
CƠ HỘI THAY ĐỔI CUỘC SỐNG được chờ đợi rất lâu giờ đã đến. Đây là làn sóng tiếp theo của sản phẩm ageLOC mới nhất 
và cải tiến nhất tiên phong trong ngành chống lão hóa. Đây cũng là cơ hội đặc biệt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên bạn 
không thể bỏ lỡ! Vì vậy, hãy trở thành Executive ngay hôm nay để được hưởng đặc quyền được mua hàng và trải nghiệm sản 
phẩm mới nhất của Công ty! LTO này là cơ hội quan trọng giúp bạn tăng trưởng hệ thống và phát triển lên tầm cao mới!

Ngoài ra, NPP sẽ có cơ hội được nhận tiền thưởng Lãnh đạo Ruby lên đến 21.500.000 đồng nếu: Bạn và 4 G1 Executive 
đạt chuẩn đến từ khu vực Đông Nam Á mỗi người đạt được 10 bộ sản phẩm Y-Span 1000 PV trong chương trình LTO.

Hoặc nhận được 10.750.000 đồng nếu: Bạn và 4 G1 Executive đạt chuẩn đến từ khu vực Đông Nam Á mỗi người đạt 
được 5 bộ sản phẩm Y-Span 1000 PV trong chương trình LTO. 

Thời gian: Từ 18/04 (12h trưa) – 25/04/2016 (12h đêm)

Nội dung chương trình: 

CHƯƠNG TRÌNH LTO

G1 Executive
bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN10
bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN10G1 Executive

bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN10G1 Executive

bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN10G1 Executive

Nhận được
22.000.000 VNĐ

Ruby Executive
10 bộ sản phẩm

LTO Y-SPAN

G1 Executive
bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN05
bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN05G1 Executive

bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN05G1 Executive

bộ sản phẩm
LTO Y-SPAN05G1 Executive

Nhận được
11.000.000 VNĐ

Ruby Executive
05 bộ sản phẩm

LTO Y-SPAN

  • Giá NPP: 32.500.000 VNĐ
     Giá tốt nhất chỉ áp dụng cho LTO khu vực!
  • PV: 1000; CSV: 28.068.182 vnđ

  • Bộ sản phẩm ageLOC Y-Span 1000 PV gồm 10 hộp sản phẩm
  • Chỉ dành cho NPP đạt danh hiệu Executive trở lên của Nu Skin Việt Nam
  • Tối đa: 5 bộ sản phẩm /mã số VN và 10 bộ sản phẩm/nhóm Executive 
     tách nhánh 

HÃY TẬN DỤNG CƠ HỘI LTO QUAN TRỌNG NÀY ĐỂ TĂNG GẤP ĐÔI TỔ CHỨC CỦA BẠN!

HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI CỦA BẠN!



QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH LTO ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN ageLOC Y-SPAN

CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA 
NU SKIN (Hoặc nộp tại quầy)

ĐẶT HÀNG
TRỰC TUYẾN

NHẬN HÀNG 
/GIAO HÀNG

HOÀN TRẢ TIỀN KHI 
ĐẶT HÀNG KHÔNG 

THÀNH CÔNG

Từ 01/04 - 15/04/2016
CÔNG TY TNHH NU SKIN ENTERPRISES 
VIỆT NAM
Số tài khoản: 0071 000 986 433
Tại: NGÂN HÀNG VCB 
       CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Nội dung: VN1234567/ĐTxxxxxxxxxxx (Mã 
số VN + Số ĐT của bạn)
* Chỉ thực hiện một chuyển khoản cho từng mã số

Từ 18/04 (12h trưa) 
– 25/04/2016 (12h 
đêm)

Nhận tại TTPP (HCM và HN): 
ngay sau khi đặt hàng
Giao hàng miễn phí: theo 
thời hạn giao hàng thông 
thường

Hạn chót gửi yêu cầu: 
29/04/2016
Ngày hoàn trả bằng 
chuyển khoản: 
06/05/2016
Lưu ý: Công ty chỉ xử lý hoàn 
trả tiền khi NPP nộp đầy đủ 
chứng từ. Việc hoàn trả sẽ bị 
chậm so với quy trình nếu 
NPP nộp thiếu chứng từ.

Để hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến LTO, dưới đây là các thông tin tham khảo bạn cần điền vào đơn hàng trực tuyến tại 
website: lto.nuskin.com
Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Lưu ý: 
Mọi thanh toán qua chuyển khoản sau ngày 15/4 sẽ KHÔNG được ghi nhận là số dư để đặt hàng trực tuyến, mà phải liên hệ 
nhân viên để đặt tại quầy.
Bạn cũng có thể đặt hàng và thanh toán trực tiếp tại các quầy của trung tâm ở HCM và HN bắt đầu từ 18/04 (12h trưa) – 
25/04/2016 (19h).
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ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG ĐƯỢC XỬ LÝ NHẬN HÀNG

Đặt hàng trực tuyến trên 
website: lto.nuskin.com. Sau 
khi gửi đơn hàng, bạn sẽ nhận 
được email xác nhận đơn 
hàng đã đặt. 

Đơn hàng của bạn sẽ được xử 
lý dựa vào số dư tài khoản của 
bạn đã chuyển tiền trước đó. 
Bạn sẽ nhận được email 
thông báo đơn đặt hàng đã 
được xử lý.

Bạn sẽ nhận được email thông 
báo về thông tin đơn hàng sau khi 
công ty đã hoàn tất giao hàng và 
chuyển hàng.3

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

Mã số ID Executive Đạt Chuẩn:

Email để nhận thông báo:

Số điện thoại di động:
để nhận thông báo

ID của người mua:
(PV sẽ được tính cho mã số này)

Họ tên người nhận hàng:

Số điện thoại người nhận hàng:

Địa chỉ nhận hàng:


