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CƠ HỘI TUYỆT VỜI!
Trẻ Trung. Xinh Đẹp. Khoẻ Mạnh. Tại Nu Skin, chúng tôi luôn 
biết cách giúp bạn trông trẻ trung hơn cho dù ở bất kỳ độ tuổi 
nào. Với nhiều năm nghiên cứu không ngừng về khoa học dinh 
dưỡng và chăm sóc da, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn 
giải pháp đặc biệt được minh chứng có thể chống lão hóa một 
cách hiệu quả. Nu Skin đã mở ra một kỷ nguyên mới trong 
ngành khoa học chống lão hóa bằng công nghệ độc quyền 
ageLOC®, mục tiêu của ngành khoa học này là nghiên cứu tận 
gốc nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa, đó là gien của 
chúng ta. Bằng cách khôi phục các thành phần hoạt hóa giúp 
trẻ hóa làn da, ageLOC® đã thay đổi một cách mạnh mẽ quá 
trình dẫn đến lão hóa da. 

Ứng dụng khoa học ageLOC® vào sự phát triển các dòng sản 
phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm dinh dưỡng mang lại 
cho bạn sự tiếp cận độc đáo cơ hội kinh doanh các sản phẩm 
chống lão hóa. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ 
trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm chống lão hóa đã 
được khoa học minh chứng, Nu Skin trao quyền để bạn xây 
dựng và chia sẻ công việc kinh doanh của mình với những 
người khác. Hãy trải nghiệm cơ hội tuyệt vời trong lĩnh vực 
chống lão hóa - khám phá sự khác biệt đã được minh chứng 
ngay hôm nay.
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TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH

CHỐNG LÃO HOÁ
Khi  nghĩ đến tương lai – bạn sẽ nghĩ đến sự trẻ trung của mình. Bạn luôn 
mong muốn duy trì làn da mịn màng và tươi trẻ. Và bạn cũng mong cơ thể 
mình khỏe mạnh, yêu đời và tràn đầy sức sống. Tại Nu Skin, chúng tôi cam 
kết sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung và khỏe mạnh nhất có thể. Các nhà khoa 
học của chúng tôi đã nghiên cứu ra dòng sản phẩm chăm sóc toàn diện 
giúp bạn chống lại quá trình lão hóa, loại bỏ các ảnh hưởng hoặc dấu hiệu 
lão hóa từ bên trong lẫn bên ngoài. Các giải pháp chăm sóc da hiện đại và 
các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng độc đáo được nghiên cứu để nuôi 
dưỡng và bảo vệ cơ thể bạn chống lại các tác động của thời gian, và thật 
tuyệt vời là giờ đây bạn đã có trong tay các công cụ giúp mình trông ngày 
càng trẻ trung và khỏe mạnh.

Và giờ đây, với ngành khoa học ageLOC® độc quyền của chúng tôi, bạn có 
thể khám phá bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân của mình. Bằng cách tập 
trung vào các nguồn gốc gây ra lão hóa, ageLOC® giúp loại bỏ đáng kể sự 
xuất hiện của lão hóa. Bạn có thể trải nghiệm sức mạnh của ageLOC® qua 
các sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi, công thức của các sản phẩm này 
tập trung vào nguồn gốc gây ra lão hóa đồng thời cũng có tác dụng làm 
giảm các dấu hiệu lão hóa. Đây chỉ là bước khởi đầu. Các nhà khoa học của 
chúng tôi đã và đang kết hợp công nghệ đột phá này để mang lại cho bạn 
thực phẩm chức năng ageLOC® – một giải pháp toàn diện để chống lão 
hóa. Hãy sẵn sàng khám phá các sản phẩm chống lão hóa của chúng tôi, 
giúp cải thiện sức khoẻ và sắc đẹp của bạn. Đây chính là lúc mở ra và khám 
phá một diện mạo mới của chính bạn.

    

MỘT CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
Sử dụng kết hợp 2 bộ sản phẩm này
để có kết quả khác biệt

CẢI THIỆN VÀ GIÚP LÀN DA TƯƠI TRẺ MỘT CÁCH ĐÁNG KỂ
Tăng cường lợi ích rõ rệt của sản phẩm ageLOC Future Serum, 
bộ sản phẩm chủ đạo ageLOC Transformation sẽ giúp giảm dấu 
hiệu lão hoá da nếu sử dụng cùng với thiết bị ageLOC Galvanic 
Spa ba lần một tuần.

TRẢI NGHIỆM SỰ CHUYỂN HOÁ LÀN DA CỦA BẠN
Hãy cảm nhận những tác động mạnh mẽ của ageLOC cho làn 
da của bạn và trải nghiệm làn da tươi trẻ hơn. Với các lợi ích cải 
thiện làn da lão hóa một cách đáng kể khi kết hợp sử dụng 4 
sản phẩm trong bộ sản phẩm ageLOC Transformation:

Các sản phẩm cho thấy sự cải thiện đáng kể về việc giảm 
dấu hiệu lão hóa da.
Các sản phẩm cho thấy có sự cải thiện đáng kể trên da gồm 
giảm nếp nhăn, làn da mịn màng và tươi sáng hơn.
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ageLOC Transformation
MANG ĐẾN CHO BẠN SỰ TRẢI NGHIỆM ĐỔI MỚI LÀN DA
Sự kết hợp đầy sức mạnh của bốn sản phẩm trong bộ sản phẩm ageLOC® Transformation chính là hệ 
thống làm chậm quá trình lão hóa da, mang lại lợi ích chăm sóc da lão hóa vượt trội. Hệ thống chăm 
sóc da toàn diện này sẽ giúp da sạch, mịn màng, được tái tạo, giữ ẩm và trẻ trung hơn. Các kết quả 
rất đáng kể, gương mặt trẻ trung, rạng ngời của bạn sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên và muốn tìm 
hiểu bí quyết của bạn. Bạn đã sẵn sàng khám phá bí quyết giúp mình trẻ trung hơn?

Sửa rửa mặt tạo bọt kết hợp chức 
năng làm sạch bụi bẩn và cân 
bằng độ ẩm cho da, chỉ thực hiện 
trong một bước duy nhất nhưng 
vẫn cung cấp đủ cho da các 
thành phần làm giảm lão hóa hiệu 
quả. Công thức tuyệt vời của sản 
phẩm này mang lại cho làn da 
bạn một cảm giác mềm mại, tươi 
sáng và trẻ trung.

Các thành phần giúp giảm lão 
hóa da hiệu quả, giúp kích thích 
tái tạo các tế bào da trong vài 
ngày sử dụng. Các thành phần 
của sản phẩm sẽ giúp kích thích 
sản sinh collagen. ageLOC Future 
Serum - cho bạn vẻ tươi trẻ, rạng 
ngời.

Là một phần của chương trình chăm sóc da, làm giảm lão hóa da một cách hiệu quả, bộ sản phẩm ageLOC Transformation 
mang lại các lợi ích đáng ngạc nhiên sau:

SỮA RỬA MẶT VÀ NƯỚC HOA 
HỒNG DỊU NHẸ ageLOC 
GENTLE CLEANSE & TONE

NHẸ NHÀNG LÀM SẠCH VÀ NUÔI 
DƯỠNG DA VÀO BUỔI SÁNG VÀ 
TỐI Chứa các thành phần làm giảm 

vết chân chim và vết nhăn. Làm 
sáng, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da 
với ageLOC Radiant Day SPF 22, 
đồng thời có tác dụng làm giảm 
đáng kể tác hại của tia cực tím và 
ánh nắng mặt trời trên làn da của 
bạn. Chất cân bằng độ ẩm hàng 
ngày này rất tuyệt vời, có thể sử 
dụng làm kem lót trang điểm và 
kích thích tái tạo các tế bào mới 
cho làn da mềm mại và mịn màng 
hơn - cho bạn làn da trẻ trung hơn 
mỗi ngày.

LÀM SÁNG, DƯỠNG ẨM VÀ 
NUÔI DƯỠNG DA

KHÁM PHÁ SỰ TƯƠI TRẺ HƠN 
VÀO BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI

Các thành phần cực nhẹ đóng vai 
trò là cấu trúc của da kết hợp với 
quá trình phục hồi tự nhiên của da 
vào ban đêm. Loại kem này giúp 
làm giảm lão hóa da rất hiệu quả và 
giảm đáng kể các vết chân chim, 
nếp nhăn và lỗ chân lông giúp cho 
bạn  có làn da sáng mịn.

DÀNH CHO BAN ĐÊM GIÚP DA MỀM 
MẠI VÀ MỊN MÀNG HƠN

TINH CHẤT
ageLOC FUTURE SERUM

KEM DƯỠNG DA 
VÀ CHỐNG NẮNG 
ageLOC RADIANT DAY SPF 22

KEM PHỤC HỒI DA BAN ĐÊM 
ageLOC TRANSFORMING NIGHT

1. SỰ MỊN MÀNG CỦA DA

2. SẮC THÁI DA SĂN MỊN

3. GIẢM CÁC VẾT CHÂN CHIM/ NẾP NHĂN

4. TĂNG ĐỘ SÁNG DA

5. THU NHỎ KÍCH THƯỚC LỖ CHÂN LÔNG

6. LÀM MỜ CÁC VẾT THÂM

7. TẠO ĐỘ ẨM CHO DA
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SẢN PHẨM ageLOC GALVANIC SPA® FACIAL GELS 
TẬP TRUNG VÀO NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA LÃO HÓA

Ngoại hình tươi trẻ hơn sau mỗi lần trải nghiệm spa tại nhà với ageLOC Galvanic Spa. Sản phẩm ageLOC Galvanic Spa® Facial Gels thể 
hiện đặc tính của sản phẩm giúp cải thiện làn da lão hóa một cách hiệu quả. Làn da thiếu rạng rỡ trở nên làn da tươi trẻ, láng mịn, được 
dưỡng ẩm, sạch và cực kỳ mềm mại. Một quy trình hai bước dễ thực hiện, bước làm sạch da giúp làm mềm và giúp kết dính các bã nhờn, 
bụi bẩn trên da để chuẩn bị cho bước chăm sóc da. Bước chăm sóc da sau khi lấy sạch bã nhờn, bụi bẩn ở bước làm sạch da, sẽ cung 
cấp dưỡng chất cho da.

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.

BƯỚC LÀM SẠCH DA

MỖI HỘP 4 LỌ MỖI LOẠI

BƯỚC CHĂM SÓC DA

CHỌN SỐCHỌN SỐ

KEM DƯỠNG THỂ
ageLOC DERMATIC EFFECTS
ĐỐI TÁC HOÀN HẢO CHO VIỆC 
LÀM GIẢM ĐÁNG KỂ CÁC NẾP NHĂN KẾT HỢP CHẢY XỆ

Giúp làm chậm quá trình lão hóa da, có thể sử dụng sản 
phẩm để dưỡng da hàng ngày nhằm duy trì độ ẩm cho da, 
giảm tình trạng da sần vỏ cam và cho làn da mịn màng.

* Để đạt được hiệu quả vượt trội, nên sử dụng ageLOC 
Dermatic Effects.

KEM LÀM MỜ NẾP NHĂN
TRU FACE LINE CORRECTOR
GIÚP CẢI THIỆN CÁC NẾP NHĂN TỪ NÔNG ĐẾN 
SÂU QUANH MIỆNG, MẮT VÀ TRÁN CỦA BẠN.

DƯỠNG ẨM NHẸ
DẠNG PHUN SƯƠNG
NaPCA MOISTURE MIST
LÀM ẨM, MÁT DA CHỈ TRONG MỘT LẦN PHUN
Bao gồm các thành phần giữ ẩm như NaPCA, 
công thức không chứa dầu này giúp bạn duy trì 
độ ẩm liên tục cho làn da. Dưỡng ẩm dạng phun 
sương cũng lý tưởng sử dụng cho cơ thể.
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Sử dụng với thiết bị
ageLOC Galvanic Spa

Sử dụng sản phẩm Chăm Sóc Tóc Nutriol Hair Fitness Treatment cùng với đầu dẫn dành cho da đầu 
của thiết bị ageLOC Galvanic Spa giúp thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ lợi ích của các thành phần 
quan trọng. Sự tương thích giữa dòng điện Galvanic và công thức của sản phẩm giúp thẩm thấu các 
dưỡng chất vào da đầu. 

Hướng dẫn sử dụng với thiết bị ageLOC Galvanic Spa

Sử dụng: 3 lần mỗi tuần, mỗi ngày một lần.
1. Lắp đầu dẫn dành cho da đầu. 
2. Gội đầu với dầu gội Nutriol Shampoo và lau khô.
3. Tháo nắp cho bột trị liệu rơi xuống phần dung 
dịch, lắc đều để kích hoạt công thức, thay nắp chai 
bằng nắp trong hộp sản phẩm.
4. Cho dung dịch trị liệu lên da đầu, tránh tiếp xúc 
mắt và da mặt.
5. Nhấn chọn màn hình hiển thị số 5, mát xa trong 2 
phút.
6. Xịt dưỡng ẩm phun sương NaPCA Moisture Mist 
lên miếng kim loại của thiết bị và làm ẩm tay.
7. Mát xa theo hướng dẫn hình bên. Sau khi mát xa 
xong, không gội đầu.

Lưu ý
Không dùng thiết bị mát xa cho vùng da bị vết thương hở, hoặc bị mụn, bị dị ứng. 
Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay bằng nước.
Nhờ bác sỹ tư vấn trước khi muốn sử dụng đối với các trường hợp đang mang thai, đang dùng máy điều hòa nhịp tim 
hoặc các thiết bị tương tự, có răng giả hoặc niềng răng, hoặc các trường hợp đang bị bệnh khác.
Không dùng thiết bị cho môi, mắt hoặc mí mắt.
Thiết bị mát xa và sản phẩm chỉ dùng ngoài da.
Nếu bị dị ứng hoặc bất kỳ dấu hiệu lạ cần ngưng sử dụng ngay lập tức. 

1 2 3
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SAU BÊN TRƯỚC
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N U T R I O L
s h a m p o o

Dầu Gội

N U T R I O L
hair fitness treatment

Sản phẩm chăm sóc tóc

Giúp bạn sở hữu mái tóc dày và óng mượt.
Bổ sung dưỡng chất cho tóc.
Cung cấp khoáng chất và độ ẩm, cho bạn 
mái tóc dày và óng mượt hơn.
Đã được kiểm nghiệm lâm sàng, an toàn, 
không gây kích ứng cho da đầu.

Công dụng

Nutriol Hair Fitness Treatment bổ sung dưỡng chất cho tóc và da 
đầu giúp cho mái tóc chắc khỏe. 
Chiết xuất từ các thành phần tự nhiên sẽ giúp mái tóc chắc khỏe 
và óng mượt. Để tăng cường hiệu quả, kết hợp sử dụng với dầu 
gội Nutriol Shampoo.
Đã được kiểm nghiệm lâm sàng an toàn, không gây kích ứng 
cho da đầu.

Công dụng
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CẢI THIỆN CÁC NẾP NHĂN, CHO LÀN DA LÁNG MỊN, SĂN CHẮC HƠN VỚI CÁC GIẢI PHÁP CHĂM SÓC 
DA TOÀN DIỆN CỦA NU SKIN®. ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU NỔI TIẾNG, CÁC 
CÔNG THỨC BỔ SUNG  GIÚP BẠN GIẢM DẤU HIỆU LÃO HÓA, SỰ CĂNG THẲNG VÀ TÁC HẠI CHO DA 
DO TIẾP XÚC VỚI MÔI TRƯỜNG KHÓI BỤI, KHÔI PHỤC LẠI LÀN DA TƯƠI TRẺ VÀ KHỎE MẠNH.

    

CHĂM SÓC DA TOÀN DIỆN

SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG12 13

Cho bạn làn da tươi trẻ và rạng rỡ hơn!

Sữa Rửa Mặt

Face Wash

Với da nhạy cảm:

THÀNH PHẦN CHÍNH

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 151/15/QCMP-HCM

Sữa rửa mặt 180o Face Wash mang lại cho bạn 
làn da tươi trẻ và rạng rỡ khi cung cấp đến 10% 
vitamin C cho làn da. Đồng thời ngăn ngừa các 
chất nhờn trên da, lấy đi lớp trang điểm và bụi 
bẩn từ môi trường bên ngoài, cho bạn làn da 
mịn màng và mềm mại.

Thử nghiệm ở một vùng da nhỏ trên tay trước khi 
sử dụng lên mặt.

• Vitamin C – nhân tố chính giúp ngăn ngừa sự 
xuất hiện của lão hóa và giúp da sáng mịn.
• Dầu mè và dầu đậu nành – giàu chất dưỡng 
ẩm giúp ngăn chặn sự mất nước và giúp duy trì 
lớp bảo vệ dưỡng ẩm của làn da.
• Chiết xuất từ hạt nho, lá cây bạch quả và nhân 
sâm - giảm thiểu sự tổn hại cho da bởi các gốc 
tự do.

Phù hợp với mọi đối tượng.

180O

• Giúp làn da sạch, sáng và mềm mại hơn.
• Cung cấp 10% hàm lượng vitamin C.



Với ageLOC Tru Face Essence Ultra, giờ đây bạn có thể thay đổi 

làn da lão hoá và giữ mãi nét đẹp tuổi thanh xuân. Sản phẩm được 

phát triển theo công thức đặc biệt với thành phần Ethocyn*. Các 

chuyên gia về chăm sóc và làm săn chắc da của Nu Skin đã sử 

dụng công nghệ ageLOC tập trung vào nguyên nhân gây ra lão hóa 

làm mất sự săn chắc da. Với ageLOC Tru Face Essence Ultra, làn 

da chảy xệ, lão hóa trước đây của bạn chỉ còn là quá khứ và sở hữu 

làn da săn chắc hơn cho hôm nay và mai sau.

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM:087/13/QCMP-HCM

Làm thế nào để kết hợp ageLOC Tru Face Essence Ultra với chế độ chăm 
sóc da ageLOC của tôi?

1. Sữa rửa mặt và nước hoa hồng dịu nhẹ ageLOC Gentle Cleanse & Tone

2. Tinh chất dưỡng da chống lão hóa ageLOC Future Serum.

3. Tính chất làm săn chắc da ageLOC Tru Face Essence Ultra.

4. Kem dưỡng da và chống nắng ban ngày ageLOC Radiant Day SPF 22/ 
Kem phục hồi da ban đêm ageLOC Transforming Night.

NỖ LỰC ĐỂ LẤY LẠI SỰ SĂN CHẮC CHO LÀN DA
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Kem làm sạch tế bào da chết Exfoliant Scrub 
EXTRA GENTLE với thành phần chiết xuất từ tảo 
biển giúp nhẹ nhàng làm sạch sâu bề mặt da. 

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
- Giúp mang lại làn da mịn màng, tươi sáng bằng việc làm 

sạch nhẹ nhàng. 

- Với thành phần từ tảo biển thiên nhiên, Exfoliant Scrub 

EXTRA GENTLE giúp nhẹ nhàng làm sạch các tế bào da 

chết và làm sạch lỗ chân lông, mang đến làn da tươi sáng. 

- Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. 

- An toàn, không gây dị ứng. 

Khi da trở nên sậm màu hoặc thiếu sức sống, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải làm sạch tế bào da chết. Làm sạch tế bào da 

chết là việc giúp loại bỏ lớp biểu bì ngoài cùng trên da – làm cho da bạn trở nên sáng hơn, mịn hơn và mềm mại hơn. 

Khi lạm dụng sản phẩm làm sạch tế bào da chết, da sẽ không còn tươi sáng và trở nên mỏng hơn. Nếu da bạn có biểu hiện này, 

ngừng sử dụng sản phẩm từ một đến ba tuần, sau đó dùng lại sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Sử dụng hai lần một tuần để đem lại kết quả tốt nhất cho mọi loại da. 

LƯU Ý

Kem Làm Sạch Tế Bào Da Chết 
Exfoliant Scrub EXTRA GENTLE

THÀNH PHẦN
- Chiết xuất từ tảo biển thiên nhiên giúp làm sạch toàn diện bề mặt da một cách nhẹ nhàng.

- Giúp loại bỏ tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông mà không làm mất đi lớp màng ẩm trên da, không gây 

   cảm giác khô da.

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 113/14/QCMP-HCM

Face lift powder ORIGINAL FORMULA và 
face lift activator ORIGINAL FORMULA là bộ 
sản phẩm mặt nạ giúp làm mịn và săn chắc da 
ngay sau lần đầu tiên sử dụng.

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
- Sản phẩm có tác dụng giúp làm săn chắc, căng mịn da 

mặt và cổ ngay sau khi sử dụng, mang đến cho bạn làn da 

tươi trẻ và mịn màng hơn. 

- Công thức với thành phần có chứa lòng trắng trứng gà 

giúp da săn chắc, tươi mới và làm mờ các nếp nhăn. Sử 

dụng từ một đến hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
- Giúp nhanh chóng làm căng và săn chắc những vùng da ít săn chắc trên mặt và cổ.

- Giúp làm giảm sự xuất hiện của các đường nhăn và nếp nhăn trên mặt và cổ.

- Giúp cải thiện bề mặt và cấu trúc da, làm cho da mịn màng hơn và tươi trẻ hơn. 

- Sản phẩm không chứa hương liệu.

- An toàn, không gây dị ứng.

THÀNH PHẦN
- Albumen – chiết xuất từ lòng trắng trứng gà, giúp làm săn chắc da. 

- Chiết xuất lô hội, allantoin, panthenol – kết hợp hoạt động với nhau giúp nuôi dưỡng và làm mịn da. 

Mặt nạ Face Lift Powder
ORIGINAL FORMULA 

Mặt nạ Face Lift Activator
ORIGINAL FORMULA 

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 113/14/QCMP-HCM SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG16 17



CÔNG DỤNG
• Mang lại những kết quả tương đương với liệu pháp 
chăm sóc da chuyên nghiệp.
• Làm sáng và mịn da, cho bạn làn da mềm mại và tươi 
trẻ hơn nhưng không làm mòn da.
• Phương pháp hiệu quả và dễ tiếp cận.

CÔNG DỤNG
 • Lấy đi bụi bẩn và các tạp chất, giúp làm giảm độ bóng và mụn đầu đen trên da.
 • Làm sạch sâu cho làn da trắng không bóng nhờn.
 • Hỗ trợ làm sạch các bụi bẩn che kín lỗ chân lông.
 • Giúp làn da mềm mại và mịn màng.

MẶT NẠ DẠNG KỲ
Polishing Peel

Liệu pháp chăm sóc da đơn giản
không cần đến viện chăm sóc da

MẶT NẠ LÀM SẠCH SÂU
Clay Pack Deep Cleansing Masque

THÀNH PHẦN 
• Enzyme trong bí ngô (Cucurbita Pepo Extract) – giúp làm 
sạch bề mặt da, mang lại làn da mịn màng bằng cách loại 
bỏ các tế bào chết trên da.
• Đất sét bentonit - một loại đất sét tự nhiên lấy từ tro núi lửa, 
có công dụng như mặt nạ khoáng chất cho làn da căng mịn 
và sáng bóng.

THÀNH PHẦN 
 • Sự kết hợp của đất sét bentonit và đất sét cao lanh (Kaolin) tự nhiên giúp làm sạch da hiệu 
quả, loại bỏ lượng dầu nhờn thừa, lấy đi bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông.
 • Lô hội (Aloe) giúp giữ độ ẩm và làm sáng da.

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 253/14/QCMP-HCM Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 151/15/QCMP-HCM

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, giúp hồi phục 
vùng da bị hư tổn, cho bạn một làn da mịn màng và mềm mại. 
Phù hợp cho mọi loại da dành cho cả nam và nữ.
Sử dụng mặt nạ bùn biển tự nhiên Epoch Glacial Marine Mud mỗi tuần để có làn da sáng mịn và 
tươi trẻ.

Glacial Marine Mud
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BỘ SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA

DÀNH CHO DA DẦU VÀ DA HỖN HỢP 
Nâng niu làn da với dưỡng chất từ thiên nhiên!

NUTRICENTIALS

Sữa rửa mặt 
Pure Cleansing Gel

Nước hoa hồng 
pH Balance Mattefying Toner

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.

Sữa Dưỡng Ẩm Ban Ngày 
Moisture Restore Day Protective 
Mattefying Lotion SPF 15 Com-
bination to Oily skin
Sữa dưỡng ẩm ban ngày cung cấp 
đủ độ ẩm giúp da mềm mại, mịn 
màng và ngăn ngừa tác hại của ánh 
nắng mặt trời. 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, bảo vệ da dưới tác hại của 
ánh nắng mặt trời.

Nước hoa hồng với chiết xuất dâu 
tây và thành phần bột khoáng giúp 
se nhỏ lỗ chân lông và chất nhờn 
trên da.

Tinh chất dưỡng da 
Celltrex Ultra Recovery Fluid
(Sử dụng với mọi loại da)
• Bảo vệ da trước những tác nhân gây 
ô-xy hóa hàng ngày.
• Cho bạn làn da mịn màng và săn chắc.
• Tinh chất dầu Ô-liu được hấp thụ vào da 
nhanh chóng.

1 2

3

Kem Dưỡng Ẩm Ban Đêm 
Night Supply Nourishing Cream
Cung cấp chất béo và các thành 
phần quan trọng giúp duy trì độ ẩm 
cho da, giúp da mịn màng và tươi trẻ.

5

4

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 151/15/QCMP-HCM Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 151/15/QCMP-HCM

BỘ SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA

DÀNH CHO DA THƯỜNG VÀ DA KHÔ
NUTRICENTIALS

Nâng niu làn da với dưỡng chất từ thiên nhiên!

Sửa rửa mặt 
Creamy Cleansing Lotion

Sữa Dưỡng Ẩm Ban Ngày 
Moisture Restore Day Protective 
Lotion SPF 15 
Normal to Dry skin

Kem Dưỡng Ẩm Ban Đêm 
Night Supply Nourishing Cream

Nước Hoa Hồng
pH Balance Toner

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.

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.

Cung cấp chất béo và các thành 
phần quan trọng giúp duy trì độ ẩm 
cho da, giúp da mịn màng và tươi trẻ.

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.

Tinh chất dưỡng da 
Celltrex Ultra Recovery Fluid
(Sử dụng với mọi loại da)
• Bảo vệ da trước những tác nhân gây ô-xy 
hóa hàng ngày.
• Cho bạn làn da mịn màng và săn chắc.
• Tinh chất dầu Ô-liu được hấp thụ vào da 
nhanh chóng.

1 2

3 4

5



Hàng ngày khi tắm, chúng ta thường thực hiện các bước sau: làm ướt người, thoa xà 
phòng hoặc sữa tắm lên cơ thể, tắm sạch và lau khô. Bạn cảm thấy da sạch hơn 
nhưng có bao giờ bạn trải nghiệm cảm giác dễ chịu, sảng khoái sau khi tắm? 

Sữa tắm Liquid Body Bar mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về chăm sóc 
da trong việc tắm hàng ngày. Hương bưởi tươi mát trong sữa tắm kích thích các giác 
quan của bạn đồng thời giúp làm sạch hiệu quả bụi bẩn và dầu mà vẫn an toàn cho 
da. Với công thức độc đáo chứa thành phần hỗn hợp các chất giữ ẩm giúp da luôn 
đủ độ ẩm, mịn màng và sạch sẽ. Hãy trải nghiệm cảm giác dễ chịu, sảng khoái và làn 
da mịn màng cùng sữa tắm Liquid Body Bar.

THÀNH PHẦN
• Bưởi – hương thơm nhẹ nhàng cho bạn cảm giác sảng khoái.
• Dầu hạt Jojoba và Lô hội – giúp làm mềm, giữ ẩm cho da.

Sữa tắm Liquid Body Bar

SẢN PHẨM CHĂM SÓC CƠ THỂ
Sữa tắm Liquid Body Bar

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM: 113/14/QCMP-HCM SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG22 23

Kem chống nắng Sunright 50 SPF 50 PA +++ giúp bảo vệ làn da bạn khỏi 
những tác hại từ tia UVA và UVB có trong ánh nắng mặt trời, mà vẫn giúp bạn 
sở hữu một làn da mịn màng và tươi sáng!  

Chiết xuất tảo Astaxanthin (haematococcus pluvialis): giúp bảo vệ da 
trước những tác nhân gây hại từ bên ngoài như tia cực tím.
Chiết xuất cây lá gai Physalis angulata: làm dịu da, cho làn da tươi mát và 
mịn màng ngay cả trước và sau khi tiếp xúc với ánh nắng.
Chiết xuất lô hội và chiết xuất bisabolol từ hoa cúc: cung cấp ẩm, làm dịu 
làn da.

SUNRIGHT 50 SPF 50 PA +++
KEM CHỐNG NẮNG

Thành phần:

Hướng dẫn sử dụng:

Áp dụng quy tắc 2 ngón tay để thoa kem:
Quy tắc hai ngón tay là cách tuyệt vời để đảm bảo bạn sử dụng đúng 
lượng kem chống nắng lên cơ thể. Cho kem chống nắng ra đầy theo 
chiều dài của 2 ngón tay giữa và ngón tay trỏ của bạn. Thoa đều kem lên: 
mặt, cổ, cánh tay trái, cánh tay phải, trên ngực, sau lưng, bên phải và bên 
trái đùi, và bên phải và bên trái cẳng chân. 

Công dụng: 
Tăng cường khả năng bảo vệ da dưới tác động của nhiệt.
Giúp bảo vệ làn da khỏi tác nhân có hại từ tia UVA, UVB, giúp tránh tình 
trạng lão hóa sớm trên da.
Cung cấp phổ chống nắng bảo vệ rộng.
Công thức giữ ẩm mà không gây dính rít trên da.
Phù hợp với mọi loại da, mọi độ tuổi. 

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.

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM:  174/15/QCMP-HCM



BƯỚC 1
SẢN PHẨM LÀM SẠCH SẢN PHẨM NƯỚC HOA HỒNG

BƯỚC 2

 

DÀNH CHO DA LÃO HOÁ Nu Skin 1800®  
Face Wash

ageLOC®  
Gentle Cleanse 
& Tone 

DÀNH CHO DA THƯỜNG VÀ DA KHÔ Creamy Cleansing Lotion PH Balance Toner

DÀNH CHO DA DẦU VÀ DA HỖN HỢP Pure Cleansing Gel PH Balance
Mattefying Toner

LÀM SẠCH TẾ BÀO DA CHẾT MẶT NẠ DẠNG KỲ

Exfoliant Srcub Polishing PeelTM

SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ / DƯỠNG DA

BƯỚC 3
SẢN PHẨM DƯỠNG ẨM

BƯỚC 4

DƯỠNG ẨM BAN NGÀY / BẢO VỆ DƯỠNG ẨM BAN ĐÊM / TÁI TẠO

 ageLOC®  
Future Serum

ageLOC®  
Radiant Day 
SPF 22

SUNRIGHT 50
SPF 50 PA+++

ageLOC®  
Transforming 
Night

TageLOC ru FaceTM 
Essence Ultra

Tru FaceTM 
Line Corrector

Moisture RestoreTM Day 
Protection Mattefying

Lotion SPF15

Moisture RestoreTM Day 
Protection Mattefying

Lotion SPF15

Night SupplyTM 
Nourishing Cream

Celltrex® Ultra 
Recovery Fluid

Celltrex® Ultra 
Recovery Fluid

NaPCA
Moisturizer

NaPCA 
Moisturizer

NaPCA
Moisturizer

HOẶC HOẶC

HOẶCHOẶC

NaPCA
Moisture Mist

NaPCA
Moisture Mist

ageLOC®
Galvanic Face Spa

ageLOC®
Galvanic Body Spa

SPA TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA

HOẶC

MẶT NẠ LÀM SẠCH SÂU

Clay Pack
Deep Cleansing Masque Glacial Marine MudTM

EpochORIGINAL
Face LiftTM Powder
Face  LiftTM Activator 

MẶT NẠ SĂN CHẮC DA
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AP-24 là dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng cải tiến mang tính 
khoa học giúp cung cấp chất bảo vệ ngăn ngừa các mảng bám.

Trắng răng, thơm miệng và chăm sóc sức khỏe 
răng miệng trong cùng một công thức tuyệt vời

Kem đánh răng trắng sáng AP24 Whitening Flouride Toothpaste (không chứa 
oxi già) giúp ngăn ngừa vi khuẩn và các mảng bám hình thành. Công thức với 
hương bạc hà va ni dịu nhẹ giúp hơi thở thơm mát và kéo dài cảm giác sạch 
bóng suốt cả ngày.

KEM ĐÁNH RĂNG TRẮNG SÁNG AP24
WHITENING FLOURIDE TOOTHPASTE

Scion Pure White Roll on giúp khử mùi cơ thể, giảm vết thâm sạm và giảm 
mùi mồ hôi vùng da dưới cánh tay, cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng. 

Lăn khử mùi cơ thể

Scion Pure White Roll on
Tự tin cho ngày mới.



NU SKIN VÀ  PHARMANEX 
CẢI TIẾN. ĐỘC QUYỀN. HỢP TÁC

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG 6S

CÔNG TY NU SKIN
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHỐNG LÃO HÓA

Cải tiến khoa học trong cả hai lĩnh vực chăm sóc cá nhân và dinh dưỡng 
đã đưa Nu Skin trở thành một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc 
sắc đẹp và sức khỏe. Những công thức sản phẩm và công nghệ độc 
quyền đã giúp chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực 
chống lão hóa, với các giải pháp thực tế thể hiện những kết quả đã 
được minh chứng.

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi đã chứng minh sự cam kết đối 
với việc nghiên cứu và phát triển thông qua việc hợp tác với nhiều viện 
nghiên cứu hàng đầu. Sự cộng tác này đã giúp cho chúng tôi phát triển 
các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc da thế hệ tiếp theo với một sự 
hiểu biết sâu rộng cơ bản về các gien gây lão hóa.

Nu Skin đã hợp tác nghiên cứu với trường đại học Standford và mua lại 
LifeGen Technologies. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Stanford 
đã nhấn mạnh vào việc mô tả sơ lược biểu hiện gien trong suốt quá trình 
phát triển và lão hóa và cũng khai thác sự kiểm soát các kiểu gien mới 
lạ trong da lão hóa. Ngoài ra, sự cộng tác độc quyền của chúng tôi với 
LifeGen Technologies đã tạo điều kiện cho Nu Skin tiếp cận với hơn 30 
năm kinh nghiệm nghiên cứu cơ bản về gien lão hóa. Nghiên cứu tiên 
phong của LifeGen kết hợp với các nghiên cứu đang thực hiện của Nu 
Skin sẽ cho phép chúng tôi sử dụng kiến thức này để phát triển các sản 
phẩm độc quyền, cải tiến xa hơn trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về Ban Cố Vấn Khoa Học Chống Lão Hóa của Nu Skin và Quy trình Chất Lượng 6S, vui 
lòng vào website: nuskin.com/vn

Quy trình chất lượng 6S của Pharmanex® bao gồm một loạt các hoạt động kết hợp chặt chẽ với nhau đảm 
bảo rằng mọi sản phẩm Pharmanex® là tuyệt đối an toàn và hiệu quả.

Vào năm 2009, phòng thí nghiệm Pharmanex và Nu Skin ở Provo, Utah được đổi tên thành Trung Tâm Nghiên Cứu Chống Lão 
Hóa của Nu Skin. Tên mới này thể hiện sự cam kết của công ty tập trung vào phát triển ngành khoa học chống lão hóa vào hai 
lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc da. Trung tâm nghiên cứu này là một trong ba trung tâm nghiên cứu toàn cầu với 1,75 triệu 
USD đầu tư vào thiết bị. Nu Skin cũng có Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Trung Quốc.

Công ty luôn liên tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc da toàn diện trong lĩnh vực chống lão hóa. Trung Tâm 
Sáng Tạo của Nu Skin được đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ và đi vào hoạt động vào tháng 10/2013 sẽ giúp Nu Skin dẫn đầu về 
cải tiến và hội nhập.

SELECTION - SỰ LỰA CHỌN
Nhóm các chuyên gia trên khắp thế giới đã tập hợp 
nghiên cứu một cách tỉ mỉ các thành phần tạo ra sản 
phẩm trước đây và hiện tại. Chỉ có những thành phần 
đáp ứng các tiêu chuẩn về tính xác thực, tính hiệu quả 
và an toàn mới được xem xét để sử dụng.

1 STANDARDIZATION - TIÊU CHUẨN HÓA
Dù rằng có nhiều sự lựa chọn khác nhau về các thành 
phần hoạt tính là đặc điểm trong hầu hết các sản phẩm 
tự nhiên, mỗi sản phẩm của Pharmanex® chứa một 
lượng bảo đảm các thành phần hoạt tính. Điều này đạt 
được thông qua quy trình tiêu chuẩn hóa độc quyền, 
nghiêm ngặt. Thành phẩm luôn đảm bảo chất lượng 
đồng nhất.

4

SAFETY - AN TOÀN
Pharmanex thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về sự an toàn 
sản phẩm bằng cách tiến hành các nghiên cứu riêng về 
an toàn trên phạm vi rộng dựa vào các dữ liệu liên quan 
sẵn có. Việc thử nghiệm dựa theo các tiêu chuẩn của 
ngành dược để kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn, thuốc 
trừ sâu, và các kim loại nặng được tiến hành cho tất cả 
sản phẩm từ lúc bắt đầu cho đến khi ra thành phẩm.

5

SUBSTANTIATION - SỰ CHỨNG MINH
Pharmanex đưa ra công bố các sản phẩm đã được 
chứng minh thông qua các tài liệu nghiên cứu lâm sàng 
và tiền lâm sàng. Chính sự tôn trọng triệt để của chúng 
tôi đối với các chứng cứ bằng văn bản chứ không dựa 
trên những gì không chắc chắn đã tạo nên sự khác biệt 
của Pharmanex so với các công ty thực phẩm chức 
năng khác.

6

SOURCE - NGUỒN NGUYÊN LIỆU
Khi đã hoàn thành bước lựa chọn, các chuyên gia của 
chúng tôi sẽ đi vòng quanh thế giới để tìm ra các nguồn 
nguyên liệu phù hợp nhất. Để đảm bảo chất lượng, Phar-
manex không dựa vào nhà cung cấp mà tiến hành 
những đánh giá riêng các nguyên liệu thô theo tiêu chí 
chất lượng, sự cô đặc của các thành phần hoạt tính và 
khả năng cung cấp quanh năm theo số lượng yêu cầu.

2

SPECIFICATION - THIẾT LẬP THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, các nhà khoa học của 
chúng tôi tạo ra các thông số kỹ thuật để thiết lập cơ sở 
chính cho: hoạt chất, thành phần, tiêu chuẩn sản phẩm 
hoàn chỉnh. Các tiêu chuẩn này cung cấp đặc điểm cụ 
thể để hướng dẫn sản xuất và lưu hành hợp lệ trên thị 
trường.

3

NGĂN NGỪA LÃO HÓA TỪ TRONG RA NGOÀI
Để giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất có thể, chúng tôi cam kết nâng cao cách bạn cảm nhận về bản thân. Pharmanex 
cung cấp giải pháp tối ưu về chống lão hóa với các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được đưa vào công thức nhằm nuôi 
dưỡng và bảo vệ cơ thể bạn chống lại sự tàn phá của thời gian. Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng trên các giải pháp 
độc đáo của dược phẩm cho đến cách thức chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Với 75 Nhà khoa học tận tâm bao gồm các nhân 
viên và hội viên từ các viện khoa học trên khắp thế giới, các nghiên cứu và thiết bị phát triển sản phẩm của chúng tôi đã 
giúp sản xuất ra các sản phẩm độc quyền, điều đó giúp chúng tôi có thể thiết lập nên tiêu chuẩn mới trong ngành công 
nghiệp chống lão hoá.
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DAY và R2 NIGHT
Bộ sản phẩm Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 DAY
Thành phần
Nấm Cordyceps Cs-4 Mushroom Mycella, chiết xuất quả lựu, chiết xuất 
nhân sâm Panax, Microcrystalline Cellulose, Axit Stearic, Sillicon Dioxit, 
Capsule (Gelalin, Titanium Dioxit).

Công dụng
Giúp bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực, sức bền, sự tỉnh táo và 
phục hồi sức khỏe nhanh trong mọi hoạt động trí óc và chân tay vào ban 
ngày. Dùng tốt cho người ốm, suy nhược.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 NIGHT
Thành phần
Chiết xuất hạt nho, chiết xuất quả cam đỏ, chiết xuất hạt cải xanh, Micro-
crystalline Cellulose, Axit Stearic, Sillicon Dioxit, Capsule (Gelalin).

Công dụng
Hỗ trợ quá trình đào thải các gốc tự do, chống oxy hoá, giúp phục hồi 
sức khỏe qua đêm.

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 602/2013/TNQC - ATTPGiấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 601/2013/TNQC - ATTP

Bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ageLOC R2 giúp phục hồi năng lượng
và làm mới cơ thể mỗi ngày.

Lưu ý: 
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người đang sử dụng thuốc
theo chỉ định, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh.
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ageLOC TR90 GỒM:

Thực phẩm chức năng ageLOC TR90 JumpStart (1 hộp, 15 gói)
Thực phẩm chức năng ageLOC TR90 Complex (3 hộp, 30 ngày/hộp)
Thực phẩm chức năng ageLOC TR90 Control (3 hộp, 30 ngày/hộp)
Thực phẩm chức năng ageLOC TR90 TrimShake hương Vani/Sôcôla (6 hộp, 15 gói/hộp)
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak (3 hộp, 60 gói/hộp)

Với thành phần chính là bột quả lê gai, bột cô đặc 
nước ép quả lựu, chiết xuất quả cam đỏ, chiết xuất 
đầu nhụy nghệ Satiereal, sản phẩm ageLOC TR90 
Jumpstart giúp duy trì sự trao đổi chất khỏe mạnh, 
kiểm soát sự thèm ăn và giữ cho cơ bắp săn chắc, 
qua đó hỗ trợ việc giảm cân để có một thân hình 
mảnh mai và khỏe mạnh khi kết hợp với chế độ ăn 
uống lành mạnh và luyện tập hợp lý theo hướng 
dẫn của chuyên gia.

Thực phẩm chức năng:
ageLOC TR90 JumpStart
(Dietary Supplement:
ageLOC TR90 JumpStart)

Lưu ý: 
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Để xa tầm tay trẻ em. 
- Đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang sử dụng thuốc theo đơn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.
- Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn bị mất hay bị rách.

Thực phẩm chức năng: ageLOC TR90 Complex
(Dietary Supplement: ageLOC TR90  Complex)

Với thành phần chính là chiết xuất hành tây, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất quả nho, 
bột quả ớt, chiết xuất quả cam đỏ, sản phẩm ageLOC TR90 Complex với các thành 
phần công thức và cơ chế tác dụng đặc trưng có tác dụng kiểm soát lượng mỡ dư 
thừa, tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể, giải phóng năng lượng, qua đó 
hỗ trợ sự trao đổi chất diễn ra lành mạnh và giúp duy trì sự săn chắc của cơ bắp.

Thực phẩm chức năng: ageLOC TR90 Control
(Dietary Supplement: ageLOC TR90 Control)
Với thành phần chính là bột hạt cacao, chiết xuất từ quả lựu, chiết xuất lá trà, bột quả 
anh đào chát và cơ chế tác dụng đặc trưng, sản phẩm ageLOC TR90 Control là một 
phần thiết yếu của chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng. ageLOC TR90 
được thiết kế để cải thiện hình ảnh của bạn trông gọn gàng và trẻ trung hơn.

Thực phẩm chức năng: ageLOC TR90 Trimshake
(Dietary Supplement: ageLOC TR90 Trimshake)
Với thành phần chính là bột sữa không béo, bột whey protein tinh sạch, bột 
whey protein cô đặc, sản phẩm ageLOC TR90 Trimshake dùng thay thế bữa ăn 
trong liệu trình kiểm soát cân nặng. ageLOC TR90 TrimShake hương 
Vani/Sôcôla là một phần thiết yếu của chương trình kiểm soát cân nặng và giữ 
gìn vóc dáng. ageLOC TR90 được thiết kế để cải thiện hình ảnh của bạn trông 
gọn gàng và trẻ trung hơn. Sản phẩm ageLOC TR90 TrimShake hương 
Vani/Sôcôla mang đến cho cơ thể nguồn protein chất lượng cao, cân bằng 
lượng hydrat cacbon, giúp kiềm chế sự thèm ăn, kiểm soát lượng calo hấp thụ 
để giúp giữ gìn vóc dáng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: LifePak
Dietary Supplement: LifePak
LifePak là một sản phẩm kết hợp bổ sung vi chất trong chế độ ăn uống, cung cấp 
các khoáng chất và một số vitamin 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.

ageLOC TR90

COMPLEX

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo số: 1326/2014/XNQC-ATTP SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG30 31



    

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak

Lưu ý: 
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Để xa tầm tay trẻ em. 
- Đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang sử dụng thuốc theo đơn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.
- Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn bị mất hay bị rách.

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 204/2013/TNQC-ATTP

LifePak là một sản phẩm kết hợp bổ sung vi chất trong chế độ 
ăn uống, cung cấp các khoáng chất và một số vitamin cần thiết 
kết hợp các chất dinh dưỡng từ thực vật với thành phần đa dạng 
vi chất, sản phẩm LifePak có tác dụng giúp chống lão hoá toàn 
bộ các cấu trúc cơ quan và chức năng của cơ thể, bảo vệ và duy 
trì sức khoẻ, sự trẻ trung và linh hoạt của cơ thể.

Cách dùng: Sủ dụng 1 viên mỗi ngày cùng với bữa sáng hoặc 
bữa tối.

Hãy đo lường chỉ số chống ôxy hoá SCS (Skin 
Carotenoid Score - Chỉ số Carotenoid dưới da) bằng 
thiết bị Pharmanex Biophotonic Scanner S3. Khi chỉ 
số SCS của bạn càng cao, mạng lưới bảo vệ chống 
ôxy hóa trong cơ thể bạn càng tốt.
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Cách dùng:
- Ngày uống 02 (hai) lần, mỗi lần 30 - 90 ml cùng với 
bữa sáng và bữa tối.
- Lắc đều trước khi sử dụng.
- Có thể pha ít nhất 30 - 90 ml sản phẩm với thức 
uống dạng lỏng bất kì để sử dụng.
- Để có kết quả tối ưu, sử dụng kết hợp với thực 
phẩm bảo vệ sức khoẻ LifePak.
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực Phẩm
Chức Năng

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 535/2013/TNQC-ATTP

Sản phẩm thực phẩm chức năng g3 với thành phần 
chính là tinh chất cô đặc của các loại quả truyền thống 
như quả gấc, cili, dứa Siberi, sơn trà tử... Mang lại nhiều 
lợi ích cho sức khỏe.
1. Giúp phục hồi tế bào và làm chậm quá trình lão 
hóa của cơ thể.
2. Giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.
3. Giúp hỗ trợ hệ tim mạch khoẻ mạnh.
4. Giúp hỗ trợ hệ thần kinh khoẻ mạnh.

Gấc + 3 loại quả quý
Mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Thực Phẩm Bổ Sung Lifepak có các thành phần dinh dưỡng sau:

Vitamin C

Vitamin E

Beta-Carotene

Axit Pantothenic

Niacin

Biotin

Vitamin A

Vitamin B6

Thiamine

Axit Folic

Vitamin D3

Vitamin B12

Riboflavin

Vitamin K1

Canxi

Ma giê

Kẽm

Sắt

Selen

Mangan

Đồng

Crôm

I ốt

Molybden

Lutein

Lycopen

Quercetin

Citrus Bioflavonoids

Axit Alpha-Lipoic

Chiết Xuất Trà Xanh

Chiết Xuất Hạt Nho

Inositol



Thông tin dinh dưỡng

Bột Nấm Linh Chi Reishi (Ganoderma Lucidum) 
(1% chiết xuất Bào Tử Nấm Linh Chi)

500,0 mg (+20%)

Thông tin dinh dưỡng

Bạch quả (Ginkgo biloba) 60,0 mg 

Thực phẩm chức năng ReishiMax là sản phẩm có thành phần Bột Nấm Linh Chi Reishi 
(Ganoderma Lucidum) cùng 1% chiết xuất bào tử nấm Linh Chi ứng dụng công nghệ làm 
nứt bào tử và chiết tách được các thành phần hoạt chất của Linh Chi, giúp tăng cường 
chức năng hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Cách dùng
Dùng 1-2 viên/lần, ngày 2 lần cùng với bữa ăn

HỖ TRỢ CHO
HỆ THỐNG MIỄN DỊCH CỦA CƠ THỂ

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

  - Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
  - Để xa tầm tay trẻ em. Tham khảo ý kiến bác sĩ với những trường hợp sau:
          Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.
          Người đang sử dụng thuốc theo chỉ định.
  - Nếu bị dị ứng với nấm nên thận trọng khi dùng các sản phẩm Linh Chi.
  - Không sử dụng nếu dấu niêm phong an toàn bị mất hoặc rách.

Chú ý

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo số: 1055/2014/XNQC-ATTP

Thực phẩm bổ sung

Thực phẩm bổ sung BioGinkgo 27/7 với thành phần chính được chiết xuất từ lá bạch 
quả giúp hỗ trợ chức năng não và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng 
hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu và oxy lưu thông đến não bộ và các chi tốt hơn.

Người trưởng thành.

- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu bạn là phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, hoặc uống theo đơn, 
  tham vấn bác sĩ trước khi dùng sản phẩm này. Hiếm thấy tác dụng phụ từ sản phẩm, 
  nhưng có thể có các hiện tượng rối loạn tiêu hóa, kích ứng da, hoặc đau đầu;
- Không sử dụng sản phẩm nếu bạn mẫn cảm với Bạch Quả;
- Không sử dụng nếu dấu an toàn bị rách hoặc mất.

Chú ý:

Uống một (1) viên mỗi lần, ngày 2 lần cùng bữa ăn. Viên uống không nhai.
Cách dùng: 

Đối tượng sử dụng: 

Dietary supplement:

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 1325/2014/XNQC-ATTP

Khi sử dụng sản phẩm Marine Omega, bạn nên lưu ý:

Cách dùng: Dùng 1-2 viên/lần cùng với bữa ăn sáng và tối

Cách dùng: 
- Dùng 1-4 viên mỗi ngày cùng với bữa ăn.
- Dùng 1-2 viên vào mỗi buổi sáng và buổi tối sẽ tốt hơn.

Nếu bạn bị dị ứng với các loại động vật có vỏ, đang mang thai hoặc cho 
con bú, đang dùng thuốc theo đơn, hoặc đã biết có vấn đề về sức khoẻ, 
bạn nên tham vấn ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng sản phẩm này. 
Không sử dụng sản phẩm này trong khi dùng bất cứ loại thuốc kê đơn 
nào mà không có sự tư vấn của bác sỹ kê đơn thuốc.

Để xa tầm tay của trẻ em.

LÀN DA TRẺ TRUNG BẮT ĐẦU TỪ 
BÊN TRONG
Để hỗ trợ sức khỏe và giúp cung cấp các dưỡng chất tốt cho làn da của bạn, điều quan trọng không phải là chăm sóc từ bên ngoài mà còn cần 
tác động từ bên trong. Sản phẩm Thực Phẩm Bảo vệ sức khỏe Marine Omega với thành phần chính là các dưỡng chất như Vitamin E, EPA, DHA, 
axít béo omega-3, giúp bổ sung các thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể và cho làn da của bạn.
Bên cạnh đó, sản phẩm Thực Phẩm Bảo vệ sức khỏe Tegreen 97 với thành phần chiết xuất từ trà xanh và rất nhiều các chất chống oxy hoá khác 
lại góp phần giúp hỗ trợ hệ thống bảo vệ chống oxy hóa cho cơ thể.

Thực Phẩm Bảo vệ sức khoẻ:
MARINE OMEGA

Marine Omega là thực phẩm bổ sung với thành phần dinh dưỡng là axít 
béo omega 3, cùng dầu nhuyễn thể krill - một nguồn axít béo thiết yếu giúp 
phát huy việc chăm sóc sức khoẻ. Sản phẩm này cung cấp các lợi ích:
 - Hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch.
 - Hỗ trợ cho chức năng của não.
 - Hỗ trợ cho chức năng miễn dịch.
 - Hỗ trợ cho làn da khỏe mạnh, tốt cho mắt.
 - Giúp cơ thể chống lão hóa.

120 viên nang mềm.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Khi sử dụng sản phẩm Tegreen 97, bạn nên lưu ý:
Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc đang dùng thuốc theo 
đơn, nên tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng các sản phẩm này.
Để xa tầm tay trẻ em.

Thực Phẩm Bảo vệ sức khỏe:
TEGREEN 97

Sản phẩm với thành phần chiết xuất từ trà xanh tự nhiên cung cấp cho cơ 
thể bạn những lợi ích nhất định như:

Sản phẩm với 2 cách thức đóng gói bao gồm: 30 viên/chai hoặc 120 
viên/chai giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn loại phù hợp với nhu cầu 
của mình hơn.

Giúp hỗ trợ hệ thống bảo vệ chống oxy hóa trong cơ thể do tác động của 
sự căng thẳng, ô nhiễm và các độc tố gây ra.
Dùng sản phẩm Tegreen 97 hàng ngày có thể được xem là cách phòng 
ngừa bổ sung đầu tiên để bảo vệ sức khỏe.

CÁC GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo số: 906/2012/TNQC-ATTP SỰ KHÁC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG34 35



CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG
Nhà Phân Phối có thể mua sản phẩm và tài liệu hỗ trợ kinh doanh bằng các cách sau:

HCM   
      

Hà Nội     
   

Giờ mở cửa 

Phương pháp thanh toán               

:     Số 201, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
      Phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
:     Tòa nhà MIPEC, Tầng 9, 229 Tây Sơn, 
      Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.
:     Thứ hai - Thứ sáu từ 10h – 19h
      Thứ bảy: từ 9h – 13h
:     VISA, MasterCard hoặc tiền mặt.  

1. ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA  NU SKIN VIỆT NAM TẠI:
Email : sameday_order_vietnam@nuskin.com
Fax : HCM: 08. 3932.0311; HN: 04.3564 3354  

2. GỬI ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN QUA EMAIL HOẶC FAX:*
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*Bảng giá trên được cập nhật đến tháng 03/2016.
*Giá của một số sản phẩm có thể được bổ sung hoặc thay đổi và sẽ được công ty thông báo đến Nhà Phân Phối trong thời gian sau.

  

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Viên nang ageLOC Y-SPAN 
(Dietary Supplement: ageLOC Y-SPAN) 

- Giúp hỗ trợ bạn tận hưởng cuộc sống trẻ trung dài lâu.

Hỗ trợ hệ thần kinh
khỏe mạnh

Tốt cho tim

Tốt cho mắt

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Tốt cho daHỗ trợ cho quá trình
chống oxy hóa cơ thể

Giúp tăng cường
năng lượng

Giúp xương khớp
khỏe mạnh

Lưu ý:
- Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Với phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú và những người đang dùng thuốc theo đơn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu xuất hiện bất kỳ tác dụng bất lợi nào.
- Không sử dụng sản phẩm nếu dấu niêm phong bị rách hoặc mất.

Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 02144/2015/XNQC

Sản phẩm ageLOC Y-SPAN là một 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 ôxy 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.

Cách dùng: Uống 2 viên mỗi lần, hai lần mỗi ngày cùng với các bữa ăn.

 Tên s n ph m (Product description)

53217083 B  SP mát xa m t ageLOC Galvanic Face Spa Pack (1 Face Spa, 3 Facial Gels, 1 Moisture Mist, 1 Cleanse & Tone)
53217084 B  SP mát xa c  th  ageLOC Galvanic Body Spa Pack (1 Body Spa, 2 Body Shaping Gels, 2 Dermatic Effects, 1 Moisture Mist)
53003876 Gel mát xa m t ageLOC Galvanic Facial Gels (4 l  tr ng, 4 l  xanh)
53102704 Kem làm m  n p nh n Tru Face Line Corrector (30 ml)
53101218 S n ph m ch m sóc tóc Nutriol Hair Fitness Treatment (12 l /h p, 7 ml/l )
53003902 Gel mát xa c  th  ageLOC Body Shaping Gel (150 ml)
53003903 Kem d ng th  ageLOC Dermatic Effects (150 ml)
53101226 D ng m nh  d ng phun s ng NaPCA Moisture Mist (250 ml)

53003888 B  s n ph m d ng da ageLOC Transformation (Cleanse & Tone, Future Serum, Radiant Day, Transforming Night)
53003882 S a r a m t & n c hoa h ng d u nh  ageLOC Gentle Cleanse & Tone (60 ml)
53003883 Tinh ch t d ng da ch ng lão hóa ageLOC Future Serum (30 ml)
53003904 Kem ch ng n ng và d ng da ban ngày ageLOC Radiant Day SPF 22 (25 ml)
53003880 Kem ph c h i da ban êm ageLOC Transforming Night (30 ml)

53217082 B  s n ph m Nutricentials dành cho da th ng và da khô (1 Creamy Cleansing Lotion, 1 pH Balance Toner, 1 Moisture Restore Day N&D, 1 Night Supply Nourishing Cream)

53110310 S a R a M t Creamy Cleansing Lotion dành cho da th ng và da khô (150 ml)
53110312 N c Hoa H ng pH Balance Toner dành cho da th ng và da khô (150 ml)
53102700 Tinh ch t d ng da Celltrex Ultra Recovery Fluid (15 ml)
53102728 S a d ng m ban ngày dành cho da th ng và da khô Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (50 ml)
53102705 Kem D ng Da Ban êm Night Supply Nourishing Cream (50 g)

53217081 B  s n ph m Nutricentials dành cho da d u và da h n h p (1 Pure Cleansing Gel, 1 pH Balance Mattefying Toner, 1 Moisture Restore Day C&O, 1 Night Supply Nourishing Cream)
53110309 S a R a M t Pure Cleansing Gel dành cho da d u và da h n h p (150 ml)
53110313 N c Hoa H ng pH Balance Mattefying Toner - da d u và da h n h p (150 ml)
53102700 Tinh ch t d ng da Celltrex Ultra Recovery Fluid (15 ml)
53102727 S a d ng m ban ngày dành cho da d u và da h n h p Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion SPF 15 (50 ml)
53102705 Kem D ng Da Ban êm Night Supply Nourishing Cream (50 g)

53101251 S a r a m t 180 Face Wash (125 ml)
53003906 Tinh ch t t o  s n ch c cho da ageLOC Tru Face Essence Ultra (60 viên)
53102707 Kem T y T  Bào Ch t Exfoliant Scrub Extra Gentle (100 ml)
53110809 M t N  Bùn Bi n T  Nhiên Epoch Glacial Marine Mud (200 g)
53110263 M t N  Làm S n Ch c Da Face Lift Powder Original Formula (75 g)
53110264 M t N  Làm S n Ch c Da Face Lift Activator Original Formula (125 ml)
53217054 B  s n ph m M t N  Làm S n Ch c Da Face Lift - Face Lift Set (Face Lift Powder, Activator, Moisture Mist)
53101215 M t n  d ng k  làm sáng da Polishing Peel (50 ml)
53101192 M t n  làm s ch sâu Clay Pack Deep Cleansing Masque (100 ml)
53001345 Kem Ch ng N ng Sunright 50 SPF 50 PA +++ (100 ml)

53101219 D u g i Nutriol Shampoo (125 ml)
53101218 S n ph m ch m sóc tóc Nutriol Hair Fitness Treatment (12 l /h p, 7 ml/l )

53101216 S a T m Liquid Body Bar (250 ml)
53111155 Kem ánh r ng tr ng sáng AP24 Whitening Fluoride Toothpaste
53003947 L n kh  mùi c  th  Scion Pure White Roll On

53217095 B  s n ph m Phát tri n kinh doanh 1000PV - Business Pack 1000PV 

53003536 Th c ph m b  sung Marine Omega (120 viên)
53003440 Th c ph m b  sung Tegreen97 (30 viên) 
53003529 Th c ph m b  sung Tegreen97 (120 viên) 
53003519 Th c ph m ch c n ng ReishiMax (60 viên)
53217075 B  SP TPCN ReishiMax (60 viên) + TPBS Tegreen97 (120 viên)
53003442 Th c ph m b  sung BioGinkgo 27/7 (60 viên)
53003484 Th c ph m b  sung LifePak (60 gói, 3 viên/gói)
53217027 B  s n ph m Th c ph m b  sung 3 LifePak & 3 Marine Omega
53003648 Th c ph m ch c n ng g3 (2 chai, 750 ml/chai) - g3 2 bottles
53217044 Th c ph m ch c n ng g3 (4 chai, 750 ml/chai) - g3 4 bottles
53217046  Th c ph m b  sung ageLOC R2  
53217094  B  SP TPBS ageLOC R2 500PV (6 h p) - ageLOC R2 500PV (6 boxes)  
53104140  B  s n ph m ageLOC TR90 h ng Va ni - ageLOC TR90 System (Vani)  
53104141  B  s n ph m ageLOC TR90 h ng Sô cô la - ageLOC TR90 System (Choco) 
53003753 TPCN ageLOC TR90 Trimshake h ng Sô cô la (15 gói) - TR90 Trimshake Choco
53003754 TPCN ageLOC TR90 Trimshake h ng Va ni (15 gói) - TR90 Trimshake Vanilla

PHÍ GIAO HÀNG - DELIVERY FEE

Thành Ph / T nh - City /Province

B  S n Ph m ageLOC Transformation - ageLOC Transformation

       

S n Ph m Ch m Sóc Da c Bi t - Target Treatment 

B  S n Ph m Phát tri n kinh doanh - Business Pack

TH C PH M B  SUNG PHARMANEX - DIETARY SUPPLEMENT

HCM (tr  C n Gi ), HN (tr  các huy n)

*B u C c H i D ng/ (Km52 +300 Qu c L  5, P. Bình Hàn – TP H i D ng)
*B u C c à N ng/ (26 Nguy n Tri Ph ng, P.Thanh Khê, TP. à N ng)
*B u C c V ng Tàu/ (S  19, Ph m Ng c Th ch, ph ng 9, TP V ng Tàu, t nh Bà R a V ng Tàu)
*B u C c C n Th / (71 Phan ng L u – Ph ng Tân An – Qu n Ninh Ki u – TP C n Th ) 
*B u C c Bình D ng/ (437 G2, Phú L i, Th  D u M t, t nh Bình D ng)

Mi n phí giao hàng n u nh n t i B u C c c a Nu Skin (gi  ho t ng t  8h n 17h, th  2 n th  7)
Free delivery to receive at Nu Skin's Post Offices (operate from 8AM to 17PM, From Monday to Saturday)

Các t nh và thành ph  khác
Bình D ng, HCM (C n Gi ), HN (các huy n)

S n Ph m Ch m Sóc C  Th  - Body Care

Galvanic System và Nh ng S n Ph m S  D ng Chung - Galvanic System and Complementary Products 

B  s n ph m Nutricentials - dành cho da th ng và da khô

B  s n ph m Nutricentials - dành cho da d u và da h n h p

S n Ph m Ch m Sóc Tóc - Hair Care

Giá NPP - WH 
Price PV

            9,270,000   250
            9,270,000   250
            1,200,000   40
            1,450,000   49
            1,870,000   65
            1,200,000   40
            1,270,000   42
               300,000   10

            8,060,000   300
               990,000   34
            4,030,000   150
            1,510,000   52
            1,860,000   64

            2,200,000   73

               440,000   14
               440,000   14
               990,000   33
               840,000   27
               900,000   30

            2,200,000   73
               440,000   14
               440,000   14
               990,000   33
               840,000   27
               900,000   30

               900,000   30
            3,600,000   120
               500,000   16
               840,000   25
               750,000   25
               460,000   15
            1,500,000   50
               650,000   21
               500,000   16
               740,000   25

               950,000   33
            1,870,000   65

               490,000   16
               240,000   7
               109,000   3

          30,000,000   1000

            1,400,000   48
               630,000   22
            2,140,000   75
            1,540,000   55
            3,359,000   118
               600,000   20
            1,500,000   50
            7,800,000   250
            2,300,000   75
            4,200,000   135
            3,000,000             100   
          15,000,000             500   
          34,000,000          1,000   
          34,000,000          1,000   
            1,750,000   60
            1,750,000   60

B  S n Ph m ageLOC Transformation - ageLOC Transformation

Th i gian giao hàng k  t  th i 
gian t hàng

Delivery Time since order time

       

S n Ph m Ch m Sóc Da c Bi t - Target Treatment 

1 - 2 ngày
1 - 3 ngày

Th i gian giao hàng k  t  th i 
gian t hàng

Delivery Time since order time

1 - 3 ngày

Trong vòng 9 ti ng gi  hành 
chánh (10h -19h)

B  S n Ph m Phát tri n kinh doanh - Business Pack

TH C PH M B  SUNG PHARMANEX - DIETARY SUPPLEMENT

S n Ph m Ch m Sóc C  Th  - Body Care

Galvanic System và Nh ng S n Ph m S  D ng Chung - Galvanic System and Complementary Products 

B  s n ph m Nutricentials - dành cho da th ng và da khô

B  s n ph m Nutricentials - dành cho da d u và da h n h p

S n Ph m Ch m Sóc Tóc - Hair Care



CÁC ĐỐI TÁC CỦA QUỸ SEA CHF TẠI
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

TẠI VIỆT NAM

Đã giúp đỡ 35 trẻ em 
bị bệnh tim bẩm sinh.   1,3

Tỷ VNĐ

đóng góp
2015

Mục tiêu cứu 50 trẻ em
bị tim bẩm sinh năm 20161,3

Tỷ VNĐ

đóng góp
2016

đã giúp đỡ 6 trẻ em
bị bệnh tim bẩm sinh.200

Triệu VNĐ

2013
đóng góp

đã giúp đỡ 29 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Gần 700 Nhà Phân Phối đã tham gia vào 
chương trình đóng góp 1% hoa hồng hàng 
tháng cho Quỹ SEA CHF tại Việt Nam.1

Tỷ VNĐ

đóng góp
2014

FORCE FOR GOOD (FFG) - 
ĐỘI NGŨ LÀM VÌ NHỮNG ĐIỀU 

TỐT ĐẸP CỦA NU SKIN 

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện cuộc sống
của trẻ em bằng cách mang đến niềm hy vọng 
cho nhiều mảnh đời nghèo khó thoát khỏi bệnh
tật và mù chữ.

QUỸ PHẪU THUẬT TIM DÀNH CHO 
TRẺ EM ĐÔNG NAM Á 

SOUTHEST ASIA CHILDREN’S HEART FUND (SEA CHF)

TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Từ 1999 đến cuối năm 2015, 

Quỹ SEA CHF đã cứu giúp gần 7.500 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh,
hơn 11.200 Nhà Phân Phối khu vực đã tham gia vào chương trình 

đóng góp 1% hoa hồng hàng tháng cho Quỹ SEA CHF.

CỨU SỐNG MỘT TRẺ EM MỖI NGÀY
Nu Skin gia nhập thị trường quốc tế lần đầu tiên vào năm 1990. Công ty đã gia nhập thị 
trường Hồng Kông, thị trường đầu tiên của khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 
1991.

Tính đến thời điểm này, Nu Skin đã hoạt động ở 54 thị trường trên khắp thế giới và sẽ tiếp 
tục phát triển. Đến cuối tháng 12/2015, Nu Skin có 994.000 Nhà Phân Phối độc lập đang 
hoạt động trên khắp thế giới.

54.   Chile Tháng 8, 2015
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