
Tên sản phẩm Xuất Xứ Một số công dụng sản phẩm Hướng dẫn sử dụng Một số thành phần và lợi ích Một số thành phần chính  Giá bán lẻ đề xuất  Kích cỡ 

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Normal/Combo Skin

Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da thường

Hoa Kỳ

Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và mang 

lại sự tươi mới cho làn da, giúp chăm 

sóc, nuôi dưỡng da, giảm thiểu lỗ chân 

lông, cho làn da mịn màng, tươi sáng.

Làm ẩm da mặt bằng nước ẩm, thoa sữa rửa mặt 

dành riêng cho thiết bị ageloc LumiSpa này đều 

khắp mặt, tránh vùng mắt. Để đạt hiệu quả tối ưu 

rửa mặt bằng thiết bị ageloc LumiSpa theo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng.

Dầu hạt cây kế sữa (Silybum Marianum Seed Oil), 

Rong biển laver (Porphyra Umbilicalis Extract), vi 

tảo (Nannochloropsis Oculata extract) giúp duy trì 

độ ẩm và chiết xuất hoa Đỗ Quyên (Rhododendron 

Ferrugineum) giúp chống oxy hóa 

Water (Aqua), Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, 

Glycerin, Acrylates Copolymer, Diisopropyl Sebacate, Glycol 

Distearate, Phenoxyethanol, PEG-8, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Chlorphenesin, Polyquaternium-39, 

Sodium Benzoate, Fragrance (Parfum), Synthetic 

Fluorphlogopite, Silybum Marianum Seed Oil, Sodium 

Hydroxide, Sodium Phytate, Titanium Dioxide, Phytic Acid, 

Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 

Alumina, Tin Oxide, Nannochloropsis Oculata Extract, Porphyra 

Umbilicalis Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 

Rhododendron Ferrugineum Extract.

                            1,060,000    100 ml 

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for 

Sensitive Skin

Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da nhạy cảm

Hoa Kỳ

Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và mang 

lại sự tươi mới cho làn da, giúp chăm 

sóc, nuôi dưỡng da, giảm thiểu lỗ chân 

lông, cho làn da mịn màng, tươi sáng.

Làm ẩm da mặt bằng nước ẩm, thoa sữa rửa mặt 

dành riêng cho thiết bị ageloc LumiSpa này đều 

khắp mặt, tránh vùng mắt. Để đạt hiệu quả tối ưu 

rửa mặt bằng thiết bị ageloc LumiSpa theo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng.

Water (aqua), cetearyl alcohol, glycerin, peg-8 dimethicone, 

cocamidopropyl betaine, caprylyl/capryl glucoside, 

capryl/capramidopropyl betaine, carbomer, phenoxyethanol, 

hydroxyacetophenone, xanthan gum, sodium chloride, 

bisabolol, carnosine, disodium edta, oryza sativa (rice) extract, 

pinus tabulaeformis bark extract, allantoin, avena sativa (oat) 

kernel extract, schizandra chinensis fruit extract, narcissus 

tazetta bulb extract, zingiber officinale (ginger) root extract, 

sodium hydroxide, citric acid.

                            1,060,000    100ml 

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Dry 

Skin

Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da khô

Hoa Kỳ

Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và mang 

lại sự tươi mới cho làn da, giúp chăm 

sóc, nuôi dưỡng da, giảm thiểu lỗ chân 

lông, cho làn da mịn màng, tươi sáng.

Làm ẩm da mặt bằng nước ẩm, thoa sữa rửa mặt 

dành riêng cho thiết bị ageloc LumiSpa này đều 

khắp mặt, tránh vùng mắt. Để đạt hiệu quả tối ưu 

rửa mặt bằng thiết bị ageloc LumiSpa theo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng

Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, 

Niacinamide và Inositol giúp duy trì độ ẩm tự 

nhiên, Squalane giúp cân bằng màng ẩm tự nhiên 

moisture barrier của da, Salicyloyl 

Phytosphingosine giúp làm dịu da.

Water (Aqua), Dicaprylyl Carbonate, Diisostearyl Malate, 

Tribehenin PEG-20 Esters, Glycerin, Glycereth-26, Squalane, 

Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic 

Triglyceride, Sodium

Astrocaryum Murumuruate, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, 

Pentylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, PEG-40 Hydrogenated 

Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Vegetable Oil, Xanthan 

Gum, Batyl Alcohol, Fragrance (Parfum), Methylsilanol 

Hydroxyproline Aspartate, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl 

Glutamate, Maltodextrin, Sodium Hydroxide, 

Brassicamidopropyl Dimethylamine, Disodium EDTA, 

Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Salicyloyl 

Phytosphingosine, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra 

Chinensis Fruit Extract, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, 

Niacinamide, Urea, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Xanthophyll, 

Lecithin

                            1,060,000   100ml

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Oily 

Skin

Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser dành cho da dầu

Hoa Kỳ

Sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu và mang 

lại sự tươi mới cho làn da, giúp chăm 

sóc, nuôi dưỡng da, giảm thiểu lỗ chân 

lông, cho làn da mịn màng, tươi sáng

Làm ẩm da mặt bằng nước ẩm, thoa sữa rửa mặt 

dành riêng cho thiết bị ageloc LumiSpa này đều 

khắp mặt, tránh vùng mắt. Để đạt hiệu quả tối ưu 

rửa mặt bằng thiết bị ageloc LumiSpa theo cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng.

Cốt khí củ Japanese Knotweed (Polygonum 

Cuspidatum Root Extract), Myristyl Alcohol và PCA 

giúp giảm dầu và làm dịu da, chiết xuất lựu 

Pomegranate (Punica Granatum) Juice Extract và 

Carnosine giúp chống oxy hóa.

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, 

Ammonium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-80 Sorbitan Laurate, 

Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Aminomethyl Propanol, Coco-

Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, 

Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Disodium 

EDTA, Polyquaternium-10, Dehydroacetic Acid, Fragrance 

(Parfum), Titanium Dioxide (CI 77891), Mica (CI 77019), 

Propanediol, Oryza Sativa (Rice) Extract, Myristyl Alcohol,PCA, 

Carnosine, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Punica Granatum 

Juice Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Polygonum 

Cuspidatum Root Extract, Citric Acid

                            1,060,000   100ml

THÔNG TIN SẢN  PHẨM (*)



Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da 

chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da 

thường

Thiết bị: TQ

Sữa rửa mặt: Hoa 

Kỳ

Thiết bị rửa mặt tác động kép, làm sạch 

sâu, loại bỏ lớp trang điểm, dầu, bụi … 

trong khi vừa chăm sóc, mang lại làn da 

mềm hơn, mịn hơn, sẵn sàng cho bước 

chăm sóc tiếp theo.

Bước 1:

• Làm ẩm mặt với nước

• thoa sữa rửa mặt Lumispa đều lên mặt.

Bước 2:

• Làm ướt đầu chăm sóc dưới vòi nước. Bật thiết bị 

bằng cách nhấn nút On/Off.

Bước 3:

• Từ từ di chuyển đầu thân máy trên mặt.

• 4 đèn báo hiệu quanh nút nguồn tương ứng với 

mỗi 30 giây, đồng thời đầu chăm sóc sẽ thay đổi 

chuyển động giúp nhắc người sử dụng chuyển 

vùng trên mặt (được chia làm 4 phần).

Bước 4:

• Thiết bị tự động tắt sau 2 phút.

• Rửa mặt lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn 

sạch.

Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, 

Niacinamide và Inositol giúp duy trì độ ẩm tự 

nhiên, Squalane giúp cân bằng màng ẩm tự nhiên 

moisture barrier của da, Salicyloyl 

Phytosphingosine giúp làm dịu da.

Water (Aqua), Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, 

Glycerin, Acrylates Copolymer, Diisopropyl Sebacate, Glycol 

Distearate, Phenoxyethanol, PEG-8, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Chlorphenesin, Polyquaternium-39, 

Sodium Benzoate, Fragrance (Parfum), Synthetic 

Fluorphlogopite, Silybum Marianum Seed Oil, Sodium 

Hydroxide, Sodium Phytate, Titanium Dioxide, Phytic Acid, 

Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 

Alumina, Tin Oxide, Nannochloropsis Oculata Extract, Porphyra 

Umbilicalis Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 

Rhododendron Ferrugineum Extract.

                            6,150,000   

Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da 

chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da khô

Thiết bị: TQ

Sữa rửa mặt: Hoa 

Kỳ

Thiết bị rửa mặt tác động kép, làm sạch 

sâu, loại bỏ lớp trang điểm, dầu, bụi … 

trong khi vừa chăm sóc, mang lại làn da 

mềm hơn, mịn hơn, sẵn sàng cho bước 

chăm sóc tiếp theo.

Bước 1:

• Làm ẩm mặt với nước

• thoa sữa rửa mặt Lumispa đều lên mặt.

Bước 2:

• Làm ướt đầu chăm sóc dưới vòi nước. Bật thiết bị 

bằng cách nhấn nút On/Off.

Bước 3:

• Từ từ di chuyển đầu thân máy trên mặt.

• 4 đèn báo hiệu quanh nút nguồn tương ứng với 

mỗi 30 giây, đồng thời đầu chăm sóc sẽ thay đổi 

chuyển động giúp nhắc người sử dụng chuyển 

vùng trên mặt (được chia làm 4 phần).

Bước 4:

• Thiết bị tự động tắt sau 2 phút.

• Rửa mặt lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn 

sạch.

Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, 

Niacinamide và Inositol giúp duy trì độ ẩm tự 

nhiên, Squalane giúp cân bằng màng ẩm tự nhiên 

moisture barrier của da, Salicyloyl 

Phytosphingosine giúp làm dịu da.

Water (Aqua), Dicaprylyl Carbonate, Diisostearyl Malate, 

Tribehenin PEG-20 Esters, Glycerin, Glycereth-26, Squalane, 

Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic 

Triglyceride, Sodium

Astrocaryum Murumuruate, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, 

Pentylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, PEG-40 Hydrogenated 

Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Vegetable Oil, Xanthan 

Gum, Batyl Alcohol, Fragrance (Parfum), Methylsilanol 

Hydroxyproline Aspartate, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl 

Glutamate, Maltodextrin, Sodium Hydroxide, 

Brassicamidopropyl Dimethylamine, Disodium EDTA, 

Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Salicyloyl 

Phytosphingosine, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra 

Chinensis Fruit Extract, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, 

Niacinamide, Urea, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Xanthophyll, 

Lecithin

                            6,150,000   

Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da 

chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da dầu

Thiết bị: TQ

Sữa rửa mặt: Hoa 

Kỳ

Thiết bị rửa mặt tác động kép, làm sạch 

sâu, loại bỏ lớp trang điểm, dầu, bụi … 

trong khi vừa chăm sóc, mang lại làn da 

mềm hơn, mịn hơn, sẵn sàng cho bước 

chăm sóc tiếp theo.

Bước 1:

• Làm ẩm mặt với nước

• thoa sữa rửa mặt Lumispa đều lên mặt.

Bước 2:

• Làm ướt đầu chăm sóc dưới vòi nước. Bật thiết bị 

bằng cách nhấn nút On/Off.

Bước 3:

• Từ từ di chuyển đầu thân máy trên mặt.

• 4 đèn báo hiệu quanh nút nguồn tương ứng với 

mỗi 30 giây, đồng thời đầu chăm sóc sẽ thay đổi 

chuyển động giúp nhắc người sử dụng chuyển 

vùng trên mặt (được chia làm 4 phần).

Bước 4:

• Thiết bị tự động tắt sau 2 phút.

• Rửa mặt lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn 

sạch.

Cốt khí củ Japanese Knotweed (Polygonum 

Cuspidatum Root Extract), Myristyl Alcohol và PCA 

giúp giảm dầu và làm dịu da, chiết xuất lựu 

Pomegranate (Punica Granatum) Juice Extract và 

Carnosine giúp chống oxy hóa.

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, 

Ammonium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-80 Sorbitan Laurate, 

Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Aminomethyl Propanol, Coco-

Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, 

Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Disodium 

EDTA, Polyquaternium-10, Dehydroacetic Acid, Fragrance 

(Parfum), Titanium Dioxide (CI 77891), Mica (CI 77019), 

Propanediol, Oryza Sativa (Rice) Extract, Myristyl Alcohol,PCA, 

Carnosine, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Punica Granatum 

Juice Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Polygonum 

Cuspidatum Root Extract, Citric Acid.

                            6,150,000   

Bộ sản phẩm mát xa mặt ageLOC Galvanic 

Face Spa Pack

Thiết bị: Indonesia

Mỹ phẩm: Hoa Kỳ
tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                           11,286,000   



Nu Skin ageLOC Galvanic Spa Facial Gels

Gel Mát Xa Mặt ageLOC Galvanic Spa Facial 

Gels

Hoa Kỳ

Tập trung vào những tác động của lão 

hóa

Giải mã bí mật ngoại hình tươi trẻ hơn 

của bạn sau mỗi lần bạn trải nghiệm 

việc trẻ hóa làn da mặt của spa tại nhà. 

Sản phẩm Galvanic Spa Facial Gels thể 

hiện đặc tính của sản phẩm giúp cải 

thiện làn da lão hóa một cách hiệu quả. 

Chuyển hóa làn da thiếu rạng rỡ trở 

nên tươi trẻ, láng mịn, được dưỡng ẩm 

cực kỳ mềm mại và sạch. Một quy trình 

hai bước dễ dàng thực hiện, bước làm 

sạch da giúp làm mềm, nuôi dưỡng da 

và giúp kết dính với bụi bẩn trên da. 

Bước chăm sóc da sẽ giúp lấy bị bụi bận 

đồng thời cung cấp dưỡng chất cho da.

sử dụng cùng với thiết bị galvanic spa II theo hướng dẫn sử dụng

Gel xanh: 

Chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ (Calendula Officinalis 

Flower Extract), và chiết xuất từ quả của cây họ Lan 

Vanilla Planifolia Fruit Extract.

Potassium Cocoyl Glutamate—thanh lọc da.

Gel trắng:

Thành phần công nghệ ageLOC (Narcissus Tazetta 

Bulb Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract)

Arginine—một loại amini acid mang điện tích 

dương, giúp phục hồi làn da khỏi căng thẳng.

Galvanic Spa Pre-Treat Gel

Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Calendula 

OfficinalisFlower Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, Vanilla 

Planifolia FruitExtract, Hydroxypropyl Methylcellulose, Glyceryl 

Acrylate/AcrylicAcid Copolymer, Polysorbate 20, TEA-Cocoyl 

Glutamate, PropyleneGlycol, Carbomer, Potassium Hydroxide, 

Citric Acid, Disodium EDTA,Chlorphenesin, Phenoxyethanol.

Galvanic Spa Treatment Gel

Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Isoceteth-20, 

SchizandraChinensis Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb 

Extract, TocopherylNicotinate, Arginine, Magnesium Aspartate, 

Salicin, Jasminum Officinale(Jasmine) Extract, Rosa Damascena 

Flower Oil, SantalumAlbum (Sandalwood) Oil, TEA-Cocoyl 

Glutamate, Polysorbate 20,Oleth-10, Hydroxypropyl 

Methylcellulose, Xanthan Gum, GlycerylAcrylate/Acrylic Acid 

Copolymer, Propylene Glycol, Disodium EDTA,Citric Acid, 

Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

                            1,714,000   Hộp (8 lọ 16ml)

Nu Skin ageLOC Galvanic Spa Facial Gels

Gel Mát Xa Mặt ageLOC Galvanic Spa Facial 

Gels

Hoa Kỳ

Tập trung vào những tác động của lão 

hóa

Giải mã bí mật ngoại hình tươi trẻ hơn 

của bạn sau mỗi lần bạn trải nghiệm 

việc trẻ hóa làn da mặt của spa tại nhà. 

Sản phẩm Galvanic Spa Facial Gels thể 

hiện đặc tính của sản phẩm giúp cải 

thiện làn da lão hóa một cách hiệu quả. 

Chuyển hóa làn da thiếu rạng rỡ trở 

nên tươi trẻ, láng mịn, được dưỡng ẩm 

cực kỳ mềm mại và sạch. Một quy trình 

hai bước dễ dàng thực hiện, bước làm 

sạch da giúp làm mềm, nuôi dưỡng da 

và giúp kết dính với bụi bẩn trên da. 

Bước chăm sóc da sẽ giúp lấy bị bụi bận 

đồng thời cung cấp dưỡng chất cho da.

sử dụng cùng với thiết bị galvanic spa II theo hướng dẫn sử dụng

Gel xanh: 

Chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ (Calendula Officinalis 

Flower Extract), và chiết xuất từ quả của cây họ Lan 

Vanilla Planifolia Fruit Extract.

Potassium Cocoyl Glutamate—thanh lọc da.

Gel trắng:

Thành phần công nghệ ageLOC (Narcissus Tazetta 

Bulb Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract)

Arginine—một loại amini acid mang điện tích 

dương, giúp phục hồi làn da khỏi căng thẳng.

Galvanic Spa Pre-Treat Gel

Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Calendula 

OfficinalisFlower Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, Vanilla 

Planifolia FruitExtract, Hydroxypropyl Methylcellulose, Glyceryl 

Acrylate/AcrylicAcid Copolymer, Polysorbate 20, TEA-Cocoyl 

Glutamate, PropyleneGlycol, Carbomer, Potassium Hydroxide, 

Citric Acid, Disodium EDTA,Chlorphenesin, Phenoxyethanol.

Galvanic Spa Treatment Gel

Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Isoceteth-20, 

SchizandraChinensis Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb 

Extract, TocopherylNicotinate, Arginine, Magnesium Aspartate, 

Salicin, Jasminum Officinale(Jasmine) Extract, Rosa Damascena 

Flower Oil, SantalumAlbum (Sandalwood) Oil, TEA-Cocoyl 

Glutamate, Polysorbate 20,Oleth-10, Hydroxypropyl 

Methylcellulose, Xanthan Gum, GlycerylAcrylate/Acrylic Acid 

Copolymer, Propylene Glycol, Disodium EDTA,Citric Acid, 

Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

                            1,714,000   Hộp (8 lọ 16ml)

Bộ sản phẩm mát xa cơ thể ageLOC Galvanic 

Body Spa Pack

Thiết bị: Indonesia

Mỹ phẩm: Hoa Kỳ
tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                           11,286,000   

Nu Skin ageLOC Body Shaping Gel

Gel Mát Xa Cơ Thể ageLOC Shaping Gel
Hoa Kỳ

KEM MÁT XA CƠ THỂ ageLOC BODY 

SHAPING GEL

TÁC ĐỘNG CHO DA MỊN MÀNG VÀ SĂN 

CHẮC HƠN

Thiết bị ageLOC Galvanic Body Spa giúp 

các thành phần của kem mát xa cơ thể 

ageLOC Body Shaping Gel thẩm thấu 

vào da, giúp làn da mịn màng và săn 

chắc hơn.

Sử dụng ageLOC Body Shaping với hệ thống 

ageLOC Galvanic Spa và đầu dẫn mát xa cơ thể 

Body Conductor vào buổi sáng và buổi tối, ba ngày 

một tuần trên các vùng cần trị liệu của cơ thể.

Để tăng cường lợi ích, sử dụng thêm Kem Dưỡng 

Thể Dermatic Effects® giữa các lần trị liệu.

ageLOC Proprietary Blend—hỗn hợp thành phần 

ageLOC giúp da mịn màng và giúp giảm các dấu 

hiệu lão hóa da:

• Chiết xuất tảo bẹ Laminaria Digitata Extract

• Chiết xuất từ cacao Theobroma cacao extract   

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxypropylcellulose, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Laminaria 

Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Theobroma 

Cacao (Cocoa) Extract, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum), 

Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol.

                            1,714,000   



Bộ sản phẩm chăm sóc dài lâu ageLOC Me 

(kèm điều kiện sử dụng sản phẩm trong 06 

tháng liên tục)

Lưu ý: Nhà Phân Phối phải đặt hàng các sản 

phẩm sau trong 06 tháng liên tục (mỗi tháng 

mua đủ các sản phẩm với số lượng như sau 

theo giá được nêu của Danh mục này):

- 1 hộp Kem dưỡng ẩm Ban Ngày ageLOC Me 

Day; và

- 1 hộp Kem dưỡng ẩm Ban đêm ageLOC Me 

Night; và

- 3 hộp Tinh chất Dưỡng da ageLoc Me Serum

Thiết bị: Trung 

Quốc 

Mỹ phẩm: Hoa Kỳ

bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh cá 

nhân hóa. Bao gồm thiết bị, và bộ sản 

phẩm (1 loại kem dưỡng ẩm ban ngày, 

1 loại kem dưỡng ẩm ban đêm, 3 loại 

tinh chất), tùy chỉnh với hơn 2000 mã 

số cá nhân, mang thành phần ageLOC 

tác động mạnh mẽ toàn diện đến các 

dấu hiệu của sự lão hóa. mang lại cho 

bạn nét trẻ trung, tươi trẻ

sử dụng hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Sau 

khi đã làm sạch da. Sử dụng theo hướng dẫn sử 

dụng đi kèm

* ageLOC Me Serums: Các sản phẩm tinh chất 

dưỡng da giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa - đường 

và nếp nhăn, tông màu da không đều, và da thô 

ráp – mang đến làn da tươi sáng trẻ trung.

• Các sản phẩm ageLOC Me Day  — là cách hoàn 

hảo để bắt đầu một ngày mới. Các kem dưỡng ban 

ngày cung cấp nước,giúp tăng cường và duy trì 

hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, giúp bảo vệ suốt 

cả ngày.

• Các sản phẩm ageLOC Me Night — với công thức 

đặc biệt giúp trẻ hóa làn da khi bạn ngủ. Các Kem 

dưỡng ẩm ban đêm êm dịu và làm dịu da trong khi 

quá trình hồi phục tự nhiên của da vào ban đêm.

thành phần thay đổi tùy theo sản phẩm tùy chỉnh                           10,714,500   

Bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh ageLOC 

Me (kèm điều kiện sử dụng sản phẩm trong 

06 tháng liên tục)

Lưu ý: Nhà Phân Phối phải đặt hàng các sản 

phẩm sau trong 06 tháng liên tục (mỗi tháng 

mua đủ các sản phẩm với số lượng như sau):

- 1 hộp Kem Dưỡng ẩm Ban ngày ageLOC Me 

Day 

- 1 hộp Kem Dưỡng ẩm Ban đêm ageLOC Me 

Night 

- 3 hộp Tinh chất Dưỡng da ageLoc Me Serum 

Hoa Kỳ

bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh cá 

nhân hóa. Bao gồm thiết bị, và bộ sản 

phẩm (1 loại kem dưỡng ẩm ban ngày, 

1 loại kem dưỡng ẩm ban đêm, 3 loại 

tinh chất), tùy chỉnh với hơn 2000 mã 

số cá nhân, mang thành phần ageLOC 

tác động mạnh mẽ toàn diện đến các 

dấu hiệu của sự lão hóa. mang lại cho 

bạn nét trẻ trung, tươi trẻ

sử dụng hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Sau 

khi đã làm sạch da. Sử dụng theo hướng dẫn sử 

dụng đi kèm

* ageLOC Me Serums: Các sản phẩm tinh chất 

dưỡng da giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa - đường 

và nếp nhăn, tông màu da không đều, và da thô 

ráp – mang đến làn da tươi sáng trẻ trung.

• Các sản phẩm ageLOC Me Day  — là cách hoàn 

hảo để bắt đầu một ngày mới. Các kem dưỡng ban 

ngày cung cấp nước,giúp tăng cường và duy trì 

hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, giúp bảo vệ suốt 

cả ngày.

• Các sản phẩm ageLOC Me Night — với công thức 

đặc biệt giúp trẻ hóa làn da khi bạn ngủ. Các Kem 

dưỡng ẩm ban đêm êm dịu và làm dịu da trong khi 

quá trình hồi phục tự nhiên của da vào ban đêm.

thành phần thay đổi tùy theo sản phẩm tùy chỉnh                             5,714,500   

Bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh ageLOC 

Me (kèm điều kiện sử dụng sản phẩm trong 

06 tháng liên tục)

Lưu ý: Nhà Phân Phối phải đặt hàng các sản 

phẩm sau trong 06 tháng liên tục (mỗi tháng 

mua đủ các sản phẩm với số lượng như sau):

- 1 hộp Kem Dưỡng ẩm Ban ngày ageLOC Me 

Day 

- 1 hộp Kem Dưỡng ẩm Ban đêm ageLOC Me 

Night 

- 3 hộp Tinh chất Dưỡng da ageLoc Me Serum 

Hoa Kỳ

bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh cá 

nhân hóa. Bao gồm thiết bị, và bộ sản 

phẩm (1 loại kem dưỡng ẩm ban ngày, 

1 loại kem dưỡng ẩm ban đêm, 3 loại 

tinh chất), tùy chỉnh với hơn 2000 mã 

số cá nhân, mang thành phần ageLOC 

tác động mạnh mẽ toàn diện đến các 

dấu hiệu của sự lão hóa. mang lại cho 

bạn nét trẻ trung, tươi trẻ

sử dụng hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Sau 

khi đã làm sạch da. Sử dụng theo hướng dẫn sử 

dụng đi kèm

* ageLOC Me Serums: Các sản phẩm tinh chất 

dưỡng da giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa - đường 

và nếp nhăn, tông màu da không đều, và da thô 

ráp – mang đến làn da tươi sáng trẻ trung.

• Các sản phẩm ageLOC Me Day  — là cách hoàn 

hảo để bắt đầu một ngày mới. Các kem dưỡng ban 

ngày cung cấp nước,giúp tăng cường và duy trì 

hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, giúp bảo vệ suốt 

cả ngày.

• Các sản phẩm ageLOC Me Night — với công thức 

đặc biệt giúp trẻ hóa làn da khi bạn ngủ. Các Kem 

dưỡng ẩm ban đêm êm dịu và làm dịu da trong khi 

quá trình hồi phục tự nhiên của da vào ban đêm.

thành phần thay đổi tùy theo sản phẩm tùy chỉnh                             4,571,500   

Nu Skin 180o Face Wash

Sữa Rửa Mặt 180o Face Wash
Hoa Kỳ

Sữa rửa mặt 1800 Face Wash mang 

đến cho bạn làn da khỏe mạnh và rạng 

rỡ khi cung cấp đến 10% vitamin C cho 

làn da, đồng thời loại bỏ các chất nhờn 

trên da, lớp trang điểm và bụi bẩn từ 

môi trường bên ngoài. Mang đến cho 

bạn làn da mềm mại và đủ độ ẩm.

Sử dụng vào buổi sáng và buổi tối như là bước đầu 

tiên trong bộ sản phẩm chăm sóc da Nu Skin 1800 

System. Làm ẩm mặt và cổ với nước ấm. Lấy một 

lượng sữa rửa mặt vừa đủ lên đầu ngón tay. Thoa 

đều lên mặt để tạo thành lớp bọt mịn. Rửa sạch 

mặt với nước ấm và lau khô. Tránh để sản phẩm 

vào mắt.

Vitamin C. Dầu mè (Sesamum Indicum (Sesame) 

Seed Oil)và đậu nành (Hydrogenated Soybean Oil. 

Chiết xuất từ hạt nho (Vitis Vinifera (Grape) Seed 

Extract, lá ngân hạnh (bạch quả Ginkgo Biloba Leaf 

Extract) và nhân sâm (Panax Ginseng Root Extract).

Glycerin, Ascorbic Acid, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, 

C12-15 Alkyl Benzoate, Sodium Cocoyl Isethionate, 

Hydrogenated Soybean Oil, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 

Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 

Panax Ginseng Root Extract, Stearyl Glycyrrhetinate, 

Phospholipids, Butylene Glycol, Carbomer, Silica, Fragrance 

(Parfum), Titanium Dioxide (CI 77891).

                            1,286,000   125ml

Nu Skin Exfoliant Scrub Extra Gentle

Kem Tẩy Tế Bào Chết  Exfoliant Scrub Extra 

Gentle

Hoa Kỳ

Kem tẩy tế bào chết Exfoliant Scrub 

Extra Gentle với thành phần chiết xuất 

từ tảo biển giúp nhẹ nhàng làm sạch 

sâu bề mặt da.

Mang lại làn da mịn màng, tươi sáng 

bằng việc tẩy sạch nhẹ nhàng.

•Với thành phần từ tảo biển thiên 

nhiên, Exfoliant Scrub Extra Gentle giúp 

nhẹ nhàng tẩy sạch các tế bào chết và 

các chất bẩn tích tụ, làm sạch lỗ chân 

lông, mang đến làn da tươi sáng.

•Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da 

nhạy cảm.

Thoa đều sản phẩm lên vùng mặt và cổ trong vòng 

30 giây. Rửa sạch với nước ấm. Sử dụng thêm nước 

hoa hồng và kem dưỡng da sau khi tẩy tế bào chết 

để mang lại kết quả tốt nhất.

Chứa thành phần tẩy tế bào chết tự nhiên 

Diatomaceous Earth có nguồn gốc từ thực vật biển 

để nhẹ nhàng tẩy tế bào chết bề mặt da.

Bao gồm các thành phần làm sạch nhẹ nhàng, lô 

hội dưỡng ẩm và retinyl palmitate (vitamin A), giúp 

mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Stearic Acid, 

Diatomaceous Earth, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 

Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Allantoin, Glycerin, 

Ethylhexyl Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Diethylhexyl Adipate, 

Carbomer, Zea Mays (Corn) Oil, Aminomethyl Propanol, 

Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Caprylyl Glycol, 

Phenoxyethanol, Chlorphenesin

                               757,000   100ml



Nu Skin Epoch Glacial Marine Mud

Mặt nạ bùn biển tự nhiên Epoch Glacial 

Marine Mud

Canada

Cải thiện làn da của bạn cùng với mặt 

nạ bùn biển tự nhiên Epoch® Glacial 

Marine Mud. Hợp chất bùn Epoch® với 

nhiều khoáng chất có lợi và các yếu tố 

vi lượng như kẽm và thực vật biển từ 

cửa sông băng giá Tây Bắc Thái Bình 

Dương sẽ giúp loại bỏ tế bào da chết, 

chất bụi bẩn trên da, hồi phục vùng da 

bị hư tổn, cho bạn một làn da mịn 

màng và mềm mại.

Thoa một lớp mặt nạ bùn biển lên mặt, tránh vùng 

mắt và miệng. Để lớp mặt nạ bùn khô từ 15 đến 20 

phút hoặc cho đến khi lớp bùn chuyển sang màu 

xanh nước biển nhạt. Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Lớp bùn (Sea silt/Maris limus) được thu nhận từ 

vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cung cấp hơn 50 khoáng chất và nguyên tố vi 

lượng và các loài htực vật biển. Giàu các thành 

phần có giá trị cao như:

• Đồng – một trong những yếu tố cho làn da săn 

chắc.

• Kẽm – một trong những khoáng chất thiết yếu 

cho làn da.

• Magie – thành phần cần thiết cho da.

• Bạc – giúp kháng khuẩn cho da.

• Crom – giúp duy trì sự cân bằng của da.

Sea Silt, Water (Aqua), Phenoxyethanol, Chondrus Crispus 

(Carrageenan), Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Dehydroacetic 

Acid, Citric Acid.

                            1,200,000   200g

Nu Skin Epoch Glacial Marine Mud

Mặt nạ bùn biển tự nhiên Epoch Glacial 

Marine Mud

Canada

Cải thiện làn da của bạn với mặt nạ bùn 

biển tự nhiên Epoch Glacial Marine 

Mud. 

Hợp chất bùn Epoch® này giàu chất 

khoáng, được tìm thấy từ cửa sông 

băng giá xa xôi thuộc Tây Bắc Thái Bình 

Dương, kết hợp cùng với các thực vật 

biển trong điều kiện tự nhiên. Kết quả 

tạo ra một sản phẩm mặt nạ bùn rất 

tốt, mịn và thẩm thấu vào da nhưng 

vẫn nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào chết 

và các tạp chất một cách hiệu quả, cho 

bạn một làn da mềm mại và mượt mà.

Sử dụng mặt nạ bùn biển tự nhiên 

Epoch® Glacial Marine Mud mỗi tuần 

để có làn da hồi sinh và tươi trẻ.

Thoa một lớp mặt nạ bùn biển lên mặt, tránh vùng 

mắt và miệng. Để lớp mặt nạ bùn khô từ 15 đến 20 

phút hoặc cho đến khi lớp bùn chuyển sang màu 

xanh nước biển nhạt. Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Lớp bùn (Sea silt/Maris limus) được thu nhận từ 

vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cung cấp hơn 50 khoáng chất và nguyên tố vi 

lượng và các loài htực vật biển. Giàu các thành 

phần có giá trị cao như:

• Đồng – một trong những yếu tố cho làn da săn 

chắc.

• Kẽm – một trong những khoáng chất thiết yếu 

cho làn da.

• Magie – thành phần cần thiết cho da.

• Bạc – giúp kháng khuẩn cho da.

• Crom – giúp duy trì sự cân bằng của da.

Sea Silt, Water (Aqua), Phenoxyethanol, Chondrus Crispus 

(Carrageenan), Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Dehydroacetic 

Acid, Citric Acid.

                               714,300   15 gói 5ml

Nu Skin Face Lift Powder Orginal Formula

Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da Face Lift Powder 

Orginal Formula

Hoa Kỳ

Mặt nạ Face Lift Powder Original 

Formula giúp dưỡng da, làm săn chắc 

làn da.

Rửa sạch mặt và cổ với sữa rửa mặt của Nu Skin®. 

Trộn một muỗng cà phê Face Lift Powder với một 

muỗng cà phê Face Lift Activator, trộn đều hỗn 

hợp để tạo một lớp mặt nạ dưỡng da. (Trước khi 

dùng, thoa thử một ít lên vùng da tay của bạn). 

Dùng ngón tay hoặc cọ nhỏ thoa một lớp mỏng lên 

da theo hướng từ dưới lên trên và từ trong ra 

ngoài. Sau 30 phút, lau bằng khăn ướt rồi rửa sạch 

bằng nước ấm. Sau đó có thể dùng nước hoa hồng, 

tinh chất Celltrex® Ultra và kem dưỡng ẩm của Nu 

Skin®

để có kết quả tốt nhất. Cách 3-5 ngày sử dụng một 

lần.

•Albumen – chiết xuất từ lòng trắng trứng gà, giúp 

làm săn chắc da.

•Chiết xuất nước lá lô hội (Aloe BarbadensisLeaf 

Juice), Allantoin, và Panthenol  – các thành phần 

này hoạt động kết hợp với nhau giúp nuôi dưỡng 

và làm mịn da. 

Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, Aloe BarbadensisLeaf Juice, 

Silica, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Allantoin,Panthenol, 

Methylparaben.

                            1,071,000   75g

Nu Skin Face Lift Activator Formula

Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da Face Lift Activator 

Original Formula

Hoa Kỳ

Mặt nạ Face Lift Activator Original 

Formula giúp dưỡng da, làm săn chắc 

làn da.

Rửa sạch mặt và cổ với sữa rửa mặt của Nu Skin®. 

Trộn

một muỗng cà phê Face Lift Powder với một 

muỗng cà phê Face Lift Activator, trộn đều hỗn 

hợp tạo thành một lớp mặt nạ dưỡng da. (Trước 

khi dùng, thoa thử một ít lên vùng da tay). Dùng 

ngón tay hoặc cọ nhỏ thoa một lớp mỏng lên da 

theo hướng từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. 

Sau 30 phút, lau bằng khăn ướt rồi rửa sạch bằng 

nước ấm. Sau đó có thể dùng nước hoa hồng, tinh 

chất Celltrex® Ultra và kem dưỡng ẩm của Nu Skin® 

để có kết quả tốt nhất. Cách 3-5 ngày sử dụng một 

lần.

RNA protein từ lúa mì giúp giảm nếp nhăn và giúp 

làm săn chắc da.

Chiết xuất nước lá lô hội (Aloe BarbadensisLeaf 

Juice), Allantoin, và Panthenol  – các thành phần 

này hoạt động kết hợp với nhau giúp nuôi dưỡng 

và làm mịn da. 

Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fucus Vesiculosus 

(Bladderwrack) Extract, Allantoin, Panthenol, Sodium PCA, RNA, 

Benzalkonium Chloride, Butylene Glycol, Disodium EDTA, 

Methylparaben, Phenoxyethanol.

                               657,000   125ml

Bộ sản phẩm mặt nạ làm săn chắc da Face Lift Hoa Kỳ tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khao thành phần nổi bật của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                             2,143,000   



Nu Skin Polishing Peel

Mặt Nạ Dạng Kỳ Polishing Peel
Hoa Kỳ

Mặt nạ Polishing peel với 

phương pháp mài mòn chuyên 

nghiệp, có khả năng loại 

bỏ những tế bào chết và lớp 

sừng trên da một cách hiệu 

quả, mang lại cho bạn làn 

da tươi mới, mịn màng và 

rạng rỡ ngay tức thì.

thoa một lớp vừa đủ lên vùng mặt và vùng cổ sau 

khi đã làm sạch da và lau khô, tránh vùng mắt. Để 

khoảng 30 giây đến 1 phút hoặc đến khi bề mặt da 

trở nên săn chắc. Thời gian có thể thay đổi tùy 

thuộc da và khí hậu. Khi bề mặt khô, dùng ngón tay 

mát xa theo hướng vòng tròn để lấy đi những lớp 

tế bào chết trên bề mặt da. Nếu sản phẩm quá 

khô, dùng dưỡng ẩm phun sương NAPCA Moisture 

Mist của Nu Skin để làm ẩm và tiếp tục loại bỏ sản 

phẩm trên da. Để đạt hiệu quả tốt nhất, sử dụng 3 

lần trong tuần đầu tiên, trong những tuần tiếp 

theo, sử dụng 2 lần/tuần để duy trì làn da rạng rỡ.

Enzyme trong bí ngô Curcurbita Pepo Extract*. Đất 

sét bentonit - một nguyên liệu tự nhiên từ tro núi 

lửa.

Nước (Aqua), Bentonite,  Zea Mays (Corn) Starch, Glycerin, 

Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Curcurbita Pepo 

Extract*, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Hamamelis 

Virginiana (Witch Hazel) Water, Caprylyl Glycol, Polysorbate 80, 

Polyvinyl Alcohol, Hexylene Glycol, Ammonium Laureth Sulfate, 

C20-40 Pareth-10, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Fragrance 

(Parfum), Cucurbita Pepo (pumpkin) extract, Chlorphenesin, 

Ammonium Silver Zinc Aluminum Silicate, Oxit titan (C177891).

                               929,000   50ml

Nu Skin Clay Pack Deep Cleansing Masque

Mặt Nạ Làm Sạch Sâu Clay Pack Deep 

Cleansing Masque

Hoa Kỳ

làn da của bạn sẽ sạch hơn và tươi trẻ 

hơn với mặt nạ Clay pack deep 

cleansing masque. Sự kết hợp của đất 

sét bentonit và cao lanh tự nhiên giúp 

làm sạch da hiệu quả, loại bỏ lượng dầu 

nhờn thừa, lấy đi bụi bẩn và các tạp 

chất ra khỏi lỗ chân lông, trong khi lô 

hội giúp giữ độ ẩm và làm sáng da.

rửa sạch mặt và cổ với sữa rửa mặt của Nu Skin. 

Thoa đều lên mặt và cổ theo hướng từ dưới lên 

trên và từ trong ra ngoài. Sau 10 đến 20 phút, rửa 

sạch bằng nước ẩm. Sau đó sử dụng nước hoa 

hồng và kem dưỡng ẩm của Nu Skin để đạt kết quả 

tốt nhất. Sử dụng một đến hai lần một tuần

Đất sét trắng (Kaolin) và đất sét Bentonite tự 

nhiên. Hợp chất giữ ẩm NaPCA và các chất giữ ẩm 

khác. Nha đam (Aloe Barbadensis Leaf Juice).

"Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Kaolin,

Butylene Glycol, Glycerin, Bentonite, Sargassum

Filipendula Extract, Hypnea Musciformis Extract, Gellidiela

Acerosa Extract, Sodium PCA, Tocopheryl Acetate,

Retinyl Palmitate, RNA, Carbomer, Cellulose Gum, Zea

Mays (Corn) Oil, Sorbitol, Disodium EDTA, Aminomethyl

Propanol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin"

                               757,000   100ml

Nu Skin ageLOC Tru Face Essence Ultra

Tinh Chất Tạo Độ Săn Chắc Cho Da ageLOC 

Tru Face Essence Ultra

Hoa Kỳ

tinh chất tạo độ săn chắc cho da 

ageLOC tru face essence ultra làm tăng 

cường sự săn chắc của da và các đường 

nét trên gương mặt là yếu tố mang lại 

vẻ trẻ trung cho làn da. Sản phẩm có 

chứa Ethocyn là một thành phần đã 

được chứng minh lâm sàng, kết hợp với 

công nghệ ageLOC tập trung vào các 

nguyên nhân gây ra lão hóa, giúp bạn 

cải thiện làn da chảy xệ và giảm các 

dấu hiệu lão hóa da.

sử dụng vào buổi sáng và buổi tối trước khi sử 

dụng sản phẩm dưỡng ẩm. Mở viên nang mềm và 

thoa một lớp mỏng lên vùng da xung quanh mắt, 

miệng, cằm và các vùng da còn lại trên mặt. Sau đó 

dùng sản phẩm dưỡng ẩm của Nu Skin.

Thành phần ageLOC tập trung vào các dấu hiệu lão 

hóa da:

-  Ethocyn® : mang đến làn da săn chắc, mượt mà, 

Cải thiện đường  nét trên khuôn mặt, cải thiện da 

trùng giãn trên mặt, quanh mắt & cằm, cổ

- Mạng lưới các chất chống Oxy hóa: Tegreen 97 

(Camellia Sinensis Leaf Extract), Coenzyme Q10 

(Ubiquinone), Carotenoid không màu từ tảo 

(Dunaliella Salina Extract), Lipid-C (Caprylic/Capric 

Triglyceride-Tetrahexyldecyl Ascorbate) giúp bảo 

vệ da khỏi các gốc tự do, bảo vệ độ đàn hồi của da

Cyclopentasiloxane, Squalane, Dimethiconol, Ethoxyheptyl 

Bicyclooctanone, Ubiquinone, Dunaliella Salina Extract, 

Tetrahexyldecyl Ascorbate, Camellia Sinensis Leaf Extract, 

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Oenothera Biennis 

(Evening Primrose) Oil, Tocopheryl Linoleate/Oleate, 

Commiphora Mukul Resin Extract, Retinyl Palmitate, Echinacea 

Purpurea Extract, Centella Asiatica Extract, Octyldodecyl Citrate 

Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Polydecene, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Dimethicone, Zea Mays (Corn) Oil.

                            5,143,000   60 viên

Nu Skin Tru Face Line Corrector                

Kem Làm Mờ Nếp Nhăn Tru Face Line 

Corrector

Hoa Kỳ

KEM LÀM MỜ NẾP NHĂN TRU FACE® 

LINE CORRECTOR

Giúp giảm thiểu các vết nhăn từ nông 

đến sâu quanh miệng, mắt và trán của 

bạn.

Bạn nên sử dụng Tru Face® Line Corrector cả buổi 

sáng và buổi tối sau khi làm sạch và cân bằng độ 

ẩm cho da. Áp dụng trên các nếp nhăn sâu xung 

quanh mắt, miệng, và trán. Tiếp theo sử dụng kem 

dưỡng ẩm hay sản phẩm đặc trị của Nu Skin tùy 

theo sự lựa chọn của bạn.

Để sử dụng thiết bị mát xa ageLOC® Galvanic Spa®, 

vui lòng tham khảo cẩm nang hướng dẫn sử dụng.

Palmitoyl Oligopeptide / Palmitoyl Tetrapeptide-7: 

giúp giảm các nếp nhăn.

- Peptide là cách các tế bào trong cơ thể giao tiếp 

với nhau.

- Peptide nhỏ và dễ hấp thu vào da.

• Chiết xuất rau má Centella Asiatica extract— giúp 

giảm sự xuất hiện của các đường nhăn và nếp 

nhăn.

Water (Aqua), Cyclopentasiloxane, Phenyl Trimethicone,

Glycerin, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Dimethicone

Crosspolymer, Butylene Glycol, Stearyl Dimethicone,

Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Palmitoyl Oligopeptide,

Methyl Glucose Sesquistearate, Cyclotetrasiloxane,

Dipalmitoyl Hydroxyproline, Isohexadecane, Palmitoyl 

Tetrapeptide-

7, Centella Asiatica Extract, Prunus Amygdalus

Dulcis (Sweet Almond) Oil, Portulaca Oleracea Extract,

Dimethiconol, Polysorbate 20, Sodium Acrylate/Sodium

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Polyacrylate,

Carbomer, Polysorbate 80, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl

Propanol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol,

Caprylyl Glycol, Chlorphenesin.

                            2,071,000   30ml

Nu Skin NaPCA Moisture Mist

Dưỡng Ẩm Nhẹ Phun Sương NaPCA Moisture 

Mist

Hoa Kỳ

nước làm ẩm đa năng NaPCA mosture 

mist được sử dụng theo dạng phun lên 

da và tóc để làm ẩm tự nhiên như 

NaPCA, acid hyaluronic và uree, công 

thức không dầu này giúp duy trì mức 

ẩm liên tục cho da trong quá trình 

chống lại các tác động làm khô từ môi 

trường

phun không hạn chế lên mặt, tóc và cơ thể bất cứ 

khi nào bạn cầntăng độ ẩm và làm mới làn da.
Hợp chất giữ ẩm NaPCA. Natri hyaluronate.

Water (Aqua), Butylene Glycol, Glycerin, Aloe

Barbadensis Leaf Juice, Sodium PCA, Sodium 

Hyaluronate,

Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Niacinamide,

Urea, PPG-5-Ceteth-20, Sodium Lactate, Citric Acid,

Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,

Sodium Benzoate

                               429,000   250ml



Nu Skin ageLOC Transformation

Bộ Sản Phẩm Dưỡng Da ageLOC 

Transformation 

Hoa Kỳ tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khao thành phần nổi bật của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                           11,515,000   

Nu Skin ageLOC Gentle Clense & Tone 

Sữa Rửa Mặt Và Nước Hoa Hồng Dịu Nhẹ 

ageLOC Gentle Cleanse & Tone

Hoa Kỳ

nhẹ nhàng làm sạch và nuôi dưỡng da 

mỗi sáng và tối. Sữa rửa mặt và nước 

hoa hồng dịu nhẹ Cleanse & tone nhẹ 

nhàng làm sạch, bổ sung độ ẩm cho da, 

giúp da sẵn sàng hấp thu các dưỡng 

chát tiên tiến giúp ngăn ngừa các dấu 

hiệu lão hóa da. Công thức 2 trong 1 

làm sạch và dưỡng ẩm tác động nhẹ 

nhàng lên làn da ở độ pH tự nhiên, là 

một bước đơn giản mang lại cho bạn 

một làn da tươi trẻ và khỏe khoắn mỗi 

sáng và tối.

làm ẩm mặt với nước ấm. Bơm ba lần sản phẩm lên 

đầu ngón tay và mát xa nhẹ nhàng khuôn mặt, 

tránh tiếp xúc với mắt. Rửa sạch với nước ấm và vỗ 

nhẹ cho khô.

Hỗn hợp thành phần công nghệ ageLOC® với chiết 

xuất củ hoa thủy tiên (Narcissus Tazetta Bulb) và 

trái ngũ vị tử (Schizandra Chinensis). Hợp chất giữ 

ẩm Betaine. Các chất hoạt động bề mặt êm dịu và 

glycerin.

Water (Aqua), Glycerin, Cocamidopropyl Hydroxysultaine,

Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl

Methyl Gluceth-10 Hydroxypropyldimonium Chloride,

Disodium Laureth Sulfosuccinate, 1,2-Hexanediol,  Polysorbate 

20, Caprylyl Glycol, Sodium benzoat,  Citric Acid, disodium 

EDTA,  Fragrance (Parfum), Schizandra Chinensis Fruit

Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract.

                            1,415,000   60ml

Nu Skin ageLOC Future Serum

Tinh Chất Dưỡng Da Chống Lão Hoá ageLOC 

Future Serum

Hoa Kỳ

tinh chất dưỡng da ngăn ngừa lão hóa 

ageLOC Future Serum nhắm vào nguồn 

gốc gây ra lão hóa để giúp bạn duy trì 

sự trẻ trung đồng thời giảm các dấu 

hiệu lão hóa da. Công thức ngăn ngừa 

lão hóa mạnh mẽ này đã được kiểm 

nghiệm lâm sàng chứa các thành phần 

mang lại 8 lợi ích khác nhau: thúc đẩy 

độ đàn hồi cho da, làm mịn cấu trúc da, 

giảm nếp nhăn, tăng độ tươi sáng, làm 

nhỏ lỗ chân lông, cung cấp dưỡng chất 

hoa hồng  vào buổi tối, bổ sung độ ẩm, 

làm giảm độ sạm của da, mang lại cho 

bạn làn da tươi trẻ hơn.

Trước khi đi ngủ và đi làm vào buổi sáng và tối, lấy 

2 giọt tinh chất này lên ngón tay và xoa đều theo 

hướng từ dưới lên, từ trong ra, lên vùng mặt và 

vùng cổ. Tránh vùng mắt.

 ageLOC® Proprietary Blend—thành phần ageLOC 

tác động đến nguồn gốc của dấu hiệu lão hóa

• Chiết xuất đậu Hà Lan Pisum Sativum (Pea) 

Extract, chiêt xuất tre (Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 

Extract), và Glucosamine— các thành phần chống 

lão hóa mạnh mẽ giúp giảm sự xuất hiện của 

đường nhăn, nếp nhăn, mang lại vẻ tươi trẻ của làn 

da.

• Thành phần làm trắng Lightening complex (gồm 

những gì, liệt kê thành phần có trong công thức? 

—tác động đến nguyên nhân và ngăn chặn sự hình 

thành không đều màu da

Water (Aqua), Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, 

Pentylene Glycol, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol 

Hexyllactone Crosspolymer, Isoceteth-20, 1-Methylhydantoin-2-

Imide, Dimethicone, Polysilicone-11, Glucosamine HCl, 

Polysorbate 80, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Extract, 

Lysolecithin, Sclerotium Gum, Cetyl Alcohol, Equol, Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate 

Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 

Copolymer, Glyceryl Stearate, Pisum Sativum (Pea) Extract, 

Narcissus Tazetta Bulb Extract, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 

Extract, Sodium Hyaluronate, Hexapeptide-2, Schizandra 

Chinensis Fruit Extract, PEG-75 Stearate, Pullulan, 

Isohexadecane, Ceteth-20, Decyl Glucoside, Steareth-20, 

Ammonium Polyacryloyldimethyltaurate, Xanthan Gum, Citric 

Acid, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, 

Potassium Sorbate, Phenoxyethanol

                            5,757,000   30ml

Nu Skin ageLOC Radiant Day SPF 22

Kem Chống Nắng Và Dưỡng Da Ban Ngày 

ageLOC Radiant Day SPF 22

Hoa Kỳ

ageLOC Radiant Day là kem dưỡng da 

dịu nhẹ hàng ngày vừa giúp làm sáng 

da, bổ sung độ ẩm cho da, vừa ngăn 

ngừa lão hóa da. Công thức đã được 

kiểm nghiệm lâm sàng này có chứa các 

thành phần bảo vệ làn da khỏi tác hại 

của mặt trời với phổ chống nắng SPF22, 

có tác dụng tẩy tế bào chết để làm mới 

làn da, cho làn da mịn màng hơn, làm 

giảm đường nhăn và vết chân chim, 

cho bạn làn da trẻ hơn, khoe hơn.

Sử dụng vào buổi sáng, sau khi dùng sữa rửa mặt 

ageLOC Cleanse and Tone và tinh chất ageLOC 

Future Serum: Lấy lượng sản phẩm vừa đủ lên đầu 

ngón tay và thoa đều trên da, giúp dưỡng ẩm, bảo 

vệ làn da khỏi tia tử ngoại và ô nhiễm.

• Chiết xuất đậu Hà Lan Pisum Sativum (Pea) 

Extract, chiêt xuất tre (Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 

Extract), và Glucosamine— các thành phần chống 

lão hóa giúp giảm sự xuất hiện của đường nhăn, 

nếp nhăn, mang lại vẻ tươi trẻ của làn 

da. • Hexapeptide-2 – làm giảm quá trình sản xuất 

melanin. • Jojoba và bơ từ cây hạt mỡ 

(Butyrospermum Parkii (Shea) Butter)- đã được 

chứng minh tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên 

của da giúp cho da đàn hồi hơn.

• ageLOC™ - công nghệ độc quyền của Nu Skin® tập trung vào 

nguồn gốc gây lão hóa nhờ tác động vào các nhóm gien trẻ 

arSuperMarkers.

• Chiết xuất từ đậu Hà Lan, cây tre và glucosamine - một thành 

phần hỗn hợp chống lão hóa mạnh mẽ đã được hiển thị để 

giảm sự xuất hiện các vết chân chim, nếp nhăn và tăng lượng 

tế bào trẻ giúp làn da trẻ trung hơn.

• Hexapeptide-2 – làm giảm quá trình sản xuất melanin.

• Jojoba và bơ từ cây hạt mỡ - đã được chứng minh tăng cường 

lớp chắn tự nhiên của da giúp cho da đàn hồi hơn và khỏe 

mạnh hơn.

Các thành phần hoạt chất: Avobenzone 3%, Homosalate 

5%,Octisalate 4%, Octocrylene 2%

Water (Aqua), Glycerin, Cyclopentasiloxane, 

Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, 

Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, 

Cyclohexasiloxane, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 

Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-10, Steareth-2, 

Steareth-21, Isohexadecane, Nylon-12, Hydrolyzed Jojoba 

Esters, Jojoba Esters, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, 

Glucosamine HCl, Pisum Sativum (Pea) Extract, Hexapeptide-2, 

Narcissus Tazetta Bulb Extract, Salicin, SchizandraChinensis 

Fruit Extract, Butyrospermum Parkii(Shea Butter), Polysorbate 

80, Titanium Dioxide, ButyleneGlycol, Citric Acid, Disodium 

EDTA, Fragrance (Parfum),Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 

Caprylyl Glycol,1,2-Hexanediol, Tropolone.

Không có chứa Paraben

                            2,157,000   25ml



Nu Skin ageLOC Transforming Night 

Kem Phục Hồi Da Ban Đêm ageLOC 

Transforming Night     

Hoa Kỳ

ageLOC Transformation Night là kem 

giàu chất dưỡng ẩm, làm giảm vết chân 

chim, vết nhăn và lỗ chân lông, giúp 

bạn thức dậy với làn da tỏa sáng, mềm 

mại. Các thành phần dịu nhẹ kết hợp 

với cơ chế tái tạo da tự nhiên vào ban 

đêm của cơ thể, mang lại cho bạn một 

làn da tươi sáng, trẻ trung.

Sử dụng ở bước cuối cùng của quy trình chăm sóc 

da ban đêm. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ lên 

đầu ngón tay, thoa đều dàn trải nhẹ nhàng trên 

mặt và cổ theo hình trôn ốc, hướng từ dưới lên 

trên và từ trong ra ngoài.

 ageLOC® Proprietary Blend—thành phần ageLOC 

tác động đến nguồn gốc của dấu hiệu lão hóa

Chiết xuất đậu Hà Lan Pisum Sativum (Pea) Extract, 

chiêt xuất tre (Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 

Extract), và Glucosamine— các thành phần chống 

lão hóa giúp giảm sự xuất hiện của đường nhăn, 

nếp nhăn, mang lại vẻ tươi trẻ của làn da.

Sodium Hyaluronate và ceramide NP - giữ ẩm sâu, 

tăng dưỡng ẩm và giúp làm sáng da.

Water (Aqua), Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Methicone, 

Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Hydrogenated Lecithin, 

Ammonium Acyloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sorbitol, 

Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 

Hydroxyethylcellulose, Chlorphenesin, Glucosamine HCl, 

Squalane, Xanthan Gum, Pisum Sativum (Pea) Extract, 

Tetrasodium EDTA, Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, 

Fragrance (Parfum), Ceramide NP, Citric Acid, Schizandra 

                            2,757,000   30ml

Bộ sản phẩm dành cho da thường và da khô Hoa Kỳ tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                             3,143,000   

Nu Skin Creamy Cleansing Lotion

Sữa Rửa Mặt Creamy Cleansing Lotion- dành 

cho da thường và da khô

Hoa Kỳ

Sữa Rửa Mặt Creamy Cleansing Lotion 

cung cấp và bảo vệ độ ẩm cho da. Với 

thành phần chính là các chất béo được 

chiết xuất từ đậu nành giúp loại bỏ các 

tế bào da chết, làm sạch sâu và cung 

cấp độ ẩm thích hợp giúp da sáng mịn 

và mềm mại một cách tự nhiên.

Nhẹ nhàng mát xa mặt và cổ. Sau đó rửa sạch. Sử 

dụng vào buổi sáng và buổi tối.

Các sterol đậu nành - nguồn giàu vitamin E tự 

nhiên, các acid béo thiết yếu và lecithine. Dầu hạt 

Meadowfoam. Chiết xuất ngải cứu Artemisia 

Vulgaris Extract, cam thảo Dipotassium 

Glycyrrhizate và tảo Alage Extract.

Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Isodecyl 

Neopentanoate, Glyceryl Stearate PEG-100 Stearate, Butylene 

Glycol, Pentylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, 

Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Glycine Soja 

(Soybean) Sterols, Dipotassium Glycyrrhizate, Artemisia Vulgaris 

Extract, Alage Extract, Glycerin, Carbomer, Stearyl Alcohol, 

Triethanolamine, Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), 

Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben, Axit Benzoic.

                               629,000   150ml

Nu Skin pH Balance Toner

Nước Hoa Hồng pH Balance Toner -  Dành 

Cho Da Thường Và Da Khô

Hoa Kỳ

Với tinh chất dâu tây, nước hoa hồng 

giúp thu nhỏ lỗ chân lông mang đến sự 

thư thái và mềm mại cho làn da.

Rửa mặt thật sạch, sau đó dùng bông tẩy trang nhẹ 

nhàng thoa đều nước hoa hồng lên mặt và cổ.

Polyphenolchiết xuất từ dâu tây (Strawberry) Fruit 

Extrac- dưỡng ẩm cho da

Sodium PCA và hyaluronic acid- dưỡng ẩm cho da

Chiết xuất tảo đỏ Hypnea musciformis extract - làm 

dịu da

Camphor- mang lại cảm giác sảng khoái, tươi mát

Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Butylene Glycol, Fragaria 

Vesca (Strawberry) Fruit Extract, Camphor, Hypnea Musciformis 

Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Axit Citric, 

Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, 

Methyparaben

                               629,000   150ml

Nu Skin Celltrex Ultra Recovery Fluid

Tinh Chất Dưỡng Da Celltrex Ultra Recovery 

Fluid

Hoa Kỳ

Bảo vệ da trước những tác nhân gây 

oxy hóa hằng ngày.

Cho bạn làn da mịn màng và săn chắc.

Tinh chất dầu Ô-liu được hấp thụ vào 

da nhanh chóng.

Sử dụng với mọi loại da.

Sử dụng vào buổi sáng và buổi tối. Sau khi rửa mặt 

và dùng nước hoa hồng, nhỏ vài giọt Celltrex® Ultra 

vào các đầu ngón tay và thoa nhẹ khắp mặt và cổ. 

Kết hợp với các sản phẩm trị liệu và dưỡng ẩm của 

Nu Skin phù hợp để giúp bạn có được làn da mong 

muốn.

-  Dầu olive nguyên chất: chống ô xy hóa.

 '- Axit oleic: hỗ trợ và bảo vệ các màng tế bào da.

  '- Glycerin: hấp thu và duy trì độ ẩm.

-Chiết xuất cúc la mã Anthemis Nobilis Flower Oil., 

oải hương (lavendor) và cam Citrus Aurantium 

Dulcis (Orange) Oil 

Water (Aqua), Glycerin, Sorbitol, Ethoxydiglycol, PEG-60 

Hydrogenated Castor Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium

Chloride, Citric Acid, Isoceteth-20, Sodium Hydroxide, Olea 

Europaea

(Olive) Fruit Oil, Oleth-10, Methylparaben, Ethylparaben, 

Propylparaben, Tetrasodium EDTA, Citrus Aurantium Dulcis 

(Orange) Oil, Tocopheryl Acetate, Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil, Retinyl Palmitate, Lavandula Hybrida Oil, 

Anthemis Nobilis Flower Oil.

                            1,414,000   15ml

Nu Skin Moisture Restore Day Protective 

Lotion SPF 15 Normal To Dry Skin

Sữa Dưỡng Ẩm Ban Ngày Dành Cho Da 

Thường Và Da Khô

Hoa Kỳ

Cung cấp đủ độ ẩm, bảo vệ và giúp làn 

da tươi trẻ, rạng rỡ hơn mỗi ngày. Bảo 

vệ da trước tác hại các tia UVA, UVB 

cũng như giúp ngăn ngừa lão hóa da.

Thoa một lượng sữa vừa đủ lên mặt và cổ theo 

hướng từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài vào 

buổi sáng trước khi trang điểm.

Colorless carotenoids—chống nắng và ngăn ngừa 

tác nhân oxy hóa

Shea butter (bơ hạt dầu), evening primrose oil (dầu 

hoa anh thảo), và  meadowfoam seed oil (dầu hạt  

meadowfoam) —tăng cường dưỡng ẩm cho da

Chamomile (cúc la mã), cornflower (hoa thanh 

cúc), và  matricaria flower extracts (chiết xuất hoa 

matricaria) — giúp làm mềm da

Water (Aqua), Octyldodecyl neopentanoatem Glycerin, Cety 

Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Limnanthes 

Alba (Meadowfoam) Seed Oil, PEG-75 Stearate, Dimethicone, 

Dunaliella Salina Extract,* Butyrospermum Parkii (Shea Butter) 

Extract, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Tocopheryl 

Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract,, Centaurea 

Cvanus Flower Extract Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 

Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, 

Allantoin, Butylene Glycol, Polyacrylat-13, Polyisobutene, 

Polysorbate20, Steareth-20, Myristyl Myristate, Polydecene, 

                            1,200,000   50ml

Nu Skin Night Supply Nourishing Cream

Kem Dưỡng Da Ban Đêm Night Supply 

Nourishing Cream

Hoa Kỳ

Cung cấp chất béo và các thành phần 

quan trọng giúp duy trì độ ẩm cho da, 

giúp da mịn màng và tươi trẻ.

Thoa đều kem dưỡng ẩm lên mặt và cổ vào buổi tối 

theo hướng từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài 

sau khi dùng sữa rửa mặt, nước hoa hồng và tinh 

chất Celltrex Ultra.

Chiết xuất đậu Hà Lan Pisum Sativum (Pea) Extract, 

chiêt xuất tre (Bambusa Vulgaris Leaf/Stem 

Extract), và Glucosamine— các thành phần chống 

lão hóa giúp giảm sự xuất hiện của đường nhăn, 

nếp nhăn, mang lại vẻ tươi trẻ của làn da.

Sodium Hyaluronate và ceramide NP - giữ ẩm sâu, 

tăng dưỡng ẩm và giúp da rạng rỡ.

Water (Aqua), Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, 

Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Macadamia Ternifolia 

Seed Oil, Squalane, PEG-75 Stearate, Limnanthes Alba 

(Meadowfoam) Seed Oil, Phosphatidycholine, Oenothera Bienis 

(Evening Primrose) Oil, Butyropermum Parkii (Shea Butter) 

Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis 

Flower Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Centaurea Cyanus 

Flower Extract, Chamoila Recutita (Matricaria) Flower Extract, 

                            1,286,000   50g

#N/A

Bộ sản phẩm dành cho da dầu và da hỗn hợp Hoa Kỳ tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khảo thành phần từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                             3,143,000   

Nu Skin Pure Cleansing Gel Hoa Kỳ

Tinh chất papain - 1 loại enzym có 

trong vỏ đu đủ giúp làm sạch sâu, lấy đi 

bụi bẩn, bóng dầu cho da sáng mịn và 

mềm mại một cách tự nhiên. Cung cấp 

và bảo vệ độ ẩm cho da.

Nhẹ nhàng mát xa mặt và cổ. Sau đó rửa sạch. Sử 

dụng vào buổi sáng và buổi tối.

Papain - enzyme giúp phân giải protein có nguồn 

gốc từ trái đuđ ủ. Chất chiết xuất từ chanh Citrus 

Medica Limonum (Lemon) Peel Extrac, phong lữ 

(Geranium maculatum extract) và thì là 

(foeniculum vulgare)

Water (Aqua), Ammonium Laureth Sulfate, Glycerin, Laryl 

Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-120 Methyl Glucose 

Dioleate, Papain*, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel 

Extract, Poeniculum Vulgare (Pennel) Fruit Extract, Anthemis 

Nobilis Flower Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, 

Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Salvia 

Officinalis (Sage) Leaf Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, 

                               629,000   150ml



Nu Skin pH Balance Mattefying Toner

Nước Hoa Hồng pH Balance Mattefying Toner 

-  Dành Cho Da Dầu Và Da Hỗn Hợp

Hoa Kỳ

Nước hoa hồng cân bằng độ pH chứa 

chiết xuất dâu tây và thành phần bột 

khoáng giúp se nhỏ lỗ chân lông và 

chất nhờn trên da. 

Lắc đều trước khi sử dụng. Rửa mặt thật sạch, sau 

đó dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng thoa đều nước 

hoa hồng lên mặt và cổ.

Chiết xuất dâu tây giàu polyphenol giúp tinh chỉnh 

da.

Bột khoáng silic và boron nitride- làm giảm tình 

trạng bóng nhờn.

Tiểu hồi hương (foeniculum vulgare) và các chiết 

xuất hoa quả - giúp làm sạch da và cân bằng dầu.

Wort St. John (hypericum perforatum) (cây ban âu) 

- làm mới làn da.

Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 

Butylene Glycol, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, 

Foeniculum Vulgare (Fennel) Seed Extract, Copper PCA, Sillica, 

Boron Nitride, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem 

Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis 

Flower Extract, Centaurea CyanusFlower Extract,Chamomilla 

Recutita (Matricaria)Flower Extract, Tilia CordataFlower Extract, 

Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tetrasodium EDTA, 

Fragrance, Axit Benzoic.

                               629,000   150ml

Nu Skin Celltrex Ultra Recovery Fluid

Tinh Chất Dưỡng Da Celltrex Ultra Recovery 

Fluid

Hoa Kỳ

Bảo vệ da trước những tác nhân gây 

oxy hóa hằng ngày.

Cho bạn làn da mịn màng và săn chắc.

Tinh chất dầu Ô-liu được hấp thụ vào 

da nhanh chóng.

Sử dụng với mọi loại da.

Sử dụng vào buổi sáng và buổi tối. Sau khi rửa mặt 

và dùng nước hoa hồng, nhỏ vài giọt Celltrex® Ultra 

vào các đầu ngón tay và thoa nhẹ khắp mặt và cổ. 

Kết hợp với các sản phẩm trị liệu và dưỡng ẩm của 

Nu Skin phù hợp để giúp bạn có được làn da mong 

muốn.

 Dầu olive nguyên chất: chống ô xy hóa.

 Axit oleic: hỗ trợ và bảo vệ các màng tế bào da.

 Glycerin: hấp thu và duy trì độ ẩm.Chiết xuất cúc 

la mã Anthemis Nobilis Flower Oil., oải hương 

(lavendor) và cam Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 

Oil 

water (aqua), glycerin, sorbitol, ethoxydiglycol, guar 

hydroxypropyltrimonium chloride, PEG-60 hydrogenated castor 

oil, citric acid, isocetech-20, sodium hydroxide methylparaben, 

olea europaea (olive) fruit oil, oleth-10, ethylparaben, 

propylparaben, tetrasodium EDTA, citrus aurantium dulcis 

(orange) oil, tocopheryl acetate, lavandula angustifolia 

(lavender) oil. retinyl palmitate, lavandule hybrida oil, anthemis 

nobilis flower oil

                            1,414,000   15ml

Nu Skin Moisture Restore Day Protective  

Mattefying Lotion SPF 15 Combination To Oily 

Skin

Sữa Dưỡng Ẩm Ban Ngày Dành Cho Da Dầu Và 

Da Hỗn Hợp

Hoa Kỳ

Sữa dưỡng ẩm ban ngày giúp cung cấp 

độ ẩm, cho da mềm mại mịn màn. 

Công thức tiên tiến không những giúp 

bảo vệ da trước tia UVA và UVB mà còn 

giúp se khít lỗ chân lông và hấp thu 

lượng dầu trên da và ngăn ngừa tác hại 

ánh nắng mặt trời.

Thoa một lượng sữa vừa đủ lên mặt vào buổi sáng 

trước khi trang điểm.

colorless carotenoids  —— chống nắng và ngăn 

ngừa tác nhân oxy hóa

Axit Hyaluronic - tăng cường khả năng giữ nước 

cho da

Glycerin - làm mềm và làm ẩm da

Water (Aqua), Butylene Glycol, Polymethyl Methcarylate, 

Polysorbate 40, Microcrystalline cellulose, Corn Starch 

Modified, Glycerin, Sorbitan Oleate, Potassium Cetyl 

Phosphate, Dunaliella Salina Extract, Sodium Hyaluronate, 

Biosaccharide Gum-1, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 

Silica, Cyclopetasiloxane, Cetyl Alcohol, Dimethicone, 

Polydecene, Gyclohexasiloxane, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, 

Xanthan Gum, Disodium EDTA, Axit Phytic, Aminomethyl 

Propanol, Pragrace (Parfum), Phenoxylthanol, Chlorphenesin, 

Axit Benzoic, Methylparaben, Propylparaben.

                            1,200,000   50ml

Nước Tẩy Trang Scion Make Up Cleansing 

Water
Thái Lan

Giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn 

bám trên da bằng công thức dịu nhẹ, 

không mùi, không chứa cồn, không gây 

kích ứng da, dùng được với mọi loại 

mỹ phẩm và mỹ phẩm chống nước. 

Chiết xuất từ các thành phần tự nhiên 

như lô hội và cúc La Mã giúp bổ sung 

độ ẩm cho da và phù hợp với mọi loại 

da.

Ấn dung dịch ra bông tẩy trang, và nhẹ nhàng làm 

sạch (dùng được cho cả vùng mắt và môi). Đợi một 

lúc rồi lau sạch hoặc rửa lại với nước.

-Không chứa cồn

-Không chứa paraben

-Chứa chiết xuất tự nhiên:

Aloe vera extract (chiết xuất nha đam)

Chamomile Extract (chiết xuất cúc la mã)

water, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Hexylene Glycol, 

PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-40 Hydrogenated 

Castor Oil, Sodium Benzoate, Laureth-9, Trideceth-7, 

Polyaminopropyl Biguanide, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 

Citric Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 

Potassium Sorbate

                               430,000   

#N/A

Nu Skin ageLOC Dermatic Effects

Kem Dưỡng Thể ageLOC Dermatic Effects
Hoa Kỳ

Kem dưỡng thể AgeLOC Dermatic 

Effects giúp cải thiện hiện tượng “sần 

vỏ cam” trên da, giúp dưỡng ẩm, mang 

lại một làn da mềm mại và tăng cường 

làm giảm các dấu hiệu lão hóa da trên 

toàn bộ cơ thể.

dùng hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Mát xa 

nhẹ nhàng trên da sau khi đã thoa kem trên toàn 

bộ vùng da cần chăm sóc. Nên kết hợp cùng 

ageLOC body shaping gel để có kết quả tốt nhất.

• ageLOC® Proprietary Blend— thành phần ageLOC 

tác động đến nguồn gốc của sự lão hóa 

aging.

• Hibiscus abelmoschus extract—chiết xuất hoa 

Vông Vang, giàu lipid thực vật giúp giảm bớt tác 

động của gốc tự tự do và giảm sự xuất hiện hiện 

tượng sần sùi vỏ cam.

• Honey extract— chiết xuất mật ong, nguồn alpha 

hydroxy acid tự nhiên giúp làm mịn da

• Sodium Hyaluronate—giúp duy trì độ âm tối ưu 

cho da

Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate, 

Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract, Cetyl 

Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol, Steareth-2, 

Cyclopentasiloxane, C13-14 Isoparaffin, Polymethyl 

Methacrylate, Chenopodium Quinoa Seed Extract, Laminaria 

Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus Extract, Algae Extract, 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Echinacea Purpurea Extract, Ilex 

Paraguariensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Sodium 

Hyaluronate, Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus 

(Sunflower) Seed Oil, Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene 

Glycol, Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium 

EDTA, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum), 

Chlorphenesin.

                            1,886,000   150ml

Nu Skin Sunright 50 SPF 50 PA+++

Kem Chống Nắng Sunright 50 SPF 50 PA+++
Hoa Kỳ

Kem chống nắng Sunright 50 SPF 50 PA 

+++ giúp bảo vệ làn da bạn khỏi những 

tác hại từ tia UVA và tia UVB có trong 

ánh nắng mặt trời, mà vẫn giúp bạn sở 

hữu một làn da mịn màng và tươi sáng!

Thoa một lượng kem vừa đủ lên da trước 15 phút 

trước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để đảm 

bảo da được bảo vệ. Sử dụng lại sau 80 phút sau 

khi bơi lội hoặc đổ mồ hôi. Thoa lại kem chống 

nắng ngay sau khi lau khô da và ít nhất mỗi 2 giờ 1 

lần.

Astaxanthin (chiết xuất từ loài vi tảo 

Haematococcus pluvialis). Chiết xuất từ cây Tầm 

Bóp (Physalis angulata). Chiết xuất lô hội, hoạt chất 

Bisabolol, và Panthenol.

Water (Aqua), Homosalate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, 

Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl Salicylate, Butylene Glycol, 

Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone/ 

Vinyltrimethylsiloxysilicate Crosspolymer, Glyceryl Stearate, 

PEG-100 Stearate, Physalis Angulata Extract, Haematococcus 

Pluvialis Extract, Tocopherol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, 

Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Acrylates 

Copolymer, Steareth-2, Steareth-21, Cetyl Alcohol, 1,2-

Hexanediol, Polyacrylate-13, Cyclohexasiloxane, Carbomer, 

                            1,057,000   100ml



Nu Skin Liquid Body Bar

Sữa Tắm Liquid Body Bar
Hoa Kỳ

Liquid body bar là sữa tắm làm sạch và 

dưỡng ẩm. Giúp nhẹ nhàng tẩy sạch và 

loại bỏ bụi bẩn, mang lại cho bạn một 

làn da sạch, mềm mại và đủ độ ẩm. 

Mùi hương bưởi tươi mát mang lại cảm 

giác khoan khoái, dễ chịu

thoa một lượng sữa tắm vừa đủ lên vùng da ướt. 

Nhẹ nhàng tạo bọt, loại bỏ bụi bẩn và dùng nước 

tắm lại cho sạch.

Hương bưởi thơm giúp làm tươi mới các giác quan 

của bạn.

Dầu hạt Jojoba – giúp làm mềm, giữ ẩm cho làn da.

Lô hội – giúp làm mềm và giữ ẩm cho da.

Water (Aqua), Ammonium Laureth Sulfate, Disodium

Laureth Sulfosuccinate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PPG-2 

Hydroxyethyl

Coco/Isostearamide, Methyl Gluceth-20, Glycerin, Lauryl 

Betaine,

Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Glycol

Stearate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-120 Methyl Glucose

Dioleate, Polyquaternium-10, Fragrance (Parfum), Disodium 

EDTA,

Butylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Allantoin,

Tocopheryl Acetae, Triclocarban, Sodium Lactate, Sodium PCA,

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

                               700,000   250ml

Scion Pure White Roll On

Lăn Khử Mùi Mồ Hôi Và Cơ Thể Scion Pure 

White Roll On

Thái Lan

Scion Pure White Roll On giúp khử mùi 

cơ thể và

giảm mùi mồ hôi vùng da dưới cánh 

tay. Với công thức dịu nhẹ,

chứa các chiết xuất từ thiên nhiên và 

vitamin giúp bảo vệ da

khỏi những vết thâm sạm và phục hồi 

vùng da dưới cánh tay,

cho bạn làn da rạng rỡ hơn. Kết hợp với 

thành phần kháng

khuẩn làm giảm nguyên nhân hình 

thành mùi hôi cơ thể lâu dài,

cho làn da dưới cánh tay tươi sáng, 

mềm mại mang lại cho bạn

sự tự tin suốt cả ngày.

Quay ngược đầu chai xuống, sau đó lăn

ở vùng da dưới cánh tay, tránh vùng da kích ứng 

hoặc có vết

thương. Sử dụng hàng ngày. Đậy kín nắp sau mỗi 

lần sử dụng.

Aluminium Chlorohydrate. Chiết xuất hạt nhãn 

(Dimocarpus Longan Seed). Chiết xuất rễ cam thảo 

(Glycyrrhiza Glabra). Magnesium Ascorbyl 

Phosphateglycerine, Butylene glycol, chiết xuất 

Mạn Việt Quất (Arctostaphylos Uva Ursi Leaf 

Extract) và Mitracarpe (thuộc họ Thiến Thảo). 

Tocopheryl Acetate - dẫn chất vitamin E.

Water, Aluminum Chlorohydrate, Cyclopentasiloxane,

Steareth-2, Fragrance, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-20, 

Isopropyl Palmitate,

Lactic Acid, Disodium EDTA, Methylparaben, Glycerin, Triclosan, 

Butylene

Glycol, BHA, Tocopheryl Acetate, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf 

Extract,

Mitracarpus Scaber Extract, Propylene Glycol, Glycyrrhiza 

Glabra (Licorice) Root

Extract, Magnesium Ascorbyl phosphate, Dimocarpus Longan 

Seed Extract.

                               156,000   75ml

Dầu gội thảo mộc mát lạnh 2 trong 1 Scion 

Herbal Cool 
Thái Lan

"- Với các thành phần nhẹ nhàng tự 

nhiên được chiết xuất từ hạt nhãn, đậu 

nành và vitamin E, dầu gội thảo mộc 

mát lạnh 2 trong 1 Scion Herbal Cool có 

tác dụng nuôi dưỡng các sợi tóc và giúp 

điều chỉnh cân bằng lượng dầu thừa 

của tóc và da đầu. 

- Thành phần tinh dầu bạc hà tạo cảm 

giác mát lạnh sau mỗi lần gội. Giúp tạo 

kiểu tóc sáng bóng và khỏe mạnh, phù 

hợp với tất cả loại tóc và có thể sử 

dụng hàng ngày."

Thoa dầu gội lên sau khi làm ướt tóc và da đầu, 

dùng các ngón tay mát xa nhẹ nhàng để tạo bọt, 

sau đó gội sạch với nước. Có thể gội thêm lần nữa 

nếu muốn.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc

trưng của dòng sản phẩm SCION.

Willow Bark Extract: chiết xuất vỏ cây liễu trắng, 

giàu thành phần làm salicin có tác dụng

kháng viêm, giúp làm dịu da đầu.

Hydrolyzed Soy Protein: protein thủy phân từ đậu 

nành, giàu chất dưỡng ẩm.

Menthol: chiết xuất bạc hà, tạo cảm giác sảng 

khoái.

Vitamin E: giúp dưỡng ẩm tối ưu cho da.

Panthenol: Vitamin B5, nuôi dưỡng tóc.

Aloe Vera Extract: chiết xuất từ nha đam, có tác 

dụng dưỡng ẩm, giảm sung viêm, kích ứng da.

Sodium PCA: có tác dụng dưỡng ẩm.

Water,  Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Betaine, Glycol 

Distearate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA, Sodium 

Chloride, Amodimethicone, Polyquaternium-7, Glycerin, C11-

15 Pareth-7, Menthol, Disodium EDTA, Fragrance, Laureth-9, 

Trideceth-12, Panthenol, Sodium PCA, Citric Acid, Sodium 

Benzoate, Tocopheryl Acetate, Methylisothiazolinone, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin, Butylene Glycol, 

Hydrolyzed Soy Protein, Propylene Glycol, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Dimocarpus Longan Seed Extract, 

Arnica Montana Flower Extract, Hamamelis Virginiana (Witch 

Hazel) Extract, Hypericum Perforatum Extract, Salix Alba 

(Willow) Bark Extract, Phenoxyethanol, Urea, Salicylic Acid, 

Potassium Sorbate, Chlorphenesin.

                               245,000   

Sữa tắm Scion Hand & Body Wash Thái Lan .

Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ tạo bọt cùng với 

nước và thoa đều lên da. Sau đó,  tắm sạch lại với 

nước.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa,

đặc trưng của dòng sản phẩm SCION.

CHAMOMILE EXTRACT: chiết xuất cúc la mã, 

giàu hợp chất dầu Flavonoid với đặc tính kháng

viêm, làm dịu và giúp da mịn màng.

VITAMIN E giúp dưỡng ẩm tối ưu cho da.

Water, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth 

Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, 

Sodium Chloride, PEG-150 Distearate, Fragrance, Glycerin, 

Phenoxyethanol, Styrene/ Acrylates Copolymer, Sodium 

Benzoate, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Sodium 

Hydroxide, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, 

Methylisothiazolinone, Dimocarpus Longan Seed Extract, 

Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium 

Carbonate, Cl 2090, Potassium Sorbate, Cl 17200

                               245,000   



Sữa dưỡng thể Scion Hand & Body Lotion Thái Lan

Với các dưỡng chất chiết xuất từ thiên 

nhiên như hạt nhãn, đậu nành, nha 

đam; Sữa dưỡng thể Scion Hand và 

Body Lotion cung cấp độ ẩm cho da, 

ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn, 

mang lại cho bạn làn da mềm mại, mịn 

màng và khỏe mạnh tự nhiên.

Thoa sữa dưỡng thể lên cơ thể ngay sau khi tắm 

hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy da bị khô.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa,

đặc trưng của dòng sản phẩm SCION.

HYDROLYZED SOY PROTEIN: protein thủy 

phân từ đậu nành, giàu chất dưỡng ẩm làm mềm

mịn da.

Chiết xuất từ sợi nấm chân chim Schizophyllum 

commune: giàu beta glucan có khả năng

kích thích hệ thống miễn dịch sẵn có của da. Có 

khả năng chống viêm và chống gốc tự do

vượt trội, ngăn chặn những tác nhân xấu ảnh 

hưởng tới làn da từ môi trường bên ngoài.

ALOE VERA EXTRACT: chiết xuất từ nha đam 

có tác dụng dưỡng ẩm vượt trội, giảm sung

viêm, kích ứng da.

Water, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Mineral Oil, Ethylhexyl 

Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, 

PEG-100 Stearate, Dimocarpus Longan Seed Extract, Oryza 

Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Protein, Beta-

Glucan, Tocotrienols, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Maltodextrin, Phenoxyethanol, Cetyl Alcohol, Fragrance, 

Methyparabel, PEG-40 Castor Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Ethylparabel, C12-15 Alkyl Benzoate, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Titanium Dioxide, Disodium EDTA, 

Butylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, 

Polyhydroxystearic Acid, Aluminium Tristearate.

                               270,000   

Son dưỡng môi Scion Lip Balm SPF 15 Thái Lan

Sản phẩm giúp duy trì độ ẩm, bảo vệ 

làn da môi dưới tác động của các gốc 

tự do và ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa 

việc xuất hiện nếp nhăn trên môi, cho 

làn môi bóng mịn và tràn đầy sức sống.

Thoa trực tiếp lên môi

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa đặc trưng của 

dòng sản phẩm SCION.

Tocopheryl Acetate: một dẫn xuất của vitamin E 

giúp tăng cường khả năng dưỡng ẩm và bảo vệ môi 

khỏi tác động của các gốc tự do.

Thành phần dưỡng ẩm khác: dầu hạt hoa hướng 

dương, sáp cọ, chiết xuất cam thảo…

Otyldodecanol, Vp/hexadecene Copolymer, Bis-diglyceryl 

Polyacyladipate-2, Ozokerite, Hydrogenated Polyisobutene, 

Ethylhexyl Palmitate, Squalane, Polyglyceryl-2 Triisostearate, 

Polyethylene, Caprylic/ capric Triglyceride, Pentaerythrityl 

Tetraisostearate, Sorbitan Stearate, Copernicia Cerifira 

(Carnauba) Wax, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ceresin, 

Ethylhexyl Salicylate, Tocopheryl, Acetate, Kojic Dipalmitate, 

Ascorbyl, Dipalmitate, Fragrance, BHT, Bisabolol, Glycyrrhiza 

Glabra (Licorice), Root Extract, Helianthus Annuus 

(Sunflower) Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Butylene 

Glycol, Dimocarpus Longan Seed Extract.  

                               235,000   

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Feminine 

Wash
Thái Lan

- Sản phẩm có chứa axit lactic dịu nhẹ 

chiết xuất từ hạt nhãn, giúp cân bằng 

độ pH tự nhiên.

- Hoạt chất kháng khuẩn giúp khử mùi 

khó chịu, mang lại cho bạn sự tươi mát 

và tự tin suốt ngày dài.

Lắc đều chai trước khi sử dụng. Lấy một lượng sản 

phẩm vừa đủ vào lòng bàn tay, tạo bọt cùng với 

nước và xoa nhẹ lên vùng kín cần vệ sinh, sau đó 

rửa thật kỹ bằng nước sạch.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc trưng của 

dòng sản phẩm SCION.

Acid lactic: mang tính acid nhẹ, tương ứng với môi 

trường vùng kín của phụ nữ, giúp duy trì pH tự 

nhiên

Allantoin: có khả năng làm dịu, giảm kích ứng và 

dưỡng ẩm, ngăn ngừa khô rát.

Cetylpyridinium Chloride: chất kháng khuẩn hạn 

chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, gây mùi

Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, 

Sodium Chloride, Cocamide DEA, Lactic Acid, Fragrance, 

Glycol Distearate, Methylparaben, Allantoin, Cetylpridinium 

Chloride, Propylparaben, Sodium Benzoate, Menthol, Xanthan 

Gum, Butylene Glycol, Glycerin, Nephelium Longana Seed 

Extract.

                               245,000   

Dầu gội thảo mộc mát lạnh 2 trong 1 Scion 

Herbal Cool 
Thái Lan

"- Với các thành phần nhẹ nhàng tự 

nhiên được chiết xuất từ hạt nhãn, đậu 

nành và vitamin E, dầu gội thảo mộc 

mát lạnh 2 trong 1 Scion Herbal Cool có 

tác dụng nuôi dưỡng các sợi tóc và giúp 

điều chỉnh cân bằng lượng dầu thừa 

của tóc và da đầu. 

- Thành phần tinh dầu bạc hà tạo cảm 

giác mát lạnh sau mỗi lần gội. Giúp tạo 

kiểu tóc sáng bóng và khỏe mạnh, phù 

hợp với tất cả loại tóc và có thể sử 

dụng hàng ngày."

Thoa dầu gội lên sau khi làm ướt tóc và da đầu, 

dùng các ngón tay mát xa nhẹ nhàng để tạo bọt, 

sau đó gội sạch với nước. Có thể gội thêm lần nữa 

nếu muốn.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc

trưng của dòng sản phẩm SCION.

Willow Bark Extract: chiết xuất vỏ cây liễu trắng, 

giàu thành phần làm salicin có tác dụng

kháng viêm, giúp làm dịu da đầu.

Hydrolyzed Soy Protein: protein thủy phân từ đậu 

nành, giàu chất dưỡng ẩm.

Menthol: chiết xuất bạc hà, tạo cảm giác sảng 

khoái.

Vitamin E: giúp dưỡng ẩm tối ưu cho da.

Panthenol: Vitamin B5, nuôi dưỡng tóc.

Aloe Vera Extract: chiết xuất từ nha đam, có tác 

dụng dưỡng ẩm, giảm sung viêm, kích ứng da.

Sodium PCA: có tác dụng dưỡng ẩm.

Water,  Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Betaine, Glycol 

Distearate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MEA, Sodium 

Chloride, Amodimethicone, Polyquaternium-7, Glycerin, C11-

15 Pareth-7, Menthol, Disodium EDTA, Fragrance, Laureth-9, 

Trideceth-12, Panthenol, Sodium PCA, Citric Acid, Sodium 

Benzoate, Tocopheryl Acetate, Methylisothiazolinone, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Maltodextrin, Butylene Glycol, 

Hydrolyzed Soy Protein, Propylene Glycol, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Dimocarpus Longan Seed Extract, 

Arnica Montana Flower Extract, Hamamelis Virginiana (Witch 

Hazel) Extract, Hypericum Perforatum Extract, Salix Alba 

(Willow) Bark Extract, Phenoxyethanol, Urea, Salicylic Acid, 

Potassium Sorbate, Chlorphenesin.

                               700,000   



Sữa tắm Scion Hand & Body Wash Thái Lan

Với những thành phần giàu dưỡng chất 

từ thiên nhiên như chiết xuất từ hạt 

nhãn, hoa cúc, vitamin E, sữa tắm 

Scion Hand & Body Wash sẽ giúp duy 

trì độ ẩm tự nhiên của da, bảo vệ và 

giúp da luôn mềm mại và tươi mát.

Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ tạo bọt cùng với 

nước và thoa đều lên da. Sau đó,  tắm sạch lại với 

nước.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc trưng của 

dòng sản phẩm SCION.

CHAMOMILE EXTRACT: chiết xuất cúc la mã, 

giàu hợp chất dầu Flavonoid với đặc tính kháng 

viêm, làm dịu và giúp da mịn màng.

VITAMIN E giúp dưỡng ẩm tối ưu cho da.

Water, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth 

Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, 

Sodium Chloride, PEG-150 Distearate, Fragrance, Glycerin, 

Phenoxyethanol, Styrene/ Acrylates Copolymer, Sodium 

Benzoate, Disodium EDTA, Benzophenone-4, Sodium 

Hydroxide, Butylene Glycol, Tocopheryl Acetate, 

Methylisothiazolinone, Dimocarpus Longan Seed Extract, 

Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium 

Carbonate, Cl 2090, Potassium Sorbate, Cl 17200

                               700,000   

Sữa dưỡng thể Scion Hand & Body Lotion Thái Lan

Với các dưỡng chất chiết xuất từ thiên 

nhiên như hạt nhãn, đậu nành, nha 

đam; Sữa dưỡng thể Scion Hand và 

Body Lotion cung cấp độ ẩm cho da, 

ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn, 

mang lại cho bạn làn da mềm mại, mịn 

màng và khỏe mạnh tự nhiên.

Thoa sữa dưỡng thể lên cơ thể ngay sau khi tắm 

hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy da bị khô.

Longan Seed extract: chiết xuất hạt nhãn được biết 

là có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc trưng của 

dòng sản phẩm SCION.

HYDROLYZED SOY PROTEIN: protein thủy 

phân từ đậu nành, giàu chất dưỡng ẩm làm mềm 

mịn da.

Chiết xuất từ sợi nấm chân chim Schizophyllum 

commune: giàu beta glucan có khả năng kích thích 

hệ thống miễn dịch sẵn có của da. Có khả năng 

chống viêm và chống gốc tự do vượt trội, ngăn 

chặn những tác nhân xấu ảnh hưởng tới làn da từ 

môi trường bên ngoài.

ALOE VERA EXTRACT: chiết xuất từ nha đam 

có tác dụng dưỡng ẩm vượt trội, giảm sung viêm, 

kích ứng da.

Water, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Mineral Oil, Ethylhexyl 

Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, 

PEG-100 Stearate, Dimocarpus Longan Seed Extract, Oryza 

Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Protein, Beta-

Glucan, Tocotrienols, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Maltodextrin, Phenoxyethanol, Cetyl Alcohol, Fragrance, 

Methyparabel, PEG-40 Castor Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, 

Ethylparabel, C12-15 Alkyl Benzoate, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Titanium Dioxide, Disodium EDTA, 

Butylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, 

Polyhydroxystearic Acid, Aluminium Tristearate.

                               745,000   

Bộ sản phẩm phòng tắm Scion Thái Lan tham khảo công dụng của từng sản phẩmtham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm tham khảo thành phần của từng sản phẩm                             1,930,000   

Nu Skin Nutriol Sampoo

Dầu gội Nutriol Sampoo
Hoa Kỳ

Dầu gội đầu Nutriol, với công thức đã 

đăng ký bản quyền, giúp tăng cường 

sức sống cho tóc và da đầu, mang lại 

cho bạn mái tóc khỏe dài lâu. Dầu gội 

Nutriol có chứa tricalgoxyl, một dẫn 

xuất từ tảo biển đã được chứng minh 

lâm sàng có tác dụng mang lại vẻ bồng 

bềnh và dày mượt cho mái tóc

Cho dầu gội Nutriol lên tóc ướt (xịt từ 1-3 lần cho 

tóc ngắn, từ 3-5 lần cho tóc dài)*.

Mát xa nhẹ nhàng.

Xả sạch với nước ấm.

Bước tiếp theo: dùng sản phẩm chăm sóc tóc 

Nutriol® Hair Fitness Treatment.

*Dùng khoảng 2 chai dầu gội Nutriol mỗi tháng.

Tricalgoxyl®, giàu sunfatedoligosaccharides 

(polysaccharides), được phát triển bởi một phòng 

thí nghiệm châu Âu với hơn 50 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực

trichology (nghiên cứu về điều trị tóc và da đầu).

Xuất phát từ một loài tảo nâu đặc biệt (rong biển) 

được trồng và thu thập trên Khu bảo tồn Iroise 

Biosphere ở Pháp, Tricalgoxyl hoạt động với các 

thành phần khác để chăm sóc da đầu và giúp phục 

hồi sự óng ả cho tóc.

Water (Aqua), Ammonium Laureth

Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium

Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate,

Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Caprylyl Glycol,

Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Disodium EDTA,

Fragrance (Parfum), Jojoba Wax PEG-120 Esters,

Asparagopsis Armata Extract, Kelp Sulfated

Oligosaccharides, Ammonium Glycyrrhizate,

Mannitol, Citric Acid, Arginine, Niacinamide,

Calcium Pantothenate, Yeast Extract, Hydrolyzed

Soy Protein, Allantoin, Biotin, Threonine.

                            1,357,000   125ml

Nu Skin Nutriol Hair Fitness Treatment

Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc Nutriol Hair Fitness 

Treatment

Hoa Kỳ

Với công thức được cấp bằng sáng chế, 

cùng chiết xuất tảo bẹ, Nutriol Hair 

fitness treatment đã được chứng minh 

lâm sàng giúp mái tóc chắc khỏe và óng 

mượt, bồng bềnh đầy sức sống. Hãy 

kết hợp với dầu gội Nutriol Shampoo 

để tăng cường hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng: Đối với phụ nữ

Giai đoạn chăm sóc: cách một ngày dùng 01 chai, 

dùng trong 08 tuần*.

Giai đoạn bảo vệ: hai chai mỗi tuần, dùng trong 04 

tuần.

*Dùng một hộp (12 chai) Nutriol Hair Fitness 

Treatment mỗi tháng.

Hướng dẫn sử dụng đối với nam giới

Giai đoạn chăm sóc: ba chai mỗi tuần, dùng trong 8 

tuần*.

Giai đoạn bảo vệ: hai chai mỗi tuần dùng trong 06 

tuần.

* Dùng 01 hộp (12 chai) Nutriol Hair Fitness 

Treatment mỗi tháng.

Sử dụng cùng thiết bị mát xa Galvanic Spa 

Dùng đầu dẫn dành cho da đầu với sản phẩm chăm 

sóc tóc nhằm tăng cường  các dưỡng chất trị liệu 

thấm sâu và nuôi dưỡng nang tóc. Sự tương thích 

giữa dòng điện Galvanic với công thức của sản 

phẩm giúp cho quá trình chăm sóc tóc được diễn 

ra một cách thuận lợi. Để được hướng dẫn chi tiết 

về cách sử dụng kết hợp các sản phẩm này, vui 

lòng xem các thông tin bên dưới.

Tricalgoxyl®, giàu sunfatedoligosaccharides 

(polysaccharides), được phát triển bởi một phòng 

thí nghiệm châu Âu với hơn 50 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực

trichology (nghiên cứu về điều trị tóc và da đầu).

Xuất phát từ một loài tảo nâu đặc biệt (rong biển) 

được trồng và thu thập trên Khu bảo tồn Iroise 

Biosphere ở Pháp, Tricalgoxyl hoạt động với các 

thành phần khác để chăm sóc da đầu và giúp phục 

hồi sự óng ả cho tóc.

Thành phần:

water (aqua), alcohol denat, glycerin, undaria pinnatifida 

extract, asparagopsis armata extract, chlorphenesin, kelp 

sulfated oligosaccharides*, potassium sorbate, coceth-7, 

disodium EDTA, PPG-1-PEG-9 lauryl glycol ether, ammonium 

glycyrrhizate, PEG-40 hydrogenated Castor Oil, Fragrance 

(parfume), mannitol, arginine, ethyl nicotinate, niacinamide, 

aminomethyl propanol, calcium pentothenate, yeast extract, 

allantoin, biotin, threonine.

Thành phần dạng bột:

Himanthalia Elongata Extract, Mannitol, Dextrin, Gardenia 

Florida Flower Extract. 

*Tricalgoxyl

                            2,672,000    12 chai ,7ml / chai 



Nu Skin Moisturizing Shampoo

Dầu Gội Dưỡng Ẩm Moisturizing Shampoo
Hoa Kỳ

Mang lại mái tóc khỏe đẹp và óng 

mượt chỉ trong 7 ngày. Với chiết xuất 

từ hoa của cây bông, chất sterol tự 

nhiên và chiết xuất từ hạt của cây dầu, 

dầu gội đầu Moisturizing Shampoo 

mang lại các thành phần dưỡng chất 

quan trọng giúp phục hồi và dưỡng ẩm 

tóc, cho bạn một mái tóc bóng mượt và 

chắc khỏe chỉ trong 7 ngày

Dùng các đầu ngón tay để mát xa nhẹ nhàng trên 

tóc ướt và gội thật sạch. Có thể lặp lại qui trình này 

nếu bạn thấy cần thiết.

Để có hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp cùng dầu xả 

Nu Skin® theo sở thích của bạn.

Chiết xuất hoa Cotton, Bơ hạt dầu (Shea Butter)

Water (Aqua), Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth 

Sulfate,

Cocamidopropyl Betaine, Gossypium Herbaceum (Cotton) 

Extract,

Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Bis-

Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl

Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate, Cocodimonium 

Hydroxypropyl

Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Sodium PCA, Guar 

Hydroxypropyltrimonium

Chloride, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Butylene

Glycol, Acrylates Copolymer, Glycol Distearate, Steareth-4, 

Ammonium

Chloride, Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Tetrasodium 

EDTA, Fragrance

(Parfum), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

                               357,000   250ml

Nu Skin Rich Conditioner

Dầu Xả Rich Conditioner
Hoa Kỳ

mang lại mái tóc khỏe đẹp và óng 

mượt hơn chỉ trong 7 ngày, Nu Skin đã 

nâng dầu xả lên 1 chất lượng cao vượt 

trội, chiết xuất từ bơ của cây hạt dầu 

giúp làm ẩm tóc với dưỡng chất lipid 

giống dầu tự nhiên, cỏ thảo dược giúp 

phục hồi tóc hư tổn, ngăn ngừa tóc chẻ 

ngọn, gãy rụng và tóc yếu, cho bạn mái 

tóc khỏe mạnh và óng mượt hơn trong 

7 ngày.

sau khi gội dầu, thoa sản phẩm nhje nhàng lên tóc, 

đặc biệt là những vùng tóc hư tổn hoặc phần ngọn 

tóc. Xả lại thật sạch bằng nước. Đẻ mang lại hiệu 

quả tốt nhất, hãy kết hợp cùng dầu gội dầu dưỡng 

ẩm moisturizing shampoo của Nu Skin.

Bơ hạt dầu (Shea Butter)

Dầu hạt Meadowfoam

Water (Aqua), Dimethicone, Butylene Glycol, 

Cyclopentasiloxane,

Cyclohexasiloxane, BehentrimoniumMethosulfate, Cetyl 

Alcohol,

ButyrospermumParkii (Shea Butter), Dimethiconol 

Meadowfoamate,

Hydrolyzed Vegetable Protein PG-PropylSilanetriol, Panthenol, 

Sodium

PCA,Tocopherol, Dimethiconol, Methicone, Titanium Dioxide, 

EthylhexylMethoxycinnamate

(Octinoxate), Citric Acid,Tetrasodium EDTA,

Fragrance (Parfum), Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone.

                               357,000   250ml

Nu Skin Renu Hair Mask

Kem Ủ Tóc Giàu Dưỡng Chất Renu Hair Mask
Hoa Kỳ

Dầu gội dưỡng ẩm Moisturizing 

Shampoo (250ml)+77

sau khi gội dầu, dùng đầu ngón tay thoa đều kem ủ 

tóc lên tóc, đặc biệt chú ý phần ngọn tóc hoặc 

những vùng tóc hư tổn. Giữ trong 5 đến 10 phút 

tủy theo nhu cầu dưỡng tóc cần thiết. Xả tóc thật 

sạch. Dùng 1 đến 2 lần hàng tuần.

Hợp chất Creatine

Hợp chất CS7 (Hydrogenated Castor Oil/Sebacic 

Acid Copolymer)

Water (Aqua), Cyclopentasiloxane, Stearyl Alcohol,

Cyclohexasiloxane, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Glyceryl 

Stearate,

Stearamidopropyl Dimethylamine, Hydrogenated Castor 

Oil/Sebacic

Acid Copolymer, Creatine, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-

Propyl

Silanetriol, Panthenol, Lactic Acid, Quaternium-91, 

Cetrimonium

Methosulfate, Cetearyl Alcohol, Citric Acid, Tetrasodium EDTA,

Fragrance (Parfum), Methylchloroisothiazolinone,

Methylisothiazolinone.

                               500,000   100gr

Nu Skin AP-24 Whitening Fluoride Toothpaste

Kem Đánh Răng Trắng Sáng Whitening 

Fluoride Toothpaste

Hoa Kỳ

hỗ trợ làm trắng răng và ngăn ngừa 

mảng bám với công nghệ AP-24

'- Loại bỏ các vết ố, làm trắng sáng và 

bóng răng, đem lại nụ cười rặng rỡ

- Mang đến cảm giác sạch và thơm mát 

dài lâu cho khoang miệng, hỗ trợ ngăn 

ngừa sâu răng.

Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên: chải răng kỹ 

lưỡng, tốt nhất sau mỗi bữa ăn, tối thiểu 2 lần một 

ngày, hoặc theo hướng dẫn của nha sỹ hay bác sỹ 

để ngừa sâu răng tối đa. Hướng dẫn trẻ em dưới 6 

tuổi tạo thói quen chải răng và súc miệng đúng 

cách (nhằm hạn chế tối đa việc nuốt kem). Cần 

giám sát trẻ em khi chải răng đến khi trẻ có khả 

năng tự mình chải răng đúng cách. Trẻ em dưới 2 

tuổi: tham khảo ý kiến nha sỹ hoặc bác sỹ trước khi 

dùng.

Công thức chứa hỗn hợp Silica hydrate hóa và 

Alumina. Sodium monofluorophosphate - hợp chất 

fluoride. Kem đánh răng AP-24® có chứa lớp nhũ 

tương là một sáng chế với Dimethicone và các bề 

mặt hoạt tính Poloxamer 338, Poloxamer 407 (công 

nghệ AP24) giúp làm trắng răng, ngăn ngừa mảng 

bám và ngăn ngừa sâu răngg, giúp răng miệng luôn 

sạch sẽ mang lại hơi thở thơm mát dài lâu

Water (Aqua), Hydrated silica, Sorbitol, Alumina,  Glycerin, 

tetrasodium Pyrophosphate, PEG-12,   Flavor (Aroma), Cellulose 

Gum, Poloxamer 338*, Poloxamer 407*,  Sodium Lauryl sulfate, 

Sodium monofluorophosphate,  Dimethicone*, titanium 

dioxide, Sodium Saccharin.

* thành phần chống mảng bám AP24

                               343,000   110gr

Nu Skin AP-24 Anti- Plaque Fluoride 

Mouthwash

Nước Súc Miệng Anti- Plaque Fluoride

Hoa Kỳ hỗ trợ ngừa sâu răng

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: sử dụng 2 lần mỗi 

ngày sau khi đánh răng. Súc miệng với 10 ml trong 

1 phút và nhổ bỏ, không nuốt nước súc miệng. 

Hướng dẫn trẻ em dưới 12 tuổi thói quen súc 

miệng (để giảm tối  thiểu việc nuốt nước súc 

miệng). Giám sát trẻ em cho đến khi trẻ có khả 

năng tự súc miệng, trẻ em dưới 6 tuổi: nên tư vấn 

nha sỹ hoặc bác sỹ trước khi dùng.

Sodium Fluoride (0.02%). AP-24 - hợp chất nhũ 

tương là một sáng chế với dimethicone và các bề 

mặt hoạt tính (Poloxamer 338, Poloxamer 407)

Water (Aqua), Sorbitol, Glycerin, Poloxamer 338*, Poloxamer 

407*,  Dimethicone*, Sodium Phosphate, Phosphoric Acid, 

Disodium EDTA,  Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Flavor 

(Aroma),  , Sodium Fluoride.

* thành phần chống mảng bám AP24

                               429,000   500ml



Nu Skin AP- 24 Ati- Plaque Breath Spray

Nước Xịt Thơm Miệng AP- 24 Anti- Plaque 

Breath Spray

Hoa Kỳ

Giờ đây bạn không còn phải ngại ngừng 

với mùi hôi từ hơi thở. Hãy loại bỏ các 

mảng bám - nguyên nhân gây hôi 

miệng. AP-24 góp phần loại bỏ các 

mảng bám đồng thời giữ cho răng 

miệng luôn sạch sẽ và thơm mát suốt 

cả ngày.

Xịt trực tiếp 3 lần vào khoang miệng để làm sạch 

răng miệng và bề mặt nướu răng. Sử dụng sau bữa 

ăn chính và ăn nhẹ hoặc bất kỳ lúc nào bạn muốn 

có hơi thở thơm mát.

AP-24 - hợp chất nhũ tương là một sáng chế với 

dimethicone và các bề mặt hoạt tính (Poloxamer 

338, Poloxamer 407)

Water (Aqua), Sorbitol, Glycerin, Poloxamer 338*, Poloxamer 

407*, Dimethicone*, Sodium Benzoate, Xanthan Gum,  Sodium 

Saccharin, Disodium EDTA, Flavor (Aroma), Sodium Benzoate

* thành phần chống mảng bám AP24

                               429,000   30ml

Bộ sản phẩm ageLOC TR90 hương Va ni - 

ageLOC TR90 System (Vani) 
Hoa Kỳ

ageLOC TR90 là chương trình 

kiểm soát cân nặng và giữ gìn 

vóc dáng toàn diện với sự kết 

hợp của 3 yếu tố: sản phẩm tiên 

tiến, chế đợ ăn đơn giản, khoa 

học và lối sống năng động. Với 

ứng dụng công nghệ ageLOC 

độc quyền, bộ sản phẩm 

ageLOC TR90 giúp trẻ hóa 3 

nhóm gien bị lão hóa do quá 

trình thừa cân béo phì: trao đổi 

chất béo, tạo cơ, kiểm soát sự 

thèm ăn, từ đó giúp chúng ta 

chuyển đổi vóc dáng trong 90 

ngày

ageLOC TR90 Jumstar: Pha 1 gói với 

120 đến 240 ml nước hoặc đồ uống yêu 

thích. Uống vào mỗi

sáng trong 15 ngày đầu tiên của chương 

trình ageLOC TR90

ageLOC TR90 Control: Ngày uống 2 lần, 

mỗi lần 2 viên cùng với bữa ăn. Để đạt 

kết quả tốt

nhất nên uống trước bữa ăn từ 15 - 20 

phút.

ageLOC TR90 Complex: Chai nhựa hình 

lọ tròn bao kín, vật liệu đảm bảo vệ sinh 

an

toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y 

tế.

ageLOC TR90 Trimshake: Hòa 1 gói với 

240ml nước lạnh hoặc sữa tách/ít béo, lắc 

hoặc khuấy để hòa tan.

Lifepak: Dùng 2 gói một ngày cùng với 

bữa ăn.

ageLOC TR90 Jumpstart: Bột Quả Lê Gai, Bột Cô 

Đặc Nước Ép Quả Lựu, Chiết Xuất Quả cam Đỏ, 

Chiết Xuất Đầu

Nhụy Nghệ Satiereal, Maltodextrin.

ageLOC TR90 Complex: Citrus Bioflavonoids 

(9,90%), Chiết Xuất Hành Tây (Allium cepa 

alliaceae) (12,38%),

Chiết Xuất Lá Trà Xanh (Camellia sinensis) (7,43%), 

Chiết Xuất Quả Nho (Vitis vinifera

L.) (19,43%), Bột Quả Ớt (Capsicum annuum L.), 

Chiết Xuất Quả Cam Đỏ (Citrus

sinensis) (12,38%), Gelatin, Microcrystalline 

Xenluloza, Axit Stearic, Silic Điôxít.

ageLOC TR90 Control: Bột Hạt Ca Cao 

(Theobroma Cacao) (33,5%), Chiết Xuất Lá Trà 

(Camellia sinensis)

(19,5%), Chiết Xuất từ Quả Lựu (Punica granatum) 

(11,2%), Bột Quả Anh Đào Chát

(Prunus Cerasus) (13,4%), Gelatin, Axit Stearic, 

Microcrystalline Cellulose, Silicon

Dioxide.

ageLOC Trimshake: Thành phần chính là bột sữa 

không béo, bột whey protein tinh sạch, bột whey 

protein cô đặc.

Lifepak:công thức đa dạng vi chất, sản phẩm 

LifePak giúp chống lão hóa toàn bộ các cấu trúc cơ 

quan và chức năng của cơ thể, bảo vệ và duy trì 

sức khỏe, sự trẻ trung và linh hoạt của cơ thể

48571000

ageLOC TR90 

Jumpstar: 1 hộp, 15 

gói.

ageLOC TR90 

Complex: 3 hộp, 30 

ngày/hộp

ageLOC TR90 Control: 

3 hộp, 30 ngày/hộp

ageLOC TR90 

Trimshake hương 

Vani: 6 hộp, 15 

gói/hộp.

LifePak: 3 hộp, 60 

gói/hộp

Bộ sản phẩm ageLOC TR90 hương Sô cô la - 

ageLOC TR90 System (Choco) 
Hoa Kỳ

ageLOC TR90 là chương trình 

kiểm soát cân nặng và giữ gìn 

vóc dáng toàn diện với sự kết 

hợp của 3 yếu tố: sản phẩm tiên 

tiến, chế đợ ăn đơn giản, khoa 

học và lối sống năng động. Với 

ứng dụng công nghệ ageLOC 

độc quyền, bộ sản phẩm 

ageLOC TR90 giúp trẻ hóa 3 

nhóm gien bị lão hóa do quá 

trình thừa cân béo phì: trao đổi 

chất béo, tạo cơ, kiểm soát sự 

thèm ăn, từ đó giúp chúng ta 

chuyển đổi vóc dáng trong 90 

ngày

ageLOC TR90 Jumstar: 1 gói pha với 

nước hoặc thức uống yêu thích (nóng 

hoặc lạnh)

ageLOC TR90 Control: Dùng 2 viên trước 

khi ăn 20 phút vào bữa sáng và bữa 

chiều.

ageLOC TR90 Complex: Dùng 2 viên 

trước khi ăn 20 phút vào bữa sáng, và 

bữa chiều.

ageLOC TR90 Trimshake: Hòa 1 gói với 

240ml nước lạnh hoặc sữa tách/ít béo, lắc 

hoặc khuấy để hòa tan.

Lifepak: Dùng 2 gói một ngày cùng với 

bữa ăn.

ageLOC TR90 Jumpstar: Chiết xuất bột quả lê gai, 

bột cô đặc nước ép quà lựu, chiết xuất quả cam đỏ, 

chiết xuất đầu nhụy nghệ Satiereal.

ageLOC TR90 Complex: Chiết xuất hành tây, lá trà 

xanh, quả nho, bột ớt, quả cam đỏ.

ageLOC TR90 Control: Thành phần chính là hạt 

Cacao, chiết xuất từ quả lựu, lá trà, bột quả anh 

đào chát.

ageLOC Trimshake: Thành phần chính là bột sữa 

không béo, bột whey protein tinh sạch, bột whey 

protein cô đặc.

Lifepak: Sản phẩm kết hợp bổ sung vi chất trong 

chế độ ăn uống, cung cấp các khoáng chất và 

vitamin cần thiết.

48571000

ageLOC TR90 

Jumpstar: 1 hộp, 15 

gói.

ageLOC TR90 

Complex: 3 hộp, 30 

ngày/hộp

ageLOC TR90 Control: 

3 hộp, 30 ngày/hộp

ageLOC TR90 

Trimshake hương 

Choco: 6 hộp, 15 

gói/hộp.

LifePak: 3 hộp, 60 

gói/hộp

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC TR90 

Trimshake -  Hương sô cô la
Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Bột Ca Cao, Xơ Đậu Nành, Hương 

Sữa, Hương Vani Tự Nhiên, Hương

Sôcôla Tự Nhiên, Gôm Xanthan, Kali Phốt Phát, 

Hương Kem, Gôm Xenluloza, Muối Natri

Clorua, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải Đường, 

Bột Cám Yến Mạch, Axit Ascorbic,

Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, Niacinamide, D-

Alpha-tocopherol Axetat, Vitamin A

Palmitat, Kẽm Oxit, Đồng Gluconat, Pantothenic 

Axit, Mangan Citrat, Natri Selenium

Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B2, 

Axit Folic, Vitamin D3, I ốt (Kali

Iođua), Vitamin B12./.

1120000

7 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC TR90 

Trimshake -  Hương vani
Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Xơ Đậu Nành, Gôm Xanthan, Kali 

Phốt Phát, Hương Vani Pháp, Gôm

Xenluloza, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải 

Đường, Bột Cám Yến Mạch, Axit

Ascorbic, Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, 

Niacinamide, D-Alpha-tocopherol Axetat,

Vitamin A Palmitat, Kẽm Ôxit, Đồng Gluconat, Axit 

Pantothenic, Mangan Citrat, Natri

Selenium Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, 

Vitamin B2, Axit Folic, Vitamin D3, I

ốt (Kali Iođua), Vitamin B12.

1120000

7 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.

Dietary Supplement: ageLOC TR90 

Trimshake - Chocolate Flavor

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC TR90 

Trimshake -  Hương Sôcôla

Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Bột Ca Cao, Xơ Đậu Nành, Hương 

Sữa, Hương Vani Tự Nhiên, Hương

Sôcôla Tự Nhiên, Gôm Xanthan, Kali Phốt Phát, 

Hương Kem, Gôm Xenluloza, Muối Natri

Clorua, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải Đường, 

Bột Cám Yến Mạch, Axit Ascorbic,

Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, Niacinamide, D-

Alpha-tocopherol Axetat, Vitamin A

Palmitat, Kẽm Oxit, Đồng Gluconat, Pantothenic 

Axit, Mangan Citrat, Natri Selenium

Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B2, 

Axit Folic, Vitamin D3, I ốt (Kali

Iođua), Vitamin B12./.

2500000

15 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.

Dietary Supplement: ageLOC TR90 

Trimshake - Vanilla Flavor

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC TR90 

Trimshake -  Hương vani

Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Xơ Đậu Nành, Gôm Xanthan, Kali 

Phốt Phát, Hương Vani Pháp, Gôm

Xenluloza, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải 

Đường, Bột Cám Yến Mạch, Axit

Ascorbic, Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, 

Niacinamide, D-Alpha-tocopherol Axetat,

Vitamin A Palmitat, Kẽm Ôxit, Đồng Gluconat, Axit 

Pantothenic, Mangan Citrat, Natri

Selenium Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, 

Vitamin B2, Axit Folic, Vitamin D3, I

ốt (Kali Iođua), Vitamin B12.

2500000

15 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.

Bộ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC 

TR90 Trimshake -  Hương sô cô la
Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Bột Ca Cao, Xơ Đậu Nành, Hương 

Sữa, Hương Vani Tự Nhiên, Hương

Sôcôla Tự Nhiên, Gôm Xanthan, Kali Phốt Phát, 

Hương Kem, Gôm Xenluloza, Muối Natri

Clorua, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải Đường, 

Bột Cám Yến Mạch, Axit Ascorbic,

Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, Niacinamide, D-

Alpha-tocopherol Axetat, Vitamin A

Palmitat, Kẽm Oxit, Đồng Gluconat, Pantothenic 

Axit, Mangan Citrat, Natri Selenium

Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, Vitamin B2, 

Axit Folic, Vitamin D3, I ốt (Kali

Iođua), Vitamin B12./.

4250000

15 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.



Bộ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ageLOC 

TR90 Trimshake -  Hương vani
Hoa Kỳ

Dùng thay thế bữa ăn trong liệu 

trình kiểm soát cân nặng, cung 

cấp protein, các

vitamin và khoáng chất giúp duy 

trì hoạt động chân tay và trí óc 

bình thường như

mọi ngày. Sản phẩm ageLOC 

TR90 TrimShake - Hương Vani 

là một sản phẩm

thuộc dòng sản phẩm kiểm soát 

cân nặng và giữ gìn vóc dáng 

ageLOC TR90 của Nu

Skin.

Pha một gói 53,3g với 8 ounces (240ml) 

nước lạnh hoặc sữa. Khuấy

hoặc lắc mạnh cho tan đều. Sử dụng sản 

phẩm một (01) lần mỗi ngày

Sữa Bột Sấy Không Béo, Isolate Protein Sữa, 

Fructoza, Dầu Kem Ngô, Gôm A-rập, Protein

Sữa Cô Đặc, Xơ Đậu Nành, Gôm Xanthan, Kali 

Phốt Phát, Hương Vani Pháp, Gôm

Xenluloza, Xơ Hạt Đậu, Magiê Ôxit, Xơ Củ Cải 

Đường, Bột Cám Yến Mạch, Axit

Ascorbic, Sắt Fumarat, Tricanxi Phốt Phát, 

Niacinamide, D-Alpha-tocopherol Axetat,

Vitamin A Palmitat, Kẽm Ôxit, Đồng Gluconat, Axit 

Pantothenic, Mangan Citrat, Natri

Selenium Selenite, Vitamin B6, Vitamin B1, Biotin, 

Vitamin B2, Axit Folic, Vitamin D3, I

ốt (Kali Iođua), Vitamin B12.

4250000

15 gói/hộp, 56,9 g/gói. 

Mỗi gói được đóng cho 

một khẩu phần ăn.

Dietary supplement AGELOC Y - SPAN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Viên nang 

AGELOC Y - SPAN

Hoa Kỳ

Sản phẩm ageLOC Y-SPAN là 

hỗn hợp đa dinh dưỡng cung 

cấp các Vitamin và các dưỡng 

chất thực vật giúp cho hệ tim 

mạch khỏe mạnh, hỗ trợ cho 

quá trình chống ôxi hóa cơ thể, 

tốt cho mắt, da, hỗ trợ hệ miễn 

dịch, tăng cường năng lượng 

giúp xương khớp và hệ thần 

kinh khỏe mạnh.

Mỗi ngày 2 viên cùng với bữa ăn sáng, 2 

viên cùng với bữa ăn tối.

Chất béo cô đặc Marine ( Axít béo 3:EPA,DHA), 

Citrus Biolavonoids, Chiết xuất bắp ngô ( Purple 

corn ( Zea Mays L.)Cob Extract), Axít Alpha Lipoic, 

Dioxyd silic (551), Quercetin, Chiết xuất từ quả 

Dimorphandra Mollis, Resveratrol chiết xuất từ rễ 

cây Polygonum Cuspidatum, Lycopene, D-

Liminene, Chiết xuất  từ lá cây hương thảo ( 

Rosmarinus officinalis L.), Coenzyme Q10, 

Astaxanthin Chiết xuất từ tảo Haematococus 

Pluvialis, Vitamin D3 ( Cholecalciferol). Thành phần 

khác: Nang (Gelatin, Nước), Dioxyd Silic (551).

5142800 120 viên/ hộp

Bộ Sản Phẩm Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe 

ageLOC R2 Day và Night:

-Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 

Day 

-Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 

Night

Hoa Kỳ

Sản phẩm ageLOC R2 Day bồi 

bổ nguyên khí, giúp tăng cường 

sinh lực, sức bền, sự

tỉnh táo và phục hồi sức khỏe 

nhanh trong mọi hoạt động trí óc 

và chân tay trong ban

ngày. Dùng tốt cho người ốm, 

suy nhược.

Sản phẩm ageLOC R2 Night hỗ 

trợ quá trình đào thải các gốc tự 

do, chống ô hóa, giúp phục hồi 

sức khỏe qua đêm.

- ageLOC R2 Day: Dùng sáu (6) viên mỗi 

ngày sau bữa sáng.

 - ageLOC R2 Night: Dùng hai (2) viên mỗi 

ngày vào buổi tối.

- ageLOC R2 Day: Nấm Cordyceps Cs-4 Mushroom 

Mycelia, Chiết Xuất Quả Lựu, Chiết Xuất Nhân Sâm

Panax, Microcrystalline Cellulose, Axít Stearic, 

Silicon Dioxit, Vỏ Nang (Gelatin, Titanium

Dioxit)./.

- ageLOC R2 Night: Chiết Xuất Hạt Nho, Chiết Xuất 

Quả Cam Đỏ, Chiết Xuất Hạt Cải Xanh, 

Microcrystalline

Cellulose, Axít Stearic, Silicon Dioxit, Vỏ Nang 

(Gelatin).

4286000

- ageLOC R2 Day: 180 

viên

- ageLOC R2 Night: 60 

viên

Dietary Supplement: Marine Omega

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe: Marine 

Omega

Hoa Kỳ

Marine Omega bổ sung thành 

phần dinh dưỡng thiết yếu là 

axít béo Omega 3 tinh

chế để hỗ trợ cho chức năng 

miễn dịch, sức khỏe tim mạch, 

chức năng của não bộ,

tốt cho da, mắt, giúp chống lão 

hóa cơ thể.

Dùng một đến hai (1- 2) viên nang mềm 

với một (01) cốc (240 ml)

chất lỏng cùng với bữa sáng và bữa tối 

của bạn.

Dầu Cá, Axit Béo Omega 3 (EPA, DHA), Axit Béo 

Omega 3 khác, Dầu Nhuyễn Thể Krill

Oil, Tinh Dầu Chanh Tự Nhiên, Gelatin, Glycerin, 

Nước, Vitamin E, Màu Caramel.

2000000 120 viên/ hộp

Dietary Supplement: LifePak

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe: LifePak
Hoa Kỳ

LifePak là một sản phẩm kết 

hợp bổ sung vi chất trong chế 

độ ăn uống, cung cấp các

khoáng chất và một số vi ta min 

cần thiết kết hợp các stê-rôn 

thực vật. Với công

thức đa dạng vi chất, sản phẩm 

LifePak có tác dụng chống lão 

hóa toàn bộ các cấu

trúc cơ quan và chức năng của 

cơ thể, bảo vệ và duy trì sức 

khỏe, sự trẻ trung và linh

hoạt của cơ thể.

Sử dụng 01 (một) viên mỗi ngày: Dùng 01 

(một) viên LifePak với một (01) cốc (240

ml) chất lỏng cùng với bữa sáng hoặc 

bữa tối của bạn.

Magiê (Glycinate), Canxi Carbonat, Canxi Propionat, 

Canxi Ascorbate, Magiê Ôxít, Chiết

Xuất Trà Xanh, Lycopene, Hỗn Hợp Tocopherols, 

Kẽm Monomethionine, D-alpha

Tocopheryl Acetate, Quercetin, Axít Alpha Lipoic, 

Lutein Chiết Xuất Từ Hoa Cúc VạnThọ,

Citrus Bioflavonoids, Axít Pantothenic, Mangan 

(Glycinate), ,Chiết Xuất Hạt Nho, Natri

Metasilicate, Niacin, Niacinamide, Đồng Amino Axít 

Chelate, Beta Carotene, Chiết Xuất

Blakeslea Trispora, Sắt Amino Axít Chelate, L-

selenomethionine, Pyridoxine

Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Inositol, 

Riboflavin, Vitamin E Tocotrienols,

Vitamin A, Crôm Amino Axít Chelate, Vitamin D3, 

Vitamin K1, Natri Selenite, Molybden

(Glycinate), Cyanocolabamin, Axít Folic, Biotin, 

Iodine (Potassium Iodide),

Microcrystalline Cellulose, Microcrystalline Cellulose 

Granular (SMCC 90), Magiê

Stearate, Silic Dioxit (E511), Axít Stearic, 

Croscarmellose Sodium, Annatto, Sáp

Carnauba./.

2143000

180 viên/hộp gồm 60 

gói bên trong, mỗi gói 

có 03 viên.



Dietary Supplement: g3

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe: g3
Hoa Kỳ

Hỗ trợ chống oxy hóa khỏi sự 

tổn hại do gốc tự do đối với tế 

bào và hỗ trợ sức khỏe da và 

mắt, giúp giảm lão hóa cho cơ 

thể

Dùng 30 – 90 ml sản phẩm cùng với bữa 

sáng và bữa tối, nên pha tối thiểu 30-90ml 

sản phẩm cùng với thức uống dạng lỏng 

bất kỳ để sử dụng. Để đạt hiệu quả tối ưu 

nên dùng chung với LifePak. Bảo quản 

lạnh được 14 ngày sau khi mở nắp (hoặc 

sản phẩm). Lắc kỹ để trộn đều hỗn hợp 

lipocarotenes trong dung dịch.

Nước, Nước Nghiền Quả Gấc, Nước Quả Hắc Mai 

Biển (Quả Dứa Siberian hay Sea Buckthorn), Nước 

Lê Cô Đặc, Nước Táo Cô Đặc, Nước Nho Trắng Cô 

Đặc, Nước Sơ Ri Cô Đặc, Nước Câu Kỷ Tử Cô Đặc 

(Lycium), Nước Nho Đỏ Cô Đặc, Hương Liệu Tự 

Nhiên, Axít Citric (330) (Chất Điều Chỉnh Độ Axít), 

Nước Quả Cili, Vitamin C (Axít Ascorbic), Natri 

Benzoate (211) (Chất Bảo Quản), Xanthan Gum 

(415) (Chất Làm Dầy), Pectin (440) (Chất Nhũ Hóa).

3286000 Hộp 2 chai 750ml/ chai

Bộ sản phẩm Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe 

g3
Hoa Kỳ

Hỗ trợ chống oxy hóa khỏi sự 

tổn hại do gốc tự do đối với tế 

bào và hỗ trợ sức khỏe da và 

mắt, giúp giảm lão hóa cho cơ 

thể

Dùng 30 – 90 ml sản phẩm cùng với bữa 

sáng và bữa tối, nên pha tối thiểu 30-90ml 

sản phẩm cùng với thức uống dạng lỏng 

bất kỳ để sử dụng. Để đạt hiệu quả tối ưu 

nên dùng chung với LifePak. Bảo quản 

lạnh được 14 ngày sau khi mở nắp (hoặc 

sản phẩm). Lắc kỹ để trộn đều hỗn hợp 

lipocarotenes trong dung dịch.

Nước, Nước Nghiền Quả Gấc, Nước Quả Hắc Mai 

Biển (Quả Dứa Siberian hay Sea Buckthorn), Nước 

Lê Cô Đặc, Nước Táo Cô Đặc, Nước Nho Trắng Cô 

Đặc, Nước Sơ Ri Cô Đặc, Nước Câu Kỷ Tử Cô Đặc 

(Lycium), Nước Nho Đỏ Cô Đặc, Hương Liệu Tự 

Nhiên, Axít Citric (330) (Chất Điều Chỉnh Độ Axít), 

Nước Quả Cili, Vitamin C (Axít Ascorbic), Natri 

Benzoate (211) (Chất Bảo Quản), Xanthan Gum 

(415) (Chất Làm Dầy), Pectin (440) (Chất Nhũ Hóa).

6000000
2 hộp, mỗi hộp 2 chai 

750ml/ chai. 

Dietary Supplement: Tegreen 97

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen 97
Hoa Kỳ

Giúp hỗ trợ hệ thống bảo vệ 

chống ôxy hóa trong cơ thể do 

tác động của sự căng

thẳng, ô nhiễm và các độc tố 

gây ra. Ở mức độ cơ bản này, 

việc bổ sung Tegreen 97

hàng ngày có thể được xem là 

cách phòng ngừa bổ sung đầu 

tiên để bảo vệ sức khỏe.

Dùng một (1) đến bốn (4) viên mỗi ngày 

cùng với thức ăn. Dùng một (1) đến hai 

(2) viên vào mỗi buổi sáng và buổi tối sẽ 

tốt hơn

Chiết Xuất Lá Trà Xanh (250mg), Microcrystalline 

Cellulose, Gelatin (Động Vật), Axít

Stearic (Thực Vật), Silíc Dioxít.

900000 30 viên/chai.

Dietary Supplement: Tegreen 97

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen 97
Hoa Kỳ

Giúp hỗ trợ hệ thống bảo vệ 

chống ôxy hóa trong cơ thể do 

tác động của sự căng

thẳng, ô nhiễm và các độc tố 

gây ra. Ở mức độ cơ bản này, 

việc bổ sung Tegreen 97

hàng ngày có thể được xem là 

cách phòng ngừa bổ sung đầu 

tiên để bảo vệ sức khỏe.

Dùng một (1) đến bốn (4) viên mỗi ngày 

cùng với thức ăn. Dùng một (1) đến hai 

(2) viên vào mỗi buổi sáng và buổi tối sẽ 

tốt hơn

Chiết Xuất Lá Trà Xanh (250mg), Microcrystalline 

Cellulose, Gelatin (Động Vật), Axít

Stearic (Thực Vật), Silíc Dioxít.

3057000 120 viên/chai.

Dietary Supplement: ReishiMax

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ReishiMax
Hoa Kỳ

Sản phẩm giúp hỗ trợ cho hệ 

thống miễn dịch khỏe mạnh và 

hỗ trợ các

chức năng của hệ thống miễn 

dịch khỏe mạnh.

Dùng 1-2 viên/lần, ngày 2 lần cùng với 

thức ăn và thức uống

Bột Nấm Linh Chi (Chiết xuất 1% Bào Tử Nấm Linh 

Chi), Axít Stearic (Thực Vật), Gelatin

(Halal)./.

2200000 60 viên/chai.

Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe BioGinkgo 

27/7
Hoa Kỳ

BioGinkgo hỗ trợ chức năng 

não và tăng cường trí nhớ. Hỗ 

trợ tăng cường máu và

oxy lưu thông đến não bộ và 

các chi tốt hơn.

Uống một (1) viên mỗi lần, ngày 2 lần 

cùng bữa ăn. Viên uống không

nhai. Không sử dụng quá 2 viên mỗi 

ngày.

Chiết Xuất Lá Bạch Quả (Ginkgo Biloba) (60mg), 

Dextrose, Microcrystalline Xenluloza,

Xơ Đậu Nành, Axit Stearic, Silicon Dioxit, 

Methylcellulose, Dextrin, Natri

Carboxymethylcellulose, Glycerin, Lecithin Đậu 

Nành, Dextrose Monohydrat, Natri Citrate

Dehydrate..

900000 60 viên/chai.



Máy lọc nước tinh khiết EcoSphere Water 

Purifier
China

Lọc nước tinh khiết từ nguồn 

nước máy

1.Lắp đặt máy

a) Gắn bộ phận phụ kiện vòi nước

-Sử dụng cờ lê nhỏ, gắn đầu nối với vòi 

nước cho thích hợp.

-Kết nối với bộ chuyển đổi. Dừng lại khi 

bạn nghe thấy tiếng kêu ở khu vực kết nối

-Nhấn nút "Lọc nước", bật vòi nước và 

thưởng thức nước ngay nước lọc tinh 

khiết.

b) Tháo bộ phụ kiện vòi nước

-Nếu bộ phận xục khí có bề mặt trơn, chỉ 

cần tháo nó bằng tay. Mẹo: Sử dụng khăn 

để tăng ma sát.

-Nếu bộ phận xục khí bị gắn chặt, hãy sử 

dụng cờ lê nhỏ để tháo.

-Chú ý: Hãy đảm bảo tháo bộ phận lọc với 

bộ phận xục khí.

2.Chức năng

-Đèn màu xanh: Sử dụng bình thường

-Đèn màu cam : Chất lượng nước bình 

thường: Làm sạch

-Đèn màu cam nhấp nháy: Nhiệt độ nước 

quá cao

-Bảo trì: Khi biểu tượng hình Cờ Lê sáng. 

Bộ lọc cần được sửa.

-Bộ lọc: Khi biểu tượng 3-in-1 sáng. Bộ 

lọc phải được thay thế.

-Cài đặt bộ lọc: Nhấn nút RESET/3SEC 3 

giây để cài đặt thiết bị sau khi thay thế bộ 

Thiết bị. 21850000

Các bộ phận của sản 

phẩm được đóng 

chung trong một hộp 

carton. Mỗi hộp đựng 1 

máy.


