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Overview 

• Untuk terus melindungi informasi bisnis dan akun Member kami 

mengimplementasikan peningkatan dalam keamanan yang baru 

secara global. Semua Member diharuskan untuk membuat username 

dan password online untuk mengakses aplikasi online di bawah: 
 

• MyHerbalife.com 

• m.myherbalife.com (Mobile MyHerbalife) 

• BizWorks Mobile 

 

• ID Member dan PIN tidak lagi akan digunakan untuk proses login 

online. Untuk menghindari berbagai masalah pada akhir bulan ini, 

disarankan untuk membuat username dan password online Anda 

secepatnya. 
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Dimulai dari MyHerbalife.com 

• Untuk membuat 

username dan 

password online Anda 

silahkan kunjungi 

website 

id.MyHerbalife.com.  
 

• Klik “Masuk”. Ini akan 

mengarahkan Anda ke 

halaman Login yang 

baru. 
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Halaman Login Baru 

• Dalam halaman login, klik 

“Buat Akun Online” untuk 

membuat username dan 

password online Anda yang 

baru. 

 

 

 

• Catatan: Untuk peluncuran 

awal, jika Anda ingin 

mengetahui mengapa 

pembuatan akun diperlukan, 

silahkan klik link “FAQ”. 
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Buat Akun Anda 
 

• Lengkapi dengan mengisi kolom 

pada form, atur pertanyaan 

keamanan Anda lalu klik 

“Lanjut”.  

• Untuk Username menggunakan 

minimum 8 karakter, tidak 

disarankan sama dengan ID 

Member Anda. Hindari 

menggunakan informasi rahasia 

seperti nomor jaminan sosial, 

alamat atau nomor telepon 

• Untuk Password minimum 8 

karakter, dan mengandung 

setidaknya 3 karakter berikut ini: 

huruf besar, huruf kecil, nomor, 

dan simbol (@@ ! &amp; % *) 
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Periksa Informasi Anda 

• Cek semua informasi 

yang telah Anda buat. 

Klik “Konfirm” jika 

benar atau “Kembali” 

jika Anda 

menginginkan 

perubahan. 
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Halaman Konfirmasi 

• Setelah mengklik “Konfirm” 

Anda akan melihat 

halaman konfirmasi yang 

akan memberitahukan 

Anda bahwa Anda telah 

berhasil dalam proses 

pembuatan akun online 

profil. 

• Klik  “Lanjut ke 

MyHerbalife.com”. Ini akan 

membawa Anda kembali 

menuju Halaman Home. 
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Login Baru di MyHerbalife.com 

• Setelah Anda 

berada di halaman 

Home klik 

“Masuk". 
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Halaman Login 

• Ini akan membawa Anda ke 

halaman login baru di mana 

Anda akan login menggunakan 

username dan password yang 

sudah Anda buat.  

 

• Jika Anda lupa username klik 

“Lupa Username” Untuk 

mendapatkan lagi username 

Anda. 

 

• Jika Anda lupa password maka 

klik “Lupa Password”. Ini akan 

membantu Anda untuk mengatur 

kembali password Anda.  
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Lupa Password 

• Jika Anda lupa password, masukkan 

username Anda lalu klik “Lanjut”.  

 

• Menjawab salah satu dari 3 pertanyaan 

keamanan yang dipilih selama 

pembuatan profil online. Sebuah email 

konfirmasi akan dikirimkan ke alamat 

email yang kami sudah simpan untuk 

Anda. 

 

• Jika Anda tidak menerima notifikasi 

password dalam waktu 15 menit, klik 

“Kirim Kembali” untuk mengirimkan 

konfirmasi melakui email kembali. 

 

• Jika Anda masih belum menerimanya, 

Anda dapat menghubungi Member 

Services setempat untuk bantuan lebih 

lanjut. 
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Lupa Username 

• Jika Anda lupa dengan 
username, masukan alamat 
email Anda lalu klik  “Lanjut”.  

 

• Jawab pertanyaan keamanan, 
yang sudah terpilih satu dari 3 
pertanyaan saat Anda membuat 
akun profil online . 

 

• Jika jawaban yang diberikan 
adalah benar, username akan 
ditampilkan di layar. Klik "Login 
Sekarang" yang akan membawa 
Anda kembali ke halaman Login  
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Untuk Member Baru 

• Jika Anda Member baru 

Anda akan diminta untuk 

membuat akun online 

secara langsung setelah 

melengkapi Aplikasi Online 

Membership Herbalife . 
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Untuk Member Baru 

• Sebagai Member baru Anda akan 

diarahkan dari Aplikasi 

Membership Herbalife untuk 

mengisi formulir online untuk 

membuat username dan 

password online Anda dan 

mengatur pertanyaan keamanan. 

• Setelah Anda melengkapi formulir 

Anda dapat mengklik “Lanjut 

(Continue)” dan mulai login ke 

id.MyHerbalife.com 

menggunakan username dan 

password online yang baru saja 

Anda buat. 

. 
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Kegagalan Login 

• Ketika pengguna mencoba untuk 

login dengan kombinasi username / 

password yang tidak benar sebanyak 

5 kali berturut- turut maka pesan ini 

akan ditampilkan. 

 

 

 

 

• Ketika Member terus login dengan 

kombinasi username dan password 

yang tidak valid maka akan 

ditampilkan notifikasi adanya 

kesalahan saat login. 

 


