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Ngay khi quyết định , hãy bắt đầu thực hiện theo 3 bước:

Tạo ra nguồn thu nhập bán thời gian 
bằng việc giới thiệu sản phẩm ageLOC® 
cho các thành viên gia đình và bạn bè của 
bạn.
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Trong hơn 30 năm kinh doanh, chúng tôi đã chi trả hơn 11 tỷ đô la Mỹ tiền hoa hồng và các 
chuyến tưởng thưởng cho Nhà Phân Phối toàn thời gian và bán thời gian trên khắp thế 
giới. Trong khi chúng tôi được biết biết đến như là một công ty của những nhà lãnh đạo và 
đến cuối năm 2014 có 1.103 Nhà Phân Phối thuộc câu lạc bộ triệu phú đô la Mỹ* kể từ năm 
1984. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã giúp đỡ cho rất nhiều người có cuộc sống tốt đẹp 
hơn. Những người này đang nhận thấy rằng thu nhập của họ tăng lên từng ngày thông 
qua các cơ hội mà chúng tôi mang đến và từ đó chất lượng cuộc sống của họ được cải 
thiện một cách đáng kể.

Tại Nu Skin, sự thịnh vượng không chỉ là chuỗi các con số 0 trong bảng thu nhập của bạn 
mà còn là chất lượng và sự tiện nghi trong cuộc sống. Mọi người có thể tận hưởng cuộc 
hành trình và bắt đầu thực hiện ước mơ cho cuộc sống thịnh vượng.

* Thành Viên Câu Lạc Bộ Triệu Đô (MDC) là những Nhà Phân Phối đã nhận được giá trị hoa hồng tiền thưởng hơn một triệu đô trong suốt 
khoảng thời gian là Nhà Phân Phối của Nu Skin. Tuy nhiên, không phải tất cả Nhà Phân Phối đều có thể thành công hoặc nhận được tất cả 
tiền thưởng, hoa hồng và các lợi ích kinh tế như nhau. Để nhận được  các khoản tưởng thưởng xứng đáng, đòi hỏi  Nhà Phân Phối phải dành 
nhiều thời gian, sự nỗ lực và cam kết đối với công việc kinh doanh. Để biết thêm chi tiết về Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng của Nu Skin 
Việt Nam, vui lòng liên hệ Văn Phòng Nu Skin Việt Nam qua điện thoại 08.3932.4300 hoặc website www.nuskin.com/vn

Sử dụng các sản phẩm ageLOC® và tận 
hưởng cảm giác thoải mái với việc chăm 
sóc da tại nhà.

Với ageLOC® - Tương lai trong tầm tay bạn!

Trở thành Nhà Phân Phối Executive bằng cách mua 
bộ sản phẩm ageLOC® Galvanic Spa cho chính bạn 
và bảo trợ khách hàng trải nghiệm những sản 
phẩm ageLOC. Lúc đó bạn vừa có thêm thu nhập 
vừa có đủ điều kiện trở thành Executive!

Mục tiêu của Nu Skin rất đơn giản: trở thành 
công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới 
bằng cách tạo ra nhiều thu nhập cho các Nhà 
Phân Phối Lãnh Đạo hơn bất kỳ công ty nào khác. Với hơn 11 tỷ đô la Mỹ trả thưởng kể từ 
khi chúng tôi bắt đầu hoạt động kinh doanh cùng với Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng 
hấp dẫn và thuyết phục, chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng với nền tảng vững chắc, các 
sản phẩm cải tiến và cơ hội kinh doanh tuyệt vời, chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn nữa.

Chúng tôi là những người GIÚP ƯỚC MƠ 
CỦA BẠN THÀNH HIỆN THỰC!

®

Với hơn 3,17 tỷ đô la Mỹ doanh thu năm 2013, Tập đoàn Nu Skin đã tung



08/14

Quy mô thị trường cho các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp toàn cầu ước 
tính khoảng 500 tỷ USD. Ngành công nghiệp chống lão hóa là một trong những ngành có 
xu hướng phát triển đáng kể nhất trong thập kỷ qua và sẽ tiếp tục phát triển trong những 
thập kỷ tới. Tương lai của ngành công nghệ ngăn ngừa lão hóa là rất tiềm năng.

Theo mức tăng trưởng dự báo toàn cầu, phân khúc sản phẩm ngăn ngừa lão hóa sẽ phát 
triển từ 115 tỷ USD đến 291 tỷ USD trước năm 2015 (Với Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm + 
20,4% (CAGR).

Nu SKin có những lợi thế cạnh tranh rất lớn. Chúng tôi có thể xây dựng nền tảng kinh 
doanh vững chắc dựa trên lợi thế đó. Chúng ta hãy lướt qua các câu chuyện về ageLOC® để 
thấy tiềm năng đáng kể của sản phẩm.

Bộ sản phẩm chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa ageLOC® Transformation đã thu được 410 
triệu đô la Mỹ khi bắt đầu tung ra thị trường vào tháng 10 năm 2009. Trong buổi giới thiệu 
trước khi ra mắt chính thức sản phẩm ageLOC® tại Hội Nghị Toàn Cầu vào năm 2009, chúng 
tôi đã bán với doanh thu 16 triệu USD trong 3 ngày! Nu Skin Hàn Quốc giới thiệu sản phẩm 
ageLOC® vào tháng 1 năm 2010 và đã bán trên 63.000 sản phẩm, tương đương 26 triệu đô 
la Mỹ trong vòng 2 ngày! Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã lập kỷ lục 1 ngày bán hàng khi Nu 
Skin Thái Lan giới thiệu sản phẩm ageLOC® vào tháng 3 năm 2010 và đã bán được 4.000 bộ 
sản phẩm, đạt doanh số 1,4 triệu đô la Mỹ. Nu Skin Singapore và Nu Skin Malaysia đã bán 
trên 9.000 bộ sản phẩm, thu được 2,7 triệu USD. 

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 trong 
một bước duy nhất nhưng vẫn 
cung cấp đủ cho da các thành 
phần chống lão hóa. 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 
hoá 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.

Chứa các thành phần làm giảm 
vết chân chim và nếp nhăn, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 
làm sáng, dưỡng ẩm và nuôi 
dưỡng da. 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. Sản phẩm giúp 
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, khỏe mạnh 
hơn mỗi ngày.

Là một phần của chương trình chăm sóc da, làm giảm lão hoá 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 ageLOCTM 
GENTLE CLEANSE & TONE

NHẸ NHÀNG LÀM SẠCH VÀ NUÔI 
DƯỠNG DA VÀO BUỔI SÁNG VÀ TỐI

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 bạn có làn da sáng mịn.

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

TINH CHẤT CHỐNG LÃO HOÁ 
ageLOCTM FUTURE SERUM

KEM  DƯỠNG DA VÀ CHỐNG 
NẮNG BAN NGÀY ageLOCTM 
RADIANT DAY SPF 22

KEM PHỤC HỒI DA BAN ĐÊM 
ageLOCTM TRANSFORMING NIGHT

1. CẤU TRÚC DA TRẺ TRUNG
2. LÀN DA MỊN MÀNG
3. SẮC THÁI DA SĂN MỊN
4. GIẢM CÁC VẾT CHÂN CHIM / NẾP NHĂN
5. TĂNG ĐỘ SÁNG DA
6. THU NHỎ LỖ CHÂN LÔNG
7. LÀM MỜ CÁC VẾT THÂM
8. CUNG CẤP ĐỘ ẨM CHO DA

Số phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Sở Y Tế TP.HCM:266/12/QCMP-HCM

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. Thật tuyệt vời là giờ đây bạn đã có 
trong tay các công cụ giúp mình trông ngày càng trẻ trung 
và khỏe mạnh.

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 loại bỏ 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 mọi mặt trong 
cuộc sống của bạn. Đây chính là lúc mở ra và khám phá 
một diện mạo mới của chính bạn.

CẢI THIỆN VÀ GIÚP LÀN DA TƯƠI TRẺ MỘT CÁCH ĐÁNG KỂ
Cùng việc sử dụng thiết bị ageLOC Galvanic Spa 3 lần/ 1 tuần, 
sẽ giúp tăng cường lợi ích giảm dấu hiệu lão hoá rõ rệt mà 
sản phẩm ageLOC Future Serum và bộ sản phẩm ageLOC 
Transformation mang lại.

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

Sự cải thiện đáng kể về việc giảm dấu hiệu lão 
hoá da.
Sự cải thiện đáng kể trên da gồm giảm nếp 
nhăn, làn da mịn màng và tươi sáng hơn.

Các đối tượng sử dụng cho thấy: 

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


