat tambahan : Fructose, Maltodextrin, 

0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g

0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0052 g
0.0300 g
0.0210 g

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN



ATURAN PAKAI
Bila perlu, larutkan 1/2 sendok takar  dalam 
segelas air, 1 kali sehari setelah makan. 

MANFAAT
Membantu memelihara kesehatan tubuh.

ATURAN PAKAI
1 sachet, diminum 2 kali sehari.

MANFAAT
Membantu memelihara  fungsi 
pencernaan.
Membantu memelihara kesehatan.

MANFAAT

ATURAN PAKAI
Celupkan satu kantung teh ke dalam 
segelas air selama 2 - 5 menit, diminum 
setelah makan malam dalam keadaan 
dingin atau panas.

Membantu memelihara kesehatan 
fungsi pencernaan.
Membantu melancarkan buang air 
besar.

NATIVE LEGEND TEA

NATURE’S TEA

CHLOROPHYLL POWDER



KOMPOSISI
Cassia angustifolia folium
Rhamnus cathartica cortex
Mentha x piperita folium
Arctostaphylos folium
Citrus sinensis folium
Rosa Rogusa

Lonicera japonica folium

800 mg
300 mg
300 mg
100 mg
100 mg

80 mg
70 mg
15 mg
15 mg

Kode Produk: 29036
30 Sachet @2 gram
POM TI054217571

KOMPOSISI
Articum lappa radix
Rumex acetorella herba
Ulmus rubra cortex
Cnicus benedictus herba
Rhei radix

Fucus vesiculosus herba

1,008 g
0,672 g
0,168 g
0,084 g
0,042 g
0,042 g
0,042 g
0,042 g

Best Formulations, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Best Formulations, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 31078
30 kantong teh per kotak

POM TI054217431

KOMPOSISI
Tiap sendok takar mengandung :
Sodium Copper Chlorophyllin 100 mg, Maltodextrin.

Best Formulations, CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 25993
45 penyajian (92 gr)
POM SI064221921

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN
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CHLOROSPIRULINA
Spirulina Plantesis adalah ganggang biru atau hijau yang ditemukan di Samudera Pasifik 
dekat Hawaii. Bersumber dari ganggang berkualitas terbaik, produk Chlorospirulina 
dikemas secara seksama, dan dalam keadaan dingin dan tanpa tambahan bahan kimia 
untuk menjaga nilai nutrisi.   Bahan utama produk ini mendukung penyerapan alami yang 
optimal akan mineral dan fitonutrien  untuk menambah kekuatan tubuh, meningkatkan 
tenaga, dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

 
Dapatkan asupan nutrisi yang cukup dengan Daily Produce 24, yang bertujuan untuk 
melengkapi diet Anda dengan fitonutrien dan antioksidan yang hilang dari diet harian Anda.

Diformulasi dari ekstrak alami 12 buah utuh dan 12 sayuran yang kaya nutrisi, 
bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dipanen dengan hati-hati dan diproses untuk 
melestarikan enzim yang terbentuk secara alami dan mikronutrisi.

Tingkatkan jumlah mikrobioma dengan dukungan prebiotik untuk sistem pencernaan yang 
sehat dengan Hawaiian Health Supplement.

Mengandung buah mengkudu murni, perpaduan unik kami terbuat dari buah kering murni 
dan tidak mengandung air atau ampas. Hasilnya adalah prebiotik yang kaya akan 
fructooligosaccharides (FOS), yang membantu mendorong pertumbuhan bakteri sehat di 
dalamnya, meningkatkan jumlah mikrobioma tubuh dan menjaga kesehatan metabolisme.

HAWAIIAN HEALTH
SUPPLEMENT

DAILY PRODUCE 24 FRUIT

DAILY PRODUCE 24 VEGETABLE



ATURAN PAKAI
Bila perlu, 3 kali sehari, 1 tablet kunyah 
dengan segelas air.

MANFAAT
Membantu memelihara kesehatan 
tubuh

MANFAAT
Membantu memelihara kesehatan
pencernaan.

ATURAN PAKAI
Bila perlu, 2 kapsul DP24 Fruit
ketika makan pagi dengan segelas air. 

Bila perlu, 2 kapsul DP24 Vegetable
ketika makan petang dengan segelas air. 

 

CHLOROSPIRULINA

HAWAIIAN HEALTH
SUPPLEMENT

 
      

       

MANFAAT

ATURANPAKAI
Membantu memelihara kesehatan tubuh.

Bila perlu satu sachet 1 kali sehari. 
Tambahkan 1 sachet ke dalam 240 ml 
air, lalu aduk dan diminum.

DAILY PRODUCE 24 FRUIT

DAILY PRODUCE 24
VEGETABLE



Cornerstone Research  & Development, Inc.,
Utah - USA.

DIPRODUKSI OLEH
PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

67,5 mg
67,5 mg
67,5 mg
67,5 mg
45,0 mg
45,0 mg
31,5 mg
22,5 mg
22,5 mg
4,5 mg
4,5 mg
4,5 mg

Tiap kapsul mengandung :
Parsley Juice Powder
Kale Juice Powder
Spnach Juice Powder
Wheat Grass Juice Powder
Brussels Sprout Juice Powder
Asparagus Juice Powder
Brocolli Juice Powder

Beet Juice Powder
Carrot Juice Powder
Cabbage Juice Powder
Garlic Juice Powder

DAILY PRODUCE 24, VEGETABLE
KOMPOSISI

90,0 mg
67,5 mg
67,5 mg
67,5 mg
45,0 mg
31,5 mg
22,5 mg
22,5 mg
22,5 mg
4,5 mg
4,5 mg
4,5 mg

Tiap kapsul mengandung :
Plum Juice Powder
Cranberry Juice Powder
Blueberry Juice Powder
Strawberry Juice Powder
Blackberry Juice Powder
Bilberry Juice Powder
Cherry Juice Powder
Apricot Juice Powder
Papaya Juice Powder
Orange Juice Powder
Grape Juice Powder
Pineapple Juice Powder

DAILY PRODUCE 24, FRUIT

Kode Produk: 30708
60 kapsul (buah)

POM SI124303541
60 kapsul (sayur)

POM SI124303551

KOMPOSISI
Tiap tablet mengandung :
Arthrospira platensis (spirulina) 746,05 mg

GMP Laboratories of America, Inc., CA - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 29024
60 tablet kunyah

POM TI044513331

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

KOMPOSISI
Tiap sachet mengandung : 

Fructo-oligosaccharide
Noni extract powder
Sea Buckthorn extract powder
Papaya Fruit extract powder
Zinc Gluconate
Mulberry extract powder
Aloe extract powder

6,675 mg
1,449 mg

30 mg
19,5 mg
16,5 mg

15 mg
1,5 mg

Kode Produk: 31112
30 Sachet @ 15 gram

POM SI174208401

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

Nutribiotech,Co., Ltd. Gyeonggi-do-Korea.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH
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IMMUNIZEN
Terus prima dengan sistem imun tubuh yang terpelihara dengan baik, dengan produk 
Immunizen. Lindungi sel tubuh Anda dengan antioksidan, sambil meningkatkan 
kekebalannya dengan vitamin dan mineral penting.

Immunizen juga bekerja meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh Anda (Makrofag) dalam 
mencerna material asing mikroskopis dan membersihkan sistem imun dari zat - zat 
berbahaya.

CAlcium magnesium COMPLEX

VISION ESSENTIALS

UBIQUINOL-COQ10

Calcium Magnesium Complex memberi Anda perpaduan mineral ideal yang memainkan 
peran integral dalam mendukung kesehatan tulang dan membantu mengurangi 
kemungkinan Osteoporosis. Calcium Magnesium Complex juga diperkaya dengan Vitamin 
D membantu meningkatkan penyerapan Kalsium dan Mangan yang membantu dalam 
sintesis tulang.

Ubiquinol-COQ10 memberikan nutrisi penting yang dapat bermanfaat bagi jantung, dan 
juga mengandung antioksidan yang dapat memerangi kerusakan akibat radikal bebas 
serta membantu mempertahankan kadar COQ10 yang sehat secara alami pada 
orang-orang seiring bertambahnya usia. Ubiquinol-COQ10 adalah formula potensi tinggi 
dari Ubiquinol bersama Sunflower Oil, Yellow Beeswax, dan Sunflower Lecithin untuk 
meningkatkan daya larut dan jumlah penyerapannya ke dalam tubuh.

Vision Essentials adalah campuran beri berkualitas tinggi yang kaya akan vitamin, 
polifenol, dan karoten. Formulasi unik ini dibuat khusus untuk mendukung kesehatan 
makula mata. Bahan utama Vision Essentials berupa serbuk Wild Berry yang 
mengandung polifenol untuk meningkatkan kesehatan mata dan membantu mengurangi 
kelelahan visual. Terdapat juga karotenoid kuat seperti Lutein dan Zeaxanthin yang 
merupakan zat antioksidan penting yang melindungi dan menunjang kesehatan 
penglihatan Anda.



IMMUNIZEN

VISION ESSENTIALS

MANFAAT
Membantu menjaga daya tahan tubuh.

ATURAN PAKAI
1 kali sehari 3 kapsul, 1 atau 2 jam
sebelum makan.

MANFAAT
Membantu menjaga kesehatan mata.

ATURAN PAKAI
1 kali sehari 1 kapsul, diminum
dengan segelas air.



KOMPOSISI
Bovine Colostrum Intact/Colostrum
(Standardization 15% IgG)
Arabinogalactan
Beta Glucan
Lactoferrin

333,33 mg

250 mg
83,33 mg
8,33 mg

CSB Nutrition Corporation, Utah - USA.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 31080
60 kapsul

POM SI144304881

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

Capstone Nutrition, Utah-USA
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia,  Jakarta-Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 32487
60 kapsul

POM SI194310841

BACA ATURAN PAKAI
& PERINGATAN PADA KEMASAN

KOMPOSISI
Komposisi tiap kapsul mengandung:

  

Wild Billberry Powder
(Vaccinicum myrtillus fructus)
Ascorbid Acid
Zinc Gluconate
(setara Zinc 7,5 mg)
Lutein
Zeaxhantin
Vitamin E
(D-Alphatocopheryl Acetate)
Beta Carotene

  
100 mg
45 mg

53.571 mg

5 mg
1 mg
10 IU

1.5 mg

% AKG

50%
60%

45%

125%



CALCIUM MAGNESIUM

COMPLEX

UBIQUINOL-CoQ10

MANFAAT
Membantu memelihara kesehatan tulang.

ATURAN PAKAI
Minum 1 kali sehari, kombinasikan 7g
(1sendok teh) dengan setengah gelas
(125ml) air atau jus.

MANFAAT
Membantu memelihara kesehatan tubuh.

ATURAN PAKAI
1 kali sehari 1 kapsul lunak dengan
makanan.



KOMPOSISI
Tiap kapsul lunak mengandung:

Ubiquinol 30 mg

Captek Softgel International, Inc, California - USA
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 32434
60 kapsul

POM SI194310691

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

Best Formulations, CA-USA
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia,  Jakarta-Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kode Produk: 32275
30 penyajian (210 gr)

POM SI194210241

BACA ATURAN PAKAI & PERINGATAN PADA KEMASAN

KOMPOSISI
Jumlah persajian

  

Calcium
(as Calcium Amino
Acid Chelate)

Magnesium
(as Magnesium Amino
Acid Chelate)

Manganese
(as Manganese Amino
Acid Chelate)

Boron
(as Boron Amino
Acid Chelate)

Vitamin D3
 

  
        318 mg

176 mg

500 mcg

60mcg

80 IU  

% AKG

30 %

50%

25%

15 %



BLUE BLOCKER GLASSES

Tersedia juga dalam warna hitam, biru, bening dan hitam matte.

Blue Light Blocking Glasses Unicity merupakan kacamata penghalang radiasi sinar 
biru yang menggunakan rangka TR 90 dan lensa sinar biru/lensa PC.

TR90 diproduksi menggunakan teknologi  Swiss dan merupakan bahan termoplastik  
yang  tahan lama, fleksibel, dan ringan. Kacamata yang dibuat dengan bahan TR90 
sangat nyaman ketika digunakan karena bahannya yang fleksibel. Kacamata ini dapat 
menekuk di bawah tekanan, dan mengikuti kontur wajah Anda sehingga kacamata ini 
dapat secara efektif mencegah kerusakan akibat patah. 
Lensa PC / Lensa sinar biru melindungi mata terhadap radiasi sinar biru yang 
berbahaya. Lensa ini bekerja menyaring sinar biru violet yang berbahaya sembari 
membiarkan sinar biru pirus yang bermanfaat bagi kesehatan kita tembus.

Lensa yang digunakan Unicity untuk  Blue Blocker Glasses ini mampu menghalangi 
33,25% dari sinar biru. Warna lensa berwarna kuning muda untuk memblokir sinar biru 
sambil menjaga penglihatan Anda tetap jelas.



DAILY PRODUCE 24 FRUIT

DAILY PRODUCE 24 VEGETABLE
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BEAUTY LINE



CARA PENGGUNAAN
Setelah mencuci muka dan menggunakan toner, oleskan 
secukupnya pada wajah dan leher. Tabir surya harus dioleskan 
sekitar 15 menit sebelum pergi keluar dan dioleskan kembali 
setidaknya setiap 2 jam sekali. Di dalam air, oleskan setiap 40 
menit, atau lebih sering sesuai instruksi.

Memilih dan menggunakan pasta gigi yang tepat sangat penting 
karena pasta gigi berpengaruh pada pencegahan penyakit gigi 
dan gusi di awal guna menghindari biaya perawatan gigi yang 
mahal.

CARA PENGGUNAAN
Keluarkan pasta gigi pada sikat gigi Anda dan sikatlah gigi secara 
menyeluruh setelah makan atau sesuai petunjuk oleh dokter gigi. 
Untuk anak di bawah usia 2 tahun, berkonsultasi dengan dokter 
gigi sebelum penggunaan.

Lapisan ozon yang terus menipis menjadikan kita terpapar risiko 
lebih tinggi terkena dampak dari sinar matahari yang berbahaya. 
Juga, kita semua senang memiliki penampilan yang lebih muda, 
kulit bercahaya, dan sehat. Dan, inilah salah satu alasan paling 
meyakinkan untuk mulai menggunakan tabir surya.

NA26191400008

MANFAAT
Mengandung dental silica dan kalsium karbonat untuk 
membantu menghilangkan plak dari gigi Anda.
Membantu mencegah pengendapan kalkulus gigi dengan 
komponen natrium pirofosfat.
Membantu menghilangkan bau mulut (halitosis) dengan 
kandungan herbal khas Unicity.

UNICITY DAILY SUNCARE
Kode Produk: 31782
NA26191705121

MANFAAT
Membantu menghalangi sinar yang masuk ke dalam kulit.
Menjaga kulit tetap lembap dan lembut di bawah sinar 
matahari. 
Membantu menetralisir radikal bebas, meningkatkan 
penampilan kulit, dan melindungi terhadap sinar UVA dan UVB.
Membantu menghaluskan kulit untuk hasil akhir yang 
sempurna dan bekerja sangat baik sebagai alas make up.

Kolmar Korea Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kumho Dental Pharm. Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

UNICITY TOOTHPASTE
Kode Produk: 31932



UNICITY BODY WASH
Kode Produk: 31779
NA26190705023

Kulit adalah organ tubuh terbesar manusia. Sebagian besar sabun 
mandi bekerja dengan menghilangkan keringat, dan kotoran pada 
permukaan kulit, dan juga menghilangkan minyak alami tubuh. 
Minyak inilah yang menjaga kulit kita tetap lembut dan terhidrasi, 
dan bekerja sebagai pelindung. Sehingga penting sekali untuk 
memilih pembersih tubuh yang melembapkan, tidak  mengeringkan 
atau menghidrasi karena akan membantu mengembalikan minyak 
alami tubuh. 

MANFAAT
Membantu membersihkan kulit sensitif secara lembut dengan 
kandungan yang melembapkan dan nyaman.
Menghilangkan sel-sel mati dan debu halus pada kulit.
Mengontrol keseimbangan minyak dan air pada kulit.
Mengandung bahan - bahan pelembap alami kulit yang berasal 
dari ekstrak alami.

CARA PENGGUNAAN
Gunakan pada kulit yang sudah basah. Usap hingga membentuk 
busa yang lembut.  Bilas sampai bersih. Setelah mandi, saat kulit 
masih agak lembap, oleskan Unicity Body Lotion.  

UNICITY BODY LOTION
Kode Produk: 31778
NA26190105768

Kulit kering yang disebabkan oleh angin, kondisi cuaca dingin, atau 
panas sangat mudah teriritasi dan sulit dirawat dengan kosmetik 
biasa. 

Unicity Body Lotion dapat Anda gunakan setelah setiap mandi atau 
berendam, membantu untuk mengunci kelembapan jauh di dalam 
kulit agar kulit tetap terhidrasi dan kenyal. Juga, nikmati sensasi 
relaksasi pada saat lotion diusapkan pada kaki, atau lengan Anda.

MANFAAT
Melindungi kulit, melembapkan, menenangkan dan menjaga 
kulit agar tetap sehat dan bercahaya.
Menghilangkan radikal bebas yang menjadi penyebab banyak 
penyakit.
Memperkuat lapisan pelindung yang melembapkan kulit.

CARA PENGGUNAAN
Pompa keluar jumlah yang memadai dan gunakan produk dengan 
memijat lembut ke kulit setelah mandi.

Kolmar Korea Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Kolmar Korea Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH



Kulit kepala kita menjadi kotor setiap hari karena polusi udara, 
pengeringan, pengecatan, produk penataan rambut serta sebum 
dan keratin. Berbagai kotoran yang tersisa di kulit kepala akan 
menggumpal dengan sebum, dan teroksidasi dan mengeras 
seiring waktu. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, pori-pori 
kulit kepala akan  tersumbat, menghambat pertumbuhan rambut 
normal dan menyebabkan rambut rontok dan tipis. Karena itu, 
penting untuk memilih Unicity shampoo yang bagus untuk kulit 
kepala dan rambut.

CARA PENGGUNAAN
Setelah membasahi semua bagian rambut dan kulit kepala 
dengan air suam-suam kuku, oleskan  dalam jumlah yang cukup 
ke tangan Anda, pijat kulit kepala dan rambut. Kemudian bilas 
sampai bersih dengan air mengalir.
Untuk hasil terbaik, gunakan Unicity Conditioner setelahnya.

UNICITY SHAMPOO
Kode Produk: 31781
NA26191005178

MANFAAT
Membantu membersihkan kulit kepala dengan 
menghilangkan kulit mati yang berbahaya.
Menenangkan stimulasi kulit kepala dengan kandungan 
Eucalyptus dan Tea Tree Oil.

UNICITY CONDITIONER
Kode Produk: 31780
NA26191005179
Banyak orang menghindari kondisioner karena ribet atau karena 
rambut berminyak. Namun, jika Anda tidak menggunakan 
kondisioner, rambut rontok setelah keramas dapat menyebabkan 
kulit kepala kering dan menjadikan rambut Anda kasar. Anda perlu 
melembapkan rambut dan memasok nutrisi ke rambut dengan 
menggunakan kondisioner, terutama pada rambut yang rusak 
akibat sering dicat atau aktifitas di luar. Komponen utama dari 
rambut tersusun dari protein, maka sangat baik apabila Anda 
menggunakan Unicity Conditioner yang mengandung komponen 
protein.

CARA PENGGUNAAN
Setelah keramas, usapkan kondisioner secara merata dengan 
ujung jari terutama pada area ujung rambut atau area yang rusak. 
Bilas sampai bersih. Untuk hasil terbaik, cuci rambut Anda dengan 
Unicity Shampoo sebelum menggunakan kondisioner.

MANFAAT
Mengandung 11 komponen asam amino untuk membantu 
melapisi rambut.
Membantu meningkatkan kelenturan rambut.

Eucalyptus Tea Tree Oil.

Welcos Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

Welcos Co., LTD.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH



NEIGENE BODY OIL

Pertahankan kulit Anda dalam kondisi prima 
secara mudah dengan Unicity Neigene Body Oil, 
yang diperkaya dengan nutrisi dari minyak dan 
ekstrak bermanfaat yang mendorong hidrasi kulit 
dan retensi kelembapan.

Cocok untuk digunakan dari ujung rambut hingga 
ujung kaki, formula serba bisa kami sangat ringan 
dan cepat menyerap pada saat dioleskan, menja-
dikan kulit Anda terasa lembut dan halus.

Sebagian besar produk kulit hanya bertahan di 
permukaan dan mudah tersapu oleh keringat, 
air dan minyak alami.

Neigene Body Oil memiliki genisom yang telah 
diformulasi secara ilmiah yang berfungsi 
sebagai penghantar mikroskopis yang 
mempenetrasi hingga ke bagian kulit yang lebih 
dalam dan menghasilkan efek yang tahan lebih 
lama.

Marna Cosmetic, Japan.
DIPRODUKSI OLEH

PT. Unicity International Indonesia
DIIMPOR OLEH

CARA PENGGUNAAN
Aplikasikan dengan lembut ke kulit 1 kali  sehari 
sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit 
Anda.

Neigene Body Oil sangat ringan dan 
melembapkan, sangat cocok untuk kulit 
sensitif, kering atau bersisik dan dapat 
digunakan pada rambut, wajah, dan tubuh 
Anda.

NA22170104823
Kode Produk: 29984



BIOS LIFE AIR
Kesehatan yang baik dimulai dari kualitas udara yang kita hirup. 
Sebagaimana kondisi paru-paru kita terus terpapar oleh lingkungan kita, 
memastikan udara bersih di lingkungan kita sangat penting dalam 
mengejar gaya hidup sehat.

Bios Life Air memiliki lima lapisan penyaringan dan CDAR (Tingkat 
Pengiriman Udara Bersih) hingga 350m3 / jam, dan secara efektif 
menyaring partikel berbahaya, alergen, debu, dan asap hingga 0,3 
mikrDidukung oleh pelepas ion negatif, Bios Life Air menyerap dan 
mengurangi bahaya molekul gas dan bau tidak menyenangkan, 
memastikan sirkulasi udara Anda tetap bersih dan segar.



FITURFITUR

Speed Timer Auto Sleep Anion Child Lock

Pemutar motor dengan suara rendah dengan 3 kecepatan kipas untuk dipilih, serta mode 
"malam" untuk beralih ke lingkungan tidur yang kondusif.
Filter komposit setara PM2.5 dan HEPA-13 dengan karbon aktif, yang mengurangi asap 
benzena dan formaldehida yang ada di udara.
Unit didukung dengan LED yang mudah dilihat yang mendeteksi dan membaca kualitas 
udara.
Filter partikel dan serat yang diisi secara permanen untuk menyaring polutan besar (seperti 
serbuk sari, jamur, bakteri), hingga partikel gas kecil.
Mode tersedia untuk kenyamanan dan keamanan seperti Mode Auto, Child Lock dan 
Sleep.

32106 | Rp 5,990,000*7,487,500*7,487,500*

Speed Timer Auto Sleep Anion Child LockSpeed Timer Auto Sleep Anion Child Lock

Pemutar motor dengan suara rendah dengan 3 kecepatan kipas untuk dipilih, serta mode 
"malam" untuk beralih ke lingkungan tidur yang kondusif.
Filter komposit setara PM2.5 dan HEPA-13 dengan karbon aktif, yang mengurangi asap 
benzena dan formaldehida yang ada di udara.
Unit didukung dengan LED yang mudah dilihat yang mendeteksi dan membaca kualitas 
udara.
Filter partikel dan serat yang diisi secara permanen untuk menyaring polutan besar (seperti 
serbuk sari, jamur, bakteri), hingga partikel gas kecil.
Mode tersedia untuk kenyamanan dan keamanan seperti Mode Auto, Child Lock dan Sleep

Kode Produk: 32106





DIAMOND SHAKER BOTTLE
Diamond Shaker Bottle Unicity dibuat dengan material plastik Tritan yang berkualitas tinggi, 
bebas BPA, tahan benturan dan sangat ringan sehingga dapat dengan mudah Anda bawa 
kemana saja. Kami merancangnya dengan dinding luar yang bewarna bening yang 
membantu Anda untuk membersihkan botol secara menyeluruh. Anda juga mendapatkan 
bola mixer plastik yang dapat digunakan untuk mengocok atau melarutkan suplemen Unicity 
secara cepat. 

Dengan ukuran 1 liter, botol ini sangat cocok untuk aktivitas luar ruangan dan olahraga Anda.

Kode Produk: 33588
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UNICITY BALANCE

UNICITY Core Health

UNICITY Bio-C

UNICITY Bios 7

UNICITY Bios Life C Plus

UNICITY Bios Life E (Unicity Matcha)

UNICITY Bios Life ProBionic

UNICITY Bios Life Vision Essentials

UNICITY Cardio-Basics

UNICITY Cardio-Essentials

UNICITY Enzygen Plus

UNICITY Immunizen

UNICITY Joint Mobility

UNICITY LC Base

UNICITY OmegaLife-3

UNICITY Ubiquinol CoQ10

UNICITY Unimate

UNICITY Unimate Fuel

Kekuatan ilmiah Unicity telah memungkinkan kami untuk mendaftarkan 18 produk (dan terus 
bertambah) di     (PDR) - direktori obat dan kesehatan paling sering 
digunakan oleh dokter. Faktanya, Unicity memiliki dua kali lebih banyak produk yang terdaftar 
di PDR, dibandingkan dengan perusahaan nutraceutical lainnya di bidang yang sama.
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Prescribers’ Digital Reference



GLOBAL INTERNSHIP PROGRAMME CLINICAL STUDIES

CLINICAL STUDIES
Unicity Indonesia merupakan perusahaan direct selling PERTAMA yang mengadakan 
studi klinis dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menguji efek Bios Life C 
terhadap kolesterol/ Hasil studi dapat dilihat pada jurnal di bawah ini.
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PRESS RELEASE STUDI KLINIS
BIOSLIFE-C TERHADAP KOLESTEROL
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PRESS RELEASE STUDI KLINIS
BIOSLIFE-C TERHADAP KOLESTEROL

GLOBAL INTERNSHIP PROGRAMME CLINICAL STUDIES
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PRESS RELEASE STUDI KLINIS
BIOSLIFE-C TERHADAP KOLESTEROL

CLINICAL STUDIES
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PRESS RELEASE STUDI KLINIS
BIOSLIFE-C TERHADAP KOLESTEROL

GLOBAL INTERNSHIP PROGRAMME CLINICAL STUDIES
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PRESS RELEASE STUDI KLINIS
BIOSLIFE-C TERHADAP KOLESTEROL
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