
ศูนย�
จามจ�ร�

ประตูเป�ด เป�ดขายบัตร เป�ดบร�การ
10.00 น. 11.30 น. 11.30-20.00 น.

ศูนย�
โคราช

ประตูเป�ด เป�ดขายบัตร เป�ดบร�การ
11.00 น. 11.30 น. 11.30-19.00 น.

รับฟร� ซ�ออน เฟรช บอดี้ วอช
มูลค�า 1,500.- (จำนวนจำกัด)

สมัครสมาช�กใหม� 
พร�อมซ�้อสินค�า 
5,000.- ข�้นไป
ต�อ 1 ใบเสร็จ 

NEW 
SIGN UP!  

รับฟร� Nu Travel Bag
กระเป�าเดินทางล�อลาก นู สกิน
มูลค�า 3,290.- (จำนวนจำกัด)

ซ�้อสินค�าตั้งแต� 
1000 คะแนนข�้นไป 

ต�อ 1 ใบเสร็จ

โปรโมชั่นในงานที่คุณไม�ควรพลาด!!!

17-18 สิงหาคม 2018
ศูนย�ฯ จามจ�ร� และโคราชEXPONU SKIN

แบล็ค ลูมิสปา คิต 
1 ชุด ประกอบดวย • เครื่องแบล็ค เอจล็อค ลูมิสปา • อุปกรณสัมผัสแบบมาตรฐาน (แบล็ค)

• อุปกรณสัมผัสแบบเฟรม (แบล็ค) • เอจล็อค แอคติเวติ้ง คลีนเซอร 3 หลอด (ตามสภาพผิว)

มีให�เลือก 4 สูตร • ชุดผิวธรรมดาถึงผิวผสม • ชุดผิวมัน • ชุดผิวแห�ง • ชุดผิวแพ�ง�าย

รับฟร�! มินิ แบล็ค ไมโครโฟน 
และกระเป�าผ�า เอจล็อค ลูมิสปา 
มูลค�าของแถมรวม 1,300.-

10,900.-
ราคาแบรนด แอฟฟลิเอต PV

200

Black Lumispa

1,950.-
ราคาแบรนด แอฟฟลิเอต PV

33 1,950.-
ราคาแบรนด แอฟฟลิเอต PV

33

นู คัลเลอร� พาวเวอร�ลิป 
ฟลูอิด ทร�โอ เซ็ต
BE BRAVE COLLECTION
ประกอบดวยเฉดสี 
• คอนฟเดนซ 
• ดีเทอรมายด 
• เรน

นู คัลเลอร� พาวเวอร�ลิป 
ฟลูอิด ทร�โอ เซ็ต
BE HAPPY COLLECTION
ประกอบดวยเฉดสี 
• โปรโมชั่น
• เอ็กซพลอร
• เฟยรเลสC O L L E C T I O N

BRAVEBe

C O L L E C T I O N

HAPPYBe

POWERlips fluid TRIO SET

ช�อปสนุกทุกช�องทาง
คลิกซ�้องายๆ

สแกนเลย

ไปกับชุดโปรโมชั่นสุดโดนใจเที่ยงวัน-เที่ยงคืน 2 วันเท�านั้น (จำนวนจำกัด) 



สนุกไปกับการโพสต�ท�าถ�ายรูปกับ
มุมโปรดในงานที่คุณชอบที่สุด! แล�ว
กดแชร� และ Check-in พร�อมอธ�บาย
ความชอบที่คุณคิดว�าเด็ดสุด
และติดแฮชแท็ก #nuskinexpo2018 

#ไมมาไมไดแลว แค�นี้ก็ลุ�นรับของ
ที่ระลึกในงานได�ฟร�ทันที 
(จำกัด 50 ท�านแรก/วัน)

ช�ค แชะ แชร� ลับสมอง เสร�มความรู�

เป�ดประสบการณ�ตรงกับการพิสูจน�ประสิทธ�ภาพของ
• การทำงานของเคร�่อง ลูมิสปา ถึงการทำความสะอาด
   และความอ�อนโยน ที่เหนือกว�าการทำความสะอาดทั่วไป
   พร�อมประสิทธ�ภาพการทำงานที่ช�วยให�ผิวหน�าได�
   ออกกำลังกายจร�ง
• นวัตกรรมสุดไฮเทคที่ให�คุณออกแบบสูตรสกินแคร�
   ได�ด�วยตัวเอง กับเคร�่อง เอจล็อค มี

Beauty Gadget
สนุกไปกับการแต�งแต�ม…เติมสี
• ลองสีที่ใช�แค�คลิกผ�านแอพพลิเคชั่น 
 เพลิดเพลินไปกับการเลือกสีลิปสติก
 ที่ใช�สำหรับคุณ
• ทดลองประสิทธ�ภาพที่ติดทน 
 แต�บางเบากับ นู คัลเลอร� 
 พาวเวอร�ลิป ฟลูอิด

Powerlips Fluid

Smart GIG กับการเปลี่ยนช�ว�ตสู�โอกาสทางธุรกิจ นู สกิน
ห�องที่จะให�คุณมาลับสมอง พร�อมเสร�มความรู� เพื่อการสร�างอาช�พ 
และรายได�แบบไม�จำกัดเพดานรายได�…ผ�านการแบ�งป�นประสบการณ�
จากผู�ประสบความสำเร็จในธุรกิจ นู สกิน ทั้งออฟไลน� และออนไลน�

• พลาดไม�ได�…กับการกลับมาของหนังสั้นเร�่องใหม�…ที่ถ�ายทอดเร�่องราว
ความสำเร็จจากประสบการณ�จร�งของคนรุ�นใหม� ที่ให�คุณใช�เป�นแรงบันดาลใจ
ในการเลือกใช�ช�ว�ต…ด�วยตัวคุณเอง!!!

เช็คสุขภาพ สตาร�ทความอ�อนเยาว�

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ และความงามสุดคุ�ม ศูนย�ฯ จามจ�ร�  : ปกติ 500.- 
ศูนย�ฯ โคราช  : ปกติ 300.- 

250.- 
150.- 150.- 
250.- 50.- 50.- และลดเพิ่มอีก 

เพียงลงทะเบียนรับสิทธ�์
ณ บร�เวณจ�ดจำหน�ายบัตร

แยมโรล จ�3 
2 สูตรพิเศษ
ที่คิดค�นเพื่อคุณ

น�ำดื่ม  
ดับกระหาย
เพื่อสุขภาพ

Fr�

ตรวจสารต�าน
อนุมูลอิสระ

ตรวจ
ไขมัน

ตรวจ
ผิวหน�า

ทีอาร�ไนน�ตี้ 
เชค สมูทตี้ 
เคร�่องดื่มของ
คนรักสุขภาพ

ไม�ลอง…ไม�รู� กับ 
เอเปคกลาเช�ยล มาร�น มัด
โคลนจากมหาสมุทร
บร�ติช โคลัมเบีย

เฉพาะจามจ�ร� (เลือกเพียง 1 รายการ)

กรุงเทพฯ วันศุกร�ที่ 17 ส.ค. 13.00  คุณธนกฤต สมเกียรติกุล  : สมาชิกทำเนียบ 1 ลานเหรียญสหรัฐ
    และ เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 1 ป (สมาชิกทีมอิลิท 1 ป)
  18.00  คุณณภาบงกช ภูภาดาสวัสดิ์  
    เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 3 ป  (สมาชิกทีมอิลิท 3 ป)

 วันเสาร�ที่ 18 ส.ค. 13.00  คุณธ�ร�รัฐ อัครรัตน�พรกุล  : สมาชิกทำเนียบ 10 ลานบาท 
   และ เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 1 ป (สมาชิกทีมอิลิท 1 ป)
  15.00  คุณภัคกร นุติทวัฒน�  : สมาชิกทำเนียบ 100 ลานบาท 
   และ เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 9 ป  (สมาชิกทีมอิลิท 9 ป)

โคราช วันศุกร�ที่ 17 ส.ค. 18.00  คุณพิฐชญาณ�  รุ�งสวัสดิพงศ� : สมาชิกทำเนียบ 20 ลานบาท 
   และ เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 1 ป  (สมาชิกทีมอิลิท 1 ป)

 วันเสาร�ที่ 18 ส.ค. 13.00  คุณนภัทร  ยอดพฤติการณ� : สมาชิกทำเนียบ 1 ลานเหรียญสหรัฐ 
   และ เพรสซิเด็นเชี่ยล ไดเร็คเตอร 5 ป (สมาชิกทีมอิลิท 5 ป)

สถานที่ วันที่ เวลา ว�ทยากรรับเช�ญ

ปฏิทินเอ็กซ�โปคร้ังต�อไป    • 9-10 พฤศจ�กายน ณ นู สกิน จามจ�ร� / โรงแรมชลอินเตอร� จ.ชลบุร�

หมายเหตุ : ตำแหนงของวิทยากรเปนตำแหนง ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
 : สมาชิกทำเนียบลานเหรียญสหรัฐ / ลานบาท หมายถึง ผูแทนจำหนายอิสระที่มีรายไดจากคอมมิสชั่นที่ไดรับจาก นู สกิน สะสมมากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐขึ้นไป / 1 ลานบาทขึ้นไป
  อยางไรก็ดี นู สกิน ไมมีนโยบายการันตีความสำเร็จ และไมใชผูแทนจำหนายทั้งหมดไดรับรายได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนปนผล โปรดติดตอศูนยฯ นู สกิน ประเทศไทย

0 2791 8500 www.nuskin.comบร�ษัท นู สกิน เอ็นเตอร�ไพร�ส (ประเทศไทย) จำกัด 
319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 


