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Komerční sdělení

Live sázky v průběhu zápasů! Získejte
sázku bez rizika za 1.500 Kč!

Špičkové zahradní nářadí Fiskars za akční
ceny na MALL.CZ!

ING Konto – Přesuňte peníze tam, kde se
zhodnotí! Založte si ho zde.

Každá osmá žena onemocní rakovinou
prsu! Přidejte se k prevenci!

Klikni a získej jednu ze 100 narozeninových
cen na TisknuLevne.cz!

Erectan® ManLONG – nový bylinný
přípravek pro muže! Pro dlouhodobé
užívání.

Protopan® - kompletní sada přípravků k
péči o pokožku a poradna od atopika

Pojistěte svůj vůz u Allianz a získáte
nadstandard již v základu!

Prokazatelný rozdíl
Dnes se společnost Nu Skin® odlišuje od konkurence svou schopností prokazovat,
že má skutečně nejlepší pracovníky, nejlepší produkty, kulturu a příležitost v
odvětví přímého prodeje, péče o pokožku a wellness.

Zvětšit obrázek

Dnes 15:37 - Komerční článek

Nu Skin Enterprises, Inc. (NYSE:NUS) je globální
společnost přímého prodeje, která distribuuje vysoce
kvalitní výrobky proti stárnutí v katogorii osobní péče a
výživových doplňků prostřednictvím dvou výrazných
značek: Nu Skin® a Pharmanex®. Společnost byla
založena v roce 1984 v Provu ve státě Utah a v současnosti
působí na 53 mezinárodních trzích v Americe, Asii a
Tichomoří, Evropě, Africe a na Středním východě. Vize
zřetelně zachycuje dlouhodobý cíl Nu Skin stát se
společností, která je celosvětově v popředí přímého prodeje

Nu Skin
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tím, že pro své distributory generuje větší příjmy, než
kterákoliv jiná společnost.

Po celém světě pracuje pro společnost více než 900 000
aktivních nezávislých distributorů.

Nu Skin demonstruje svou tradici inovace prostřednictvím
komplexního anti-ageingového produktového portfolia,
nezávislé obchodní příležitosti a firemních iniciativ sociální
zodpovědnosti.

Společnost zaměstnává více než 75 vědeckých pracovníků,
kteří pravidelně spolupracují s prvotřídními odborníky z
Vědecké dozorčí rady Nu Skin® pro anti-ageing.

Vůdčí vědecké postavení společnosti Nu Skin v oblasti péče
o pleť a výživy jí také vysloužila pozici přední anti-
ageingové společnosti, čehož důkazem je jedinečná
technologie ageLOC® zaměřující se na stárnutí u jeho
zdroje. Produkty proti stárnutí společnosti představují
novou produktovou řadu ageLOC®, včetně systému denní
péče o pleť ageLOC® Transformation, ageLOC® Future
Serum, ageLOC® Edition Galvanic Spa® System II a
nutričního doplňku R2.

Nu Skin působí na českém trhu od roku 2008. Toto
rozšíření přidalo další hodnotu rostoucímu úspěchu
společnosti ve východní Evropě.  
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Hlavní stránka Stalo se Domácí Vaše zprávy Zahraniční Krimi Kultura Ekonomika Finance Sport Žena Koktejl

13:53 Titul MBA za mne práci ani kariéru
neudělá, ale co kdyby…
Pětatřicetiletý manažer Mirek bilancuje svou kariéru,
pracovní vztahy, přemýšlí jak být výkonný v práci, jak
se dále rozvíjet v současné...

9:23 Chytrý návrat k přírodě. Materiál
TOPSTONE promění starý beton v krásný
a praktický povrch
Pusťte do svého domu přírodu a dejte starému betonu
exkluzivní vzhled a výborné vlastnosti s povrchem
TOPSTONE. Neklouže, skvěle vypadá...

9:17 Titul MBA za mne práci ani kariéru
neudělá, ale co kdyby….
Pětatřicetiletý manažer Mirek bilancuje svou kariéru,
pracovní vztahy, přemýšlí jak být výkonný v práci, jak
se dále rozvíjet v současné...

0:03 Zlobí Vás alergie, kožní exémy, astma?
Pomoc existuje. Naše tělo při spánku spočívá na
matraci v posteli nejméně 7 až 8 hodin každou noc.
Často se svou matrací strávíme...

Komerční články

Vaše názory - 0 příspěvků Vytisknout, Sdílet článek

V těchto dnech je Česká republika nejdynamičtěji
rostoucím trhem v regionu.

Nu Skin je jako společnost hrdá, že má distributory v
každém okrese České republiky, s obzvláště silnou
přítomností v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Počet
českých distributorů i nadále výrazně roste v reakci na
rostoucí poptávce spotřebitelů.
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