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เอจล็อค ลูมิสปา 

 51 800 487 1000

เอจล็อค แอคติเวติ้ง คลีนเซอร์
•	 เอจลอ็ค	ลมิูสปา	แอคตเิวติง้	คลีนเซอร์	สตูรผิวธรรมดาถงึผิวผสม	 รหสัสนิค้า	:	19001492	

•	 เอจลอ็ค	ลมิูสปา	แอคตเิวติง้	คลีนเซอร์	สตูรผิวมนั	 รหสัสนิค้า	:	19001493

•	 เอจลอ็ค	ลมิูสปา	แอคตเิวติง้	คลีนเซอร์	สตูรผิวแพ้งา่ย	 รหสัสนิค้า	:	19001491

•	 เอจลอ็ค	ลมิูสปา	แอคตเิวติง้	คลีนเซอร์	สตูรผิวแห้ง	 รหสัสนิค้า	:	19001494

•	 อปุกรณ์หวัสมัผสัแบบมาตรฐาน	 รหสัสนิค้า	:	19310013

•	 อปุกรณ์หวัสมัผสัแบบเฟิร์ม	 รหสัสนิค้า	:	19310015

เอจล็อค ลูมิสปา คิต
ประกอบด้วย	:	เคร่ืองเอจลอ็ค	ลมิูสปา	พร้อมอปุกรณ์หวัสมัผสัแบบมาตรฐาน,	
เอจลอ็ค	ลมิูสปา	แอคตเิวติง้	คลีนเซอร์	1	หลอด	มีให้เลือก	4	สตูร	
•	ชดุผิวธรรมดาถงึผิวผสม	 รหสัสนิค้า	:	19136649	

•	ชดุผิวมนั	 รหสัสนิค้า	:	19136651

•	ชดุผิวแห้ง	 รหสัสนิค้า	:	19136652

•	ชดุผิวแพ้งา่ย	 รหสัสนิค้า	:	19171370

7 ประโยชน์
เพื่อผิวกระจ่าง สว่าง ใส
ทรีตเมนต์เพื่อปลุกเซลล์ผิว  

•  ด้วยการเคลื่อนไหวเฉพาะตวั ท�าให้ผวิได้รบัการกระตุ้น

 การสร้างโปรตนีผวิใหม่ 

•  ด้วยหลกัการนวดเพื่อกระตุ้นให้ผวิสดชื่น 

•  เพิ่มความกระจ่างใสผวิแลดูเปล่งประกาย 

พลังท�าความสะอาดล�้าลึก 

•  ขจดัเซลล์ผวิตายให้หลดุออกอย่างนุ่มนวล 

•  ท�าความสะอาดล�้าลกึ ขจดัน�้ามนัส่วนเกนิ 

 สิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อยู่ในผวิ 

•  กระชบัรูขมุขน 

•  ผวิเนยีมนุ่มน่าสมัผสัหลงัจากใช้ทนัท ี
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AGELOC ME®

THE POWER TO BE ME

คิดค้น เพื่อคุณ เพียงผู้เดียว
เพื่อการดูแลความอ่อนเยาว์ในแบบที่เป็นคุณ

ให้คณุก้าวข้ามขีดจ�ากดัของการดแูลผิว	ด้วย “เอจล็อค มี” 

นวตักรรมลา่สดุของเทคโนโลยี	เอจลอ็ค	ท่ี	ได้รับการค้นคว้าวิจยัอยา่ง 

ตอ่เน่ืองด้วยเทคโนโลยีในแบบท่ีไมเ่คยมีใครผลติ	หรือคดิค้นมาก่อน

เอจล็อค มี คือเคร่ืองมือนวตักรรมความงามลา่สดุจากทีม 

นกัวิทยาศาสตร์	น	ูสกิน	ท่ีไมใ่ชแ่คค่วามล�า้ของเทคโนโลยีภายในตวัเคร่ือง

เทา่นัน้	แตค่ณุยงัสามารถดไีซน์สูตรสกนิแคร์เฉพาะบุคคลได้เอง

ผา่นแอพพลเิคชัน่	ท่ีมีมากถงึ	2,000 สูตร	เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

การดแูลผิวในแบบท่ีเป็นคณุอยา่งแท้จริง	

นอกจากนี	้	เอจล็อค มี ยงัได้รับการยอมรับจากทัว่โลก	ให้เป็น	
Beauty Gadget	ท่ีโดดเดน่ด้วยสตูรเอจลอ็ค	ท่ีครอบคลมุทกุสญัญาณ

ความชรา	ได้แก่	1.	การผลดัเซลล์ผิวเก่า		2.	ลดเลือนจดุดา่งด�า	

3.	ดแูลริว้รอยท่ีไมพ่งึปรารถนา		4.	ยกกระชบัผิว		5.	เพ่ิมความชุม่ชืน้	

6.	ปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสียวีู		7.	ซอ่มแซมโครงสร้างผิว	และ	

8.	ฟืน้ฟเูซลล์ผิวให้แข็งแรง
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THE POWER TO BE ME

ครบระบบการดูแลทุกสัญญาณชรา ด้วย ครีมบำารุงเอจล็อค มี

เอจลอ็ค	มี	เดย์
ครีมบ�ารุงกลางวนัท่ีดแูลปกป้องผิว	

มอบความชุม่ชืน้	พร้อมอิสระในการ

เลอืกชนิดครีมบ�ารุง	สว่นผสมของสาร

ป้องกนัแสงแดด	หรือน�า้หอมได้

เอจลอ็ค	มี	เซร่ัม
ผสานประสทิธิภาพทรีตเมนท์ต้านความ

เสือ่มชรา	ด้วยเซร่ัม	เอจลอ็ค	มี	3	ชนิด	

เพ่ือปกป้องฟืน้บ�ารุงผิวจากสญัญาณ

ร่วงโรยแหง่วยั	ลดเลอืนริว้รอย	คืนความ

กระจา่งใส	และผิวท่ีดเูรียบเนียน	เพ่ือผิว

แลดอูอ่นเยาว์จนคณุสงัเกตได้

เอจลอ็ค	มี	ไนท์
ครีมบ�ารุงกลางคืน	ซอ่มแซมโครงสร้าง

ผิวให้แขง็แรงในยามค�า่คืน	และเลอืก

เนือ้ครีมบ�ารุงตามความต้องการของคณุ

เอจล็อค มี คิต
ประกอบด้วย	:	เคร่ือง	เอจลอ็ค	มี	1	เคร่ือง,	

ผลติภณัฑ์ชดุมาตรฐาน,	พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้	1	ชดุ,	

พาวเวอร์	เบส	1	ชดุ,	อปุกรณ์สง่เสริมการขายอ่ืนๆ	
รหสัสนิค้า	:	19001640		

(ผลิตภณัฑ์จดัชดุต่างๆสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายการส่งเสริมการขายประจ�าเดือน)  7 ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ที ่ NUSKIN.COM



GALVANIC SYSTEM

GALVANIC ®
SYSTEM II
กัลวานิค	 ซิสเต็ม	 II	 คือเคร่ืองมือในการท�าทรีตเมนต์ด้วยกระแส 
กัลวานิคท่ีมีขนาดกระทัดรัดสามารถใช้งานได้ง่ายๆ	 ด้วยตวัเอง 
แต่เป่ียมด้วยประสิทธิภาพและมีระบบการท�างานอนัชาญฉลาด 
พร้อมสทิธิบตัร	การปรับกระแสไฟกลัวานิคอตัโนมตัิ	 โดดเด่นด้วย
คณุลกัษณะการใช้งานท่ีคุ้มค่าและง่ายดายเพียงเปลี่ยนอุปกรณ์
สัมผัส	 ก็สามารถรองรับการท�าทรีตเมนต์	 ได้ถึง	 3	 รูปแบบ	 คือ	 
ทรีตเมนต์ผิวหน้า	ทรีตเมนต์ผิวกาย	 และทรีตเมนต์ศีรษะ	 รวมถึง 
การลดเลือนริว้รอย

กลัวานิค คติ
ประกอบด้วย : กลัวานิค ซสิเตม็ II 1 ชดุ, 
กลัวานิค เฟเช่ียล เจล สตูรเอจลอ็ค 1 กลอ่ง, 
เอน็เอพีซีเอ มอยซ์เจอร์ มิสท์ 1 ขวด, อปุกรณ์สง่เสริมการขายอ่ืนๆ
รหสัสนิค้า : 19171273

GALVANIC ® 
BODY SYSTEM III
กัลวานิค	 บอดี	้ ซิสเต็ม	 III	 นวัตกรรมเพ่ือการดูแลรูปร่างด้วย
เทคโนโลยีอจัฉริยะ	 ท่ีผสานการท�างานร่วมกบัศาสตร์ของเอจล็อค	
เพ่ือการดแูลรูปร่างระดบัสงู	 ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะ
ส�าหรับการท�าทรีตเมนต์ผิวกายด้วยผิวสมัผสัขนาดใหญ่	และความถ่ี
กระแสกลัวานิคเพ่ือกระตุ้นต่อต้านความเสื่อมชราของผิวกายโดย
เฉพาะ	 สามารถขจัดเซลลูไลท์ท่ีรวมตัวอยู่หนาแน่นตามบริเวณ	 
ต้นแขน	หน้าท้อง	และต้นขา

กลัวานิค บอดี ้คิต
ประกอบด้วย : กลัวานิค บอดี ้ซสิเตม็ III 1 เคร่ือง, 
เอจลอ็ค บอดี ้เช็ป เจล 1 หลอด, ลคิวิด บอดี ้ลฟูรา 1 ขวด, 
อปุกรณ์สง่เสริมการขายอ่ืนๆ
รหสัสนิค้า : 19171100

(ผลิตภณัฑ์จดัชดุต่างๆสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายการส่งเสริมการขายประจ�าเดือน)

นวัตกรรม กัลวานิค ซิสเต็ม
กัลวานิค ซิสเต็ม คือเคร่ืองมือทำาสปาด้วยกระแสกัลวานิคขนาดเล็กแต่เป่ียมด้วยประสิทธิภาพ  
พร้อมสิทธิบัตรการปรับกระแสไฟกัลวานิคอัตโนมัติ สามารถเห็นผลการเปล่ียนแปลงได้ต้ังแต่คร้ังแรกท่ีใช้
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กลัวานิค	สปา	เฟเช่ียล	เจล	สตูรเอจลอ็ค
พรี - ทรีตเมนต์ เฟเช่ียล เจล 

(ส�าหรับขัน้ตอนท�าความสะอาดผิวหน้า) 

โดยกระแสไฟกลัวานิคจะชว่ยสง่ผา่นเจล 

ให้ลงไปจบัสิ่งสกปรกในชัน้รูขมุขน 

ทรีตเมนต์ เฟเช่ียล เจล 

(ส�าหรับขัน้ตอนการบ�ารุง)	ขัน้ตอนนี ้

จะเป็นการดงึสิง่สกปรกท่ีถกูจบั

โดย	พรี-ทรีตเมนต์	เฟเช่ียล	เจล	พร้อม 

มอบคณุคา่การบ�ารุงลงสูผิ่วอยา่งล�า้ลกึ

รหสัสนิค้า	:	19293876	/	1	กลอ่ง 
(อยา่งละ	4	หลอด)

พรี-	ทรีตเมนต์	เลือก ทรีตเมนต์	เลือก

จากการศกึษาทางคลนิิก
พบวา่	น	ูสกิน	กลัวานิค	สปา	สามารถสง่ประสทิธิภาพในการดดูซมึสารอาหาร

ของผิวได้เพ่ิมขึน้ถงึ	70%	หลงัจากท�ากลัวานิค	ทรีตเมนต์	ผา่นไป	24	ชัว่โมง

ทาครีมบ�ารุงอยา่งเดียว

ทาครีมบ�ารุงหลงัท�ากลัวานิค	ทรีตเมนต์
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การดูดซึมสารอาหารของผิว

เพ่ิมข้ึนถึง 70%

ชัว่โมง

ทรูเฟซ	ไลน์	คอร์เรคเตอร์	 
ครีมตอ่ต้านริว้รอยลกึท่ีเกิดจาก

พฤตกิรรมท่ีท�าซ�้าๆ	ทกุวนัด้วย

เทคโนโลยี	โปร-คอลลาเจน 

เปปไทด์	ซึง่เป็นโมเลกลุขนาดเลก็ 

ท่ีทรงอานภุาพในการแทรกซมึเข้า

สูผิ่วชัน้ในได้ดีสามารถสง่

สญัญาณกระตุ้นให้เซลล์สร้าง

คอลลาเจนเพ่ือผลติเซลล์ได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ

รหสัสนิค้า	:	19102704	/	30	
มล.

เลอืก

เอจลอ็ค	บอดี	้เช็ป	เจล
คือเจลสตูรเฉพาะท่ีมีกระแสไฟสมัพนัธ์ 
กบัการท�างานร่วมกบั	เคร่ืองกลัวานิค	
พร้อมสง่ประสทิธิภาพจากสารสกดัจาก
โกโก้	และสารสกดัจากเก็กฮวย	ชว่ยลดเลอืน
เซลลไูลท์	ท�าให้ผิวแลดเูรียบเนียนขึน้	

รหสัสนิค้า	:	19003902	/150	มล.
รหสัสนิค้า	:	19171102
(ชดุ	4	หลอด)

เลอืก

ความแตกตา่งท่ีพิสจูน์ได้	:	ผลลพัธ์ความเปลี่ยนแปลงจากการท�าทรีตเมนต์

ทรีตเมนต์	*
(หลงัท�า	14	เดือน)

ทรีตเมนต์	*
(หลงัท�า	4	สปัดาห์)

ไมไ่ด้ทรีตเมนต์ ไมไ่ด้ทรีตเมนต์

*ผลการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัแต่ละบคุคล

นทูริออล	แฮร์	ฟิตเนส	ทรีตเมนต์
ทรีตเมนต์สตูรเฉพาะท่ีมีสว่นประกอบ

ส�าคญัจากสาหร่ายทะเลสนี�า้ตาล	 

ชว่ยบ�ารุงหนงัศีรษะ	และเพ่ิมความ 

แข็งแรงให้เส้นผม	และรากผมดมีู

สขุภาพดีขึน้

รหสัสนิค้า	:	19101218	/	7	มล./ขวด

บรรจกุลอ่งละ	12	ขวด

เลอืก

เอจลอ็ค	เดอร์มาตคิ	เอฟเฟ็คส์	
โลชัน่สตูรพิเศษลขิสทิธ์ิเฉพาะ

ของ	น	ูสกิน	ชว่ยลดริว้รอยของผิว

เปลอืกส้ม	ให้ดเูรียบเนียน	โดยเฉพาะ

บริเวณต้นขา	สะโพก	ด้วยสว่นผสม

สกดัจากมลัเวเซีย	และชบาท�าให้

ผิวกระชบันุม่นวล

รหสัสนิค้า	:	19003903	/	150	
มล.
รหสัสนิค้า	:	19171011	
(ชดุ	2	หลอด)

นทูริออล	แชมพ	ู
ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะท่ีผสาน

คณุคา่	Tricalgoxy®	สารสกดัจาก

สาหร่ายท่ีได้รับการพิสจูน์ทางการ

แพทย์แล้ววา่สามารถท�าให้เส้นผม

แข็งแรง	และดหูนาขึน้

รหสัสนิค้า	:	19101219	/	125	มล.

(ผลิตภณัฑ์จดัชดุต่างๆสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายการส่งเสริมการขายประจ�าเดือน)  9 ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ที ่ NUSKIN.COM
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ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าประจำาวัน
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าประจำาวันของ นู สกิน ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพผิวที่แตกต่าง 

ของแต่ละบุคคล ผลิตภัณฑ์เอจล็อค ทรานส์ฟอร์เมชั่น คือ นวัตกรรมที่ก้าวหน้าที่สุด

ในการต่อต้านความเสื่อมชรา นู สกิน 180o ให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิว 

นู สกิน ไตร-เฟสิค ไวท์ เพื่อผิวหน้าที่กระจ่างใส นู สกิน เคลียร์  แอคชั่น ลดปัญหาสิว 

นูทริเซนเชี่ยล เพื่อผิวที่แลดูมีสุขภาพดี  เริ่มต้นที่นี่ เพื่อผิวสวยในทุกช่วงวัยของคุณ
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8
AGELOC ®   TRANSFORMATION

ADVANCED ANTI-AGING SYSTEM 

เอจลอ็ค	ทรานส์ฟอร์เมชัน่	แพก็เกจ	
ประกอบด้วย	:	เจนเทิล	คลีนส์	แอนด์	โทน,	ฟิวเจอร์	เซร่ัม,	 
เรเดียนซ์	เดย์	เอสพีเอฟ	22,	ทรานส์ฟอร์ม่ิง	ไนท์
รหสัสนิค้า	:	19003888

เอจล็อค ทรานส์ฟอร์เมชั่น
เพื่อความสดใสแลดูอ่อนเยาว์

พัฒนาการอีกขั้นของศาสตร์แห่งการต่อต้านริ้วรอย ด้วยเทคโนโลยี 
เอจล็อค ที่ตรงเข้าจัดการกับต้นกำาเนิดของร้ิวรอยเพ่ือ “รีเซ็ท” 
กระบวนการทำางานของกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์ (Youth Genes 
Cluster) เพื่อย้อนวัยของคุณให้คงความอ่อนเยาว์ตราบนานเท่านาน

เอจลอ็ค	เจนเทิล	คลีนส์	แอนด์	โทน	
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	พร้อมปรับสภาพผิวในขัน้ตอนเดียว	
ด้วยคณุคา่จากผลติภณัฑ์ท่ีออ่นโยน	สมัผสัได้ถงึความออ่นนุม่	
และชุม่ชืน้ขึน้
รหสัสนิค้า	:	19003882	/	60	มล.

เอจลอ็ค	ฟิวเจอร์	เซร่ัม	
เซร่ัมเข้มข้น	ท่ีมอบคณุคา่แหง่การบ�ารุงท่ีชว่ยให้ผิวดอูอ่นเยาว์
พร้อมสง่เสริมการผลติคอลลาเจนเม่ือใช้อยา่งตอ่เน่ือง	ชว่ยให้ผิว
คืนสภาพกลบัสูค่วามออ่นเยาว์	และดกูระจา่งใสกวา่เดมิ
รหสัสนิค้า	:	19003883	/	30	มล.

เอจลอ็ค	ทรานส์ฟอร์ม่ิง	ไนท์	
ฟืน้ฟสูภาพผิวตามธรรมชาตใินชว่งเวลาพกัผอ่น	สมัผสัได้ถงึ
ประสทิธิภาพในการผลติเซลล์ผิวท่ีออ่นเยาว์เพ่ิมขึน้	85%															
ริว้รอยดลูดเลือนลงและรูขมุขนดกูระชบัขึน้
รหสัสนิค้า	:	19003880	/	30	มล.

เอจลอ็ค	เรเดียนซ์	เดย์	เอสพีเอฟ	22		
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์เนือ้บางเบาพร้อมสารปกป้องจากแสงแดดชว่ย
ยบัยัง้การสร้างเมด็สีท่ีเป็นสาเหตขุองความหมองคล�้า	และสามารถ
ชว่ยลดเลือนริว้รอยได้ถงึ	45%
รหสัสนิค้า	:	19003904	/	25	มล.
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NU SKIN 180°®

ANTI-AGING SKIN THERAPY SYSTEM

นู สกิน 180o

ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยเพื่อผิวแลดูอ่อนเยาว์

นู สกิน 180๐ ระบบปฏบิตักิารทีด่แูลและฟืน้ฟสูญัญาณการรว่งโรยของผวิ 
อยา่งครบถว้น โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบสำาคัญ ท่ีประสาน 
การทำางานร่วมกันในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การย้อนวัยเป็นไปอย่าง 
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปล่ียนแปลงของผิวท่ีดีข้ึนภายใน 7 วัน*

ชุด	นู	สกิน	180	�
ประกอบด้วย	เฟซ	วอช,	สกิน	มิสท์,เซลล์	รีนิววอล	ฟลูอิด,	
ยูวี	บล็อค	ไฮเดรเตอร์	เอสพีเอฟ	18,	ไนท์	คอมเพล็กซ์
รหัสสินค้า	:	19101255			

180	�	เซลล์	รีนิววอล	ฟลอิูด
ประกอบด้วยกรดโพลีไฮดรอกซ่ีกลโูคโนแลคโทน	(PHA)	15%	ท่ีมี
ประสทิธิภาพในการผลดัเซลล์ผิวอยา่งออ่นโยนชว่ยปกป้องผิวจาก
สารอนมุลู-อิสระพร้อมสารสง่เสริมความกระชบั	เรียบเนียน	และลด
ริว้รอย	
รหสัสนิค้า	:	19101250	/	30	มล.

180	�	เฟซ	วอช
วิตามินซีเสถียรเข้มข้น	10%	ใน	180	�	เฟซ	วอช	จะชว่ยลดเลือน 
ริว้รอยและความไมส่ม�่าเสมอของสีผิวพร้อมเสริมการท�างานของ
โครงสร้างผิว	และสง่เสริมการสร้างคอลลาเจนผิวจงึดกูระชบั
และเรียบเนียน
รหัสสินค้า	:	19101251	/	125	มล.

180	�	สกิน	มิสท์
สว่นผสมท่ีล�า้หน้าของสารประกอบเชิงซ้อน	เอชเอม็ดบัเบิล้ย	ู
คอมเพลก็ซ์	(HMW	COMPLEX)	ชว่ยลดอาการระคายเคืองพร้อม
ปกป้องผิวจากการถกูท�าลายจากอนมุลูอิสระ	ชว่ยกระชบัรูขมุขนให้
แลดเูรียบเนียบ
รหสัสนิค้า	:	19101253	/	100	มล.

180	�	ยวีู	บลอ็ค	ไฮเดรเตอร์	เอสพีเอฟ	18
มีประสทิธิภาพในการฟืน้ฟเูซลล์ผิวตามกลไกธรรมชาต	ิพร้อม
ปกป้องผิวจากการถกูท�าลายในอนาคตและสว่นผสมของ	
ซงิค์	ออกไซด์	ท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็	ซึง่เป็นเกราะป้องกนัของรังสี	
UVA	และ	UVB	
รหสัสนิค้า	:	19101254	/	30	มล.

180	�	ไนท์	คอมเพลก็ซ์
สว่นผสมของครีเอทีน	ชว่ยเพ่ิมการสะสมพลงังานให้เซลล์ผิว	
เสริมสร้างกระบวนการฟืน้ฟเูซลล์ผิว	พร้อมสง่เสริมการสร้าง
คอลลาเจนและอิลาสตนิให้ผิวและชว่ยฟืน้ฟผิูวจากการท่ีถกู
แสงแดดท�าลายท�าให้ผิวเรียบเนียน	กระจา่งใส	แลดอูอ่นเยาว์
รหสัสนิค้า	:	19101252	/	30	มล.
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®TRI-PHASIC WHITE®

SKIN BRIGHTENING SYSTEM

นู สกิน ไตร-เฟสิค ไวท์ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อผิวหน้า
กระจ่างใส คืนความเปล่งปลั่งให้ผิวคุณเปล่งประกายได้อีกครั้ง  
โดยส่วนประกอบสำาคัญที่มี อยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ถูกดีไซน์
เป็นพิเศษเพื่อให้มีระบบการทำางานที่ประสานกันอย่างอ่อนโยน 
ซึ่งจะช่วยยับยั้งต้นกำาเนิดความหมองคลำ้าได้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน

ไตร-เฟสิค ไวท์
เพื่อผิวหน้าแลดูกระจ่างใส

ไตร-เฟสคิ	ไวท์		คลีนเซอร์	
: ยับยัง้ขบวนการขนถ่ายเมด็สี ด้วยคณุคา่จากครีเอทินีนให้ผิว
เนียนนุม่	พร้อมปรับสีผิวให้สม�่าเสมอ	เรียบเนียน

รหสัสนิค้า	:	19102729	/	100	มล.

ไตร-เฟสคิ	ไวท์		โทนเนอร์	
: ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ด้วยสารผลดัเซลล์ท่ีไมมี่ฤทธ์ิ
เป็นกรด	(Fairtrex™)	ให้สผิีวสม�า่เสมอคืนความเรียบเนียนให้กบัผิว

รหสัสนิค้า	:	19102733	/	125	มล.

ไตร-เฟสคิ	ไวท์		ไนท์	ครีม	
: ยับยัง้การกระตุ้นการสร้างเมด็สี ผลติภณัฑ์บ�ารุงผิวตอนกลาง
คืนท่ีชว่ยผสานคณุคา่จาก	ไดอะเซทธิล	โบลด์ดีน	(Diacetyl	Boldine)	
โดยยบัยัง้การกระตุ้นการสร้างเม็ดสีท่ีมีสาเหตมุาจากความเครียด	
ให้ผิวรู้สกึผอ่นคลายคืนความกระจา่งใสแก่ผิว
รหสัสนิค้า	:	19102732/	30	มล.

ไตร-เฟสคิ	ไวท์	เดย์	มิลค์	โลชัน่	เอฟพีเอฟ	15	
: ปกป้องผิวจากสภาวะแวดล้อม ท่ีเป็นสาเหตขุองการกระตุ้นการ	
สร้างเมด็สด้ีวย	เฮ็กซาเปปไทด์-2	(Hexapeptide-2)	ยบัยัง้การ
ท�างานของฮอร์โมน	MSH	(Melanocyte	Stimulating	Hormone)	ท่ี
ท�าหน้าท่ีกระตุ้นการสร้างเมด็สี	สาเหตขุองผิวหมองคล�า้	จดุดา่งด�า	
พร้อมปกป้องผิวจากรังสี	UVA	และ	UVB	

รหสัสนิค้า	:	19102731/	75	มล.

ไตร-เฟสคิ	ไวท์	เอสเซน็ซ์	
: แทรกแซงขบวนการสังเคราะห์เมด็สี ผลติภณัฑ์บ�ารุงผิวท่ี
ผสานเทคโนโลยี	“ไบรท์เทก็ซ์	(BrightexTM)”	ท่ีสามารถตรงเข้า
แทรกแซงขบวนการสงัเคราะห์เมด็สที�าให้เมด็สท่ีีปรากฏมีสอีอ่นลง

รหสัสนิค้า	:	19102730/	30	มล.

ไตร-เฟสคิ	ไวท์	เรเดียนซ์	มาส์ค	
: เผยผิวขาวกระจ่างใสได้เร็วยิ่งขึน้  มาส์คบ�ารุงพิเศษในกลุม่
ไตร-เฟสคิ	ไวท์	ท่ีชว่ยเสริมประสทิธิภาพ	ในการลดปัญหาจดุดา่งด�า
และความหมองคล�้าของผิว	ให้เผยผิวขาวแลดกูระจา่งใสได้เร็วย่ิงขึน้		
พร้อมมอบความออ่นนุม่แก่ผิว	
รหสัสนิค้า	:		19102775	
ขนาดบรรจ	ุ8	ชิน้	/	กลอ่ง	

ชดุ น ูสกิน ไตร-เฟสคิ ไวท์ ซสิเตม็
5	ผลติภณัฑ์ในชดุนี	้จะท�างานร่วมกนัเพ่ือลดทกุกระบวนการ	ใน
การก่อให้เกิดปัญหาสีผิวไมส่ม�่าเสมอ	ประกอบด้วย	:	คลีนเซอร์,	
โทนเนอร์,	เอสเซน็ซ์,	เดย์	มิลค์	โลชัน่	เอสพีเอฟ	15,	ไนท์	ครีม	

รหสัสนิค้า	:	19102734		
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NU SKIN CLEAR ACTION®

ACNE MEDICATION SYSTEM

ผลิตข้ึนภายใต้ความชำานาญของผู้เช่ียวชาญเร่ืองผิวพรรณโดยตรง 
ของ นู สกิน ผสานด้วยเทคโนโลยีนำาสมัยเพื่อช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหา 
เรื่องสิวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสิวในอดีตที่ทิ้งร่องรอยไว้ หรือสิวที ่
กำาลังเป็นอยู่ และยังช่วยลดความเส่ียงของการเกิดสิวในอนาคตอีกด้วย

เคลียร์ แอคชั่น ซิสเต็ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวแลดูไร้สิว

เคลียร์ แอคชัน่ โทนเนอร์
ผลติภณัฑ์ปรับสภาพผิว ท่ีมีสว่นประกอบ ส�าคญัจาก ซิง้ค์ พีซีเอ 
(Zinc PCA) ควบคมุความมนับนใบหน้าท่ีชว่ยลดอาการระคายเคือง
และรอยแดงตา่งๆ รวมถงึน�า้มนับนผิวหน้า จงึไมท่�าให้ผิวหน้าเป็น
มนัเงา สมัผสัได้ถงึความสะอาดท่ีล�า้ลกึ 
รหสัสนิค้า : 19110387 / 150 มล. 

เคลยีร์ แอคชัน่ โฟมม่ิง คลนีเซอร์ 
ด้วยประสิทธิภาพจาก กรดซาลไิซลคิ (Salicylic Acid) 
สว่นประกอบส�าคญั ในผลติภณัฑ์นีจ้ะแทรกแซงกระบวนการ 
เกิดสวิ ท่ีมีสาเหตมุาจากการอดุตนัของสิง่สกปรกและน�า้มนัสว่น
เกิน ท�าให้รู้สกึได้ถงึความสะอาดและ สดช่ืน โดยไมรู้่สกึแห้งหรือ
ตงึท่ีผิวหน้า
รหสัสนิค้า : 19110388 / 100 มล. 

ชดุ	น	ูสกิน	เคลยีร์	แอคชัน่	ซสิเตม็
ประกอบด้วย	:	โฟมม่ิง	คลีนเซอร์,	โทนเนอร์,	เดย์	ทรีตเมนต์,	
ไนท์	ทรีตเมนต์
รหสัสนิค้า	:	19110391

เคลียร์	แอคชัน่	ไนท์	ทรีตเมนต์
ผลติภณัฑ์บ�ารุงผิวตอนกลางคืนท่ีมีสว่นประกอบของเรตนิอล	
(Retinol)	และกรดอลัฟ่า	ไลโพอิค	(Alpha	Lipoic	Acid)	ท่ีจะชว่ย
ลดเลือนจดุดา่งด�าท่ีเกิดขึน้จากสวิ	เพ่ือสีผิวท่ีดเูรียบเนียนและ	
สม�่าเสมอ
รหสัสนิค้า	:	19110390	/	30	มล.

เคลยีร์	แอคชัน่	เดย์	ทรีตเมนต์
ผลติภณัฑ์บ�ารุงผิวตอนกลางวนั	ท่ีมีสว่นประกอบของกรดแมนดาลคิ
(AHA	ท่ีละลายได้ในไขมนั)	ชว่ยลดรอยสวิและจดุดา่งด�าพร้อม
สารสกดัจากชาขาว	(White	tea	extract)ท่ีมีคณุสมบตัเิป็นสาร
ต้านอนมุลูอิสระในการปกป้องผิว
รหสัสนิค้า	:	19110389	/	30	มล.
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NUTRICENTIALS®  

ครีมม่ี	คลีนซิง่	โลชัน่  
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผิวหน้า	ปราศจากไขสบู	่ชว่ยปกป้องระดบั 
ความชุม่ชืน้ของผิว	ด้วยคณุคา่บ�ารุงจากถัว่เหลอืง	(Soy)	พร้อมคืน
ความชุม่ชืน้ให้ผิวท่ีแห้งมาก	และผิวบอบบาง	
รหสัสนิค้า	:	19110310	/	150	มล.

พีเอช	บาลานซ์	โทนเนอร์	 
ชว่ยปรับสภาพผิวให้อยูใ่นคา่สมดลุ	พีเอช	บาลานซ์	โทนเนอร์	
ปราศจากแอลกอฮอล์	และมีสว่นประกอบส�าคญัมาจากสตรอเบอร์ร่ี	
ท่ีมี	โพลีฟีนอล	สารต้านอนมุลูอิสระ	มีคณุสมบตัหิลกัท่ีชว่ยกระชบั											
รูขมุขน	ผิวจงึดเูรียบเนียน	
รหสัสนิค้า	:	19110312	/	150	มล.	

มอยซ์เจอร์	รีสตอร์	เดย์	โพรเทค็ทีฟ	โลชัน่	เอสพีเอฟ	15  
ปกป้องผิว	ด้วยคณุคา่จากสารสกดัธรรมชาติแคโรทีนอยด์
ปราศจากสี	และให้ความชุม่ชืน้แก่ผิว	ชว่ยปกป้องผิวจากรังสี	
UVA/UVB	ใน	แสงแดดท่ีเป็นสาเหตกุารเกิดริว้รอยแหง่วยั 
รหสัสนิค้า	:	19102728	/	50	มล.

ชุดนูทริเซนเชี่ยล  
ส�าหรับผู้ที่มีผิวธรรมดาถงึผิวแห้ง
รหสัสนิค้า	:	19125576

ชดุนทูริเซนเช่ียล  
ส�าหรับผู้ที่มีผิวธรรมดาถงึผิวมัน
รหสัสนิค้า	:	19170267

ไนท์	ซพัพลาย	นริูชช่ิง	ครีม  
ครีมบ�ารุงผิวหน้า	ท่ีชว่ยฟืน้ฟคูวามยืดหยุน่ของเซลล์ผิวในขณะท่ีคณุ
หลบั	ให้ประสทิธิภาพในการสร้างปราการป้องกนัเซลล์เมมเบรน	คง
ไว้ซึง่ความยืดหยุน่ของผิว	ตอ่ต้านสารอนมุลูอิสระ	และให้ผิวนุม่
นวลตามธรรมชาต	ิ
รหสัสนิค้า	:	19102705	/	50	ก.

เพียว	คลีนซิง่	เจล  
เจลบริสทุธ์ิปราศจากไขสบู	่อดุมด้วยคณุค่าจากเอนไซม์ของ
มะละกอ	ท่ีมีคณุสมบตัเิดน่ในการขจดัน�้ามนัสว่นเกิน	และสิง่
สกปรกตา่งๆ	ท่ีอดุตนัรูขมุขน
รหสัสนิค้า	:	19110309	/	150	มล.	

พีเอช	บาลานซ์	แมท็ทิไฟอิง้	โทนเนอร์   
ชว่ยปรับสภาพผิวให้อยูใ่นคา่สมดลุ	ปราศจากแอลกอฮอล์	พร้อม
สตูรเฉพาะ	ของ	ไบ-เฟส	(Bi-Phase)	ท่ีช่วยให้ผิวปราศจากความ
มนั	ลดอาการระคายเคืองผิวรวม	ทัง้ประโยชน์จากสารโพลีฟีนอล
ในสตรอเบอร่ี	ท่ีชว่ยให้รูขมุขนกระชบั	ผิวจงึดเูรียบเนียน
รหสัสนิค้า	:	19110313	/	150	มล.	

มอยซ์เจอร์	รีสตอร์	เดย์	โพรเทค็ทีฟ	แมท็ทิไฟอิง้	
โลชัน่	เอสพีเอฟ	15  
ปกป้องผิวด้วยคณุค่าจากสารสกดัธรรมชาต	ิแคโรทีนอยด์
ปราศจากสีและให้ความชุ่มชืน้แก่ผิว	ช่วยปกป้องผิวจากรังสี	
UVA/UVB	ในแสงแดด	ท่ีเป็นสาเหตกุารเกิดริว้รอยแหง่วยั
รหสัสนิค้า	:	19102727	/	50	มล.

ไนท์	ซพัพลาย	นริูชช่ิง	ครีม  
ครีมบ�ารุงผิวหน้า	ท่ีชว่ยฟืน้ฟคูวามยืดหยุน่ของเซลล์ผิว	ในขณะท่ี
คณุหลบั	ให้ประสทิธิภาพในการสร้างปราการป้องกนัเซลล์เมมเบรน	
คงไว้ซึง่ความยืดหยุน่ของผิว	ตอ่ต้านสารอนมุลูอิสระ	และให้ผิว						
นุม่นวลตามธรรมชาต	ิ
รหสัสนิค้า	:	19102705	/	50	ก.
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวเป็นพิเศษ
คุณเป็นอีกคนใช่มั้ยท่ีอยากดูดี อ่อนกว่าวัย? ผลิตภัณฑ์ นู สกิน ได้ถูกพัฒนาข้ึนจาก

วิทยาการที่ก้าวลำ้า เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชราท่ีสมบูรณ์แบบ เพื่อให้คุณได้

สัมผัสของผิวที่กลับคืนความอ่อนเยาว์อีกครั้ง
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TRU FACE® 

ทรูเฟซ	ไลน์	คอร์เรคเตอร์		
เทคโนโลยี	โปร-คอลลาเจน	เปปไทด์	ซึง่เป็นโมเลกลุขนาดเลก็
สามารถซมึเข้าสู่ผิวชัน้ในได้ดี	พร้อมส่งสญัญาณกระตุ้นให้เซลล์
สร้างคอลลาเจน	ผิวจงึแข็งแรงขึน้	ริว้รอยลกึแลดลูดเลือนลง
รหสัสนิค้า	:	19102704		/	30	มล.	

เพ่ือประสทิธิภาพท่ีดีขึน้สามารถ 

ใช้ร่วมกบัเคร่ืองกลัวานิค	ซสิเตม็	II เลอืก

ทรูเฟซ	ไอดีล	อายส์		
ครีมลดรอยเห่ียวยน่	ความหมองคล�า้และอาการออ่นล้าของผิว
รอบดวงตา	ลดอาการบวมของถงุใต้ตาท�าให้ผิวบริเวณรอบดวงตา
ดเูรียบเนียนและมีชีวิตชีวายบัยัง้กระบวนการสงัเคราะห์	ท่ีท�าให้
เกิดสีผิวท่ีไมส่ม�่าเสมอ
รหสัสนิค้า	:	19101241	/	15	มล.

ทรูเฟซ	รีวีลลิง่	เจล	 
เจลบ�ารุงและผลดัเซลล์ผิว	ด้วยสว่นผสมของกรดโพลไีฮดรอกซ่ี	(PHA	
8%)	ซมึซาบเข้าสูผิ่วได้อยา่งนุม่นวล	จงึใช้ได้ดีแม้กบัผิวบอบบางและ
แพ้งา่ย	ชว่ยกระชบัรูขมุขน	พร้อมตอ่ต้านอนมุลูอิสระ	และปกป้องผิว
จากริว้รอยก่อนวยั
รหสัสนิค้า	:	19101213	/	30	มล.

ทรูเฟซ	สกิน	เพอร์เฟคติง้	เจล	
เจลสฟ้ีาใส	ท่ีอดุมด้วยสารเคลพาดลิาย	สารสกดัจากสาหร่ายทะเล	
ท�าหน้าท่ีปกป้องคอลลาเจนและอิลาสตนิลดความหมองคล�า้ของ
ผิว	ตอ่ต้านริว้รอยแหง่วยั	เพ่ิมความยืดหยุน่ให้ผิวหน้า	ชว่ยให้ผิวดู
กระจา่งใส	
รหสัสนิค้า	:	19102698	/	30	มล.

เอจลอ็ค	ทรูเฟซ	เอสเซน็ซ์	อลัตร้า
เซร่ัม	จากเทคโนโลยีเอจลอ็ค	ท่ีผสานคณุคา่บ�ารุงจากเอธ็โธซนิ	
สารส�าคญัท่ีพิสจูน์ได้วา่ท�าให้ผิวกระชบัขึน้	ให้คณุเผยผิวรูปหน้า
ท่ีเรียวกระชบั	เรียบเนียน	ย่ิงกวา่เดมิ	
รหสัสนิค้า	:	19170994	(ชดุ	3	กระปกุ	:	60	แคปซลู/กระปกุ)
รหสัสนิค้า	:	19003906	(60	แคปซูล)	เฉพาะโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง
เทา่นัน้

® พิสูจน์ประสิทธิภาพด้วย

ผลลัพธ์จากการศึกษาทางคลีนิค
ของเอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ์ อัลตร้า
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® PEELS, MASKS, & SCRUBS

ผลิตภัณฑ์ ขัด พอก มาส์ก
ในแต่ละวันผิวของคุณจะต้องเผชิญกับมลพิษต่างๆ 
รอบตวั การทำาความสะอาด ประจำาวนัอาจไมเ่พยีงพอ  
นู สกิน ขอแนะนำาการทำาความสะอาดผิวหน้าอย่างลำา้ลึก  
ด้วยผลิตภัณฑ์ ขัดหน้า พอกหน้า ที่มีให้เลือกใช้ตาม
ความต้องการและตรงตามสภาพผิว เพ่ือคงความงาม
ของผิวอ่อนเยาว์ตลอดไป

โพลชิช่ิง	พีล	สกิน	รีฟินิชเชอร์
ด้วยสารประกอบจากเอนไซม์ฟักทองชว่ยขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแล้ว	
และสารพิษตา่งๆ	ให้หลดุออกผสานคณุคา่จากโคลนเบนโทไนท์	
ท�าหน้าท่ีดดูสิ่งสกปรก	และ	ความหมองคล�า้ของผิวอยา่งออ่นโยน	
สมัผสัได้ถงึผิวใหมท่ี่เรียบเนียน	เสมือนใช้เคร่ืองกรอผิวด้วยเกลด็
อญัมณี
รหสัสนิค้า	:	19101215	/	50	มล.

เคลย์	แพค
โคลนพอกหน้าเนือ้ละเอียดส�าหรับทกุสภาพผิวประกอบด้วยสว่น
ผสมของคาโอลนิ	ท่ีชว่ยดดูซบัความมนัสว่นเกิน	บนใบหน้า	
ท�าความสะอาดสิง่สกปรกท่ีอดุตนัรูขมุขนได้เป็นอยา่งดี	พร้อมสว่น
ผสมของฮิวเมคแทนท์	ท่ีจะชว่ยคงความชุม่ชืน้ให้ผิว	นุม่นวลผอ่งใส
และปราศจากน�้าหอม
รหสัสนิค้า	:	19101192	/	100	มล.

เอก็ซ์โฟเลียนท์	สครับ	เอก็ซ์ตร้าเจนเทิล้ 
ครีมขดัผิวหน้าสตูรออ่นละมนุ	ส�าหรับทกุสภาพผิว	แม้ผิวบอบบาง	
สว่นผสมของไดอะตอมทะเลเนือ้ละเอียดจะชว่ยขจดัสิง่อดุตนั
ตามรูขมุขนและเซลล์ท่ีตายแล้วให้หลดุออกอย่างนุ่มนวลและ
เรียบเนียน	โดยไม่ท�าให้ผิวแห้งตึง
รหสัสนิค้า	:	19102707	/	100	มล.

ชดุเฟซ	ลฟิท์
ผลติภณัฑ์ชดุพอกหน้าสตูรต้นต�ารับ	ชว่ยลดริว้รอยท่ีปรากฏให้ผิว
ตงึกระชบั	ในทนัทีหลงัการใช้*	ด้วยสว่นผสมพิเศษ	ของอลับมิูน
โครงสร้างโปรตีน	ท่ีพบได้ในผิวตามธรรมชาต	ิซึง่สกดัจากไขข่าว
ปราศจากน�า้หอมและสี	เม่ือใช้เป็นประจ�า	คณุจะสมัผสัได้ถงึผิว
หน้าท่ีออ่นเยาว์ขึน้อีกครัง้
*ผลการใชข้ึ้นอยู่กบัแต่ละบคุคล

ประกอบด้วย	:	เฟซลฟิท์	เพาเดอร์	/	เฟซลฟิท์	แอคตเิวเตอร์	/	
เอน็เอพีซีเอ	มอยซ์เจอร์	มิสท์	/	
แปรงทรงพดั	/พายตกัครีม	/	ถ้วยผสม	 
รหสัสนิค้า	:	19124058

เฟซ	ลฟิท์	เพาเดอร์
รหสัสนิค้า	:	19110263	/	75	ก.

เฟซ	ลฟิท์	แอคตเิวเตอร์
รหสัสนิค้า	:	19110264	/	125	มล.
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ENVIRONMENTAL DEFENSE

ผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิว
อนุมูลอิสระและแสงแดดคือตัวการสำาคัญที่ทำาลายและเร่งให้ผิวเสื่อมเร็วขึ้นการปกป้องผิวด้วยเซรั่ม 
เข้มข้น ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากรังสียูวีจะช่วยให้คุณมีผิวที่แข็งแรง 
และดูอ่อนกว่าวัยได้ตราบนานเท่านาน

เซลเทร็กซ์	โคควิเทน	คอมพลตี
โดดเดน่ด้วยการผสานพลงัการต้านอนมุลูอิสระจากเครือขา่ยต้าน
อนมุลูอิสระท่ีทรงอานภุาพชว่ยตอ่ต้านความร่วงโรยของผิว	ลด
ความหมองคล�า้จากการท�าลายของอนมุลูอิสระ	ท�าให้ผิวดอูอ่น
เยาว์	กระจา่งใส	ผสานคณุคา่บ�ารุงเพ่ือการตอ่ต้าน	ความร่วงโรย
ของผิวอยา่งมีประสทิธิภาพ
รหสัสนิค้า	:	19131809	/	15	มล.

ซนัไรท์	35	เอสพีเอฟ	35	พีเอ+++	
ครีมกนัแดด	ท่ีเพ่ิมประสทิธิภาพด้วยคา่การปกป้องผิวจากแสงแดด	
35	เทา่และสามารถปกป้องรังสียวีูเอได้มากกวา่	8	เทา่	(PA+++)	
ท่ีเหมาะกบัทัง้ผิวหน้าและผิวกาย	เพ่ือถนอมผิวให้เปลง่ปลัง่สดใส
รหสัสนิค้า	:	19001344	/	100	มล.

เซลเทร็กซ์	อลัตร้า	รีคอฟเวอร์ร่ี	ฟลอิูด
เซร่ัมจากน�า้มนัมะกอกบริสทุธ์ิ	ลดความรุนแรงของปฏิกิริยา														
ออกซเิดชัน่	ภายในเซลล์	ซึง่เป็นท่ีมาของปัญหาริว้รอยแหง่วยั	ชว่ย
ให้ผิวออ่นนุม่	กระชบัและดมีูสขุภาพดี	
รหสัสนิค้า	:	19102700	/	15	มล.

22  ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ที ่ NUSKIN.COM



HYDRATE & REPLENISH

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้น และการบำารุงผิว
เป็นเร่ืองท่ีคุณไม่ควรมองข้าม ในการมอบคุณค่าการบำารุงด้วยมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ท่ีเหมาะกับสภาพผิว 
ของคุณ เลือกใช้มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ นู สกิน ช่วยดูแลผิวหน้าในทุกวันของคุณ ที่มีให้เลือกทั้งสูตรบางเบา 
ไปจนถึงสูตรเข้มข้น เพื่อผิวชุ่มชื้นและดูมีสุขภาพดี

สูตรธรรมดา 
เอน็เอพีซีเอ	มอยซ์เจอร์ไรเซอร์
ครีมบ�ารุงผิวสตูรบางเบา	ท่ีมีโซเดียมพีซีเอ	ชว่ยเตมิเตม็ความชุม่ชืน้
ให้ผิวอยา่งเป็นธรรมชาติ	เนือ้ครีมบางเบาจงึซมึซาบเร็วไมเ่หนียว
เหนอะหนะ	ชว่ยปกป้องผิวจากความแห้งกร้าน
รหสัสนิค้า	:	19110257	/	75	มล.		

เอน็เอพีซีเอ	มอยซ์เจอร์	มิสท์
สเปรย์บ�ารุงผิวและเส้นผม	ด้วยสว่นประกอบส�าคญัจากโซเดียม										
พีซีเอ	ท่ีชว่ยปกป้องผิวพรรณและเส้นผมจากความแห้งกร้าน	
สามารถเตมิความชุม่ชืน้ระหวา่งวนั	คืนความสดช่ืนให้ผิวและ
เส้นผมได้ทนัทีท่ีใช้
รหสัสนิค้า	:	19101226		/	250	มล.	

สูตรบางเบา 
เอนแฮนเซอร์	สกิน	คอนดชิัน่น่ิง	เจล
ชว่ยเตมิความชุม่ชืน้ด้วยสว่นผสมของ	อะโลเวร่า	เหมาะส�าหรับทกุ
สภาพผิว	โดยเฉพาะผิวบอบบางหรือผิวมนัท่ีต้องการความชุม่ชืน้
แตไ่มเ่พ่ิมความมนับนใบหน้า	สามารถใช้ทาก่อนหรือหลงัโกน
หนวดได้
รหสัสนิค้า	:	19110308	/	100	มล.		

อินเทนซีฟ	อาย	คอมเพลก็ซ์
ครีมบ�ารุงสตูรเข้มข้นมอบความชุม่ชืน้กบัผิวบอบบางรอบดวงตา
และปกป้องริว้รอยผิวด้วยสารสกดัจากแครอทและใบแปะก๊วย	ท�า
หน้าท่ีเป็นสารต้านอนมุลูอิสระจะชว่ยลดเลือนริว้รอยเม่ือใช้เป็น
ประจ�า
รหสัสนิค้า	:	19101233	/	15	มล.		

สูตรเข้มข้น 

รีจวีูเนทติง้	ครีม
ครีมบ�ารุงผิวสตูรเข้มข้น	ออกแบบเป็นพิเศษส�าหรับผิวแห้งถงึแห้ง
มาก	อดุมด้วยไฮยาลโูรนิคท่ีชว่ยปกป้องผิวด้วยความชุม่ชืน้ท่ีจ�าเป็น
ตอ่ผิว	
รหสัสนิค้า	:	19110258	/	75	มล.	
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ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย นู สกิน รวมไว้แต่ส่วนประกอบที่มีคุณค่าต่อผิวพรรณ

อย่างแท้จริงด้วยสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกวันและทุกสัมผัส

ของผิวมีแต่ความนุ่มนวล และชุ่มชื้น
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BODY CARE

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย นู สกิน รวมไว้แต่ส่วนประกอบที่มีคุณค่าต่อผิวพรรณอย่างแท้จริงด้วยสูตร
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกวัน และทุกสัมผัสของผิวมีแต่ความนุ่มนวล และชุ่มชื้น

ลคิวิด	บอดี	้บาร์	
บอดี	้บาร์	ในรูปแบบครีมเจลปราศจากไขสบู	่100%	ไมท่�าให้ผิว
แห้งตงึ	รักษาสมดลุของกรด-ดา่ง	ตามธรรมชาต	ิ
รหสัสนิค้า	:	19291216	/	250	มล.

เพอเรนเนียล	อินเทนซ์	บอดี	้มอยซ์เจอร์ไรเซอร์
มอยซ์เจอร์ไรเซอร์บ�ารุงผิวกายชนิดแรกท่ีผสมคณุคา่จาก	ไอบีอาร์	
ดอร์มิน	(IBR-Dormin)	เพ่ิมความคงทนของเซลล์	และเพ่ิม
ประสทิธิภาพการปกป้องผิวจากมลภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
ได้ดี	เหมาะส�าหรับผู้ ท่ีมีผิวแห้งและผิวขาดความชุม่ชืน้	
รหสัสนิค้า	:	19100875	/	250	มล.

ลคิวิด	บอดี	้ลฟูรา
เจลขดัผิว	สตูรออ่นโยน	ด้วยสว่นผสมของเปลือกวอลนทับด
ละเอียด	ชว่ยชะล้างไขมนัสว่นเกิน	และขดัเซลล์ผิวเก่าท่ีตายแล้ว
ให้หลดุออกอยา่งนุม่นวลและดเูรียบเนียนกวา่เดมิ
รหสัสนิค้า	:	19102717	/	250	มล.

บอดี	้บาร์	
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผิวหน้าและผิวกายในรูปก้อน	ส�าหรับผิวมนั
ถงึผิวธรรมดา	ชว่ยยบัยัง้แบคทีเรีย	สาเหตสุ�าคญัของกลิน่กาย	ปราศจาก
ไขสบู	่100%
รหสัสนิค้า	:	19110353	/	115	ก. 
รหสัสนิค้า	:	19110354	/	(รีฟิล	แพก็	จ�านวน	5	ก้อน)	/	575	ก.	

แฮนด์	โลชัน่	  

ซมึซาบเร็ว	ไมเ่หนียวเหนอะหนะ	พร้อมสว่นผสมส�าคญัท่ีชว่ยปรับ 
สภาพผิวและคืนความชุม่ชืน้เพ่ือผิวมือท่ีนุม่นวลนา่สมัผสั
รหสัสนิค้า	:	:	19298296	/	125	มล.

บอดี	้สมทูเธอร์	
ครีมบ�ารุงผิวกายท่ีให้เนือ้ครีมบางเบา	ช่วยปกป้องผิวพรรณทัว่เรือนร่าง 
จากความแห้งกร้าน	ด้วยสว่นผสมท่ีช่วยโอบอุ้มความชุ่มชืน้และบ�ารุง 
ผิวพรรณให้นุม่นวล	เนือ้ครีมบางเบาจงึซมึซาบสูใ่ต้ผิวอยา่งรวดเร็ว	โดย
ไมทิ่ง้ความมนัสว่นเกินใดๆ	ไว้บนผิว	ผิวจงึเนียนนุม่	เบาสบาย		
รหสัสนิค้า	:	:	19101239	/	250	มล.

บอดี	้คลีนซิง่	เจล	
เจลอาบน�า้สตูรออ่นละมนุ	ท่ีมีสว่นผสมของอะโลเวร่า	และสารท�าความ
สะอาดท่ีออ่นโยนตอ่ผิวปราศจากไขสบูจ่งึท�าให้ผิวเนียนนุม่ชุม่ชืน้	ไมแ่ห้ง
กร้าน	ออ่นละมนุจนสามารถใช้ได้กบัทกุบริเวณในร่างกายและใช้ได้ทกุวนั
รหสัสนิค้า	:	:	19101223	/	250	มล.
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ORAL CARE

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของฟันและช่องปาก ที่ช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
และได้รับสิทธิบัตรของสารที่ช่วยต่อต้านการเกิดหินปูน ช่วยให้ฟันขาว ลมหายใจสดชื่นตลอดเวลา

®

น�า้ยาบ้วนปาก 
แอนตี-้พลคั ฟลอูอไรด์
ชว่ยป้องกนัฟันผ ุและขจดัคราบหินปนูได้โดยไมท่�าลายความ
สมดลุของแบคทีเรียในชอ่งปาก ปราศจากแอลกอฮอล์สามารถ
ใช้ได้บอ่ยตามต้องการโดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เนือ้เย่ือในชอ่งปาก
ให้ความสะอาด และความสดช่ืนได้นาน 
รหสัสนิค้า : 19111152 / 500 มล.

ยาสีฟัน ไวท์เทนน่ิง ฟลูออไรด์
ผสานคณุคา่ของสาร ซลิกิา อะลมิูนาท่ีมีเนือ้
ละเอียดกวา่ยาสีฟันทัว่ไป ให้ฟันขาวโดยไมก่ดัหรือ
ท�าลายเนือ้ฟัน ผสานเทคโนโลยี AP-24 
ประสทิธิภาพในการป้องกนัและขจดัคราบหินปนู
อนัเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกิดฟันผ ุ
และโรคเหงือกอกัเสบ
รหสัสนิค้า : 19111155 / 110 ก.

ก่อนใช้

หลังใช้*

*ผลการใชข้ึ้นอยู่กบัแต่ละบคุคล
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ผลติภัณฑ์เอเปค เป็นผลิตภณัฑ์จากการผสมผสาน

ระหว่างศาสตร์ของพืชพรรณแห่งชนพื้นเมืองที่

ยาวนานนับพันปี เข้ากับเทคโนโลยีลำา้สมัย เพือ่ให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

มากด้วยคุณค่าจากแหล่งพฤกษานานาพันธ์ุ

โครงการ
พลังแห่งความดี

นู สกิน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การมอบสิ่งดีๆ คืนกลับไปยังสังคม เราคาดหวังที่จะ
ให้เด็กๆ ทั่วโลกมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในวันนี้และวันต่อๆ ไป

ในปี ค.ศ. 1996 บริษัท น ูสกิน เอน็เตอร์ไพร์ส เป็นบริษัทแรกท่ีน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ในกลุม่เอเปคเพ่ือให้เป็นผลติภณัฑ์บ�ารุงผิว ท่ีหว่งใยธรรมชาติ
และพร้อมดแูลสงัคม โดยทกุๆ 25 เซนต์ จากการขายผลติภณัฑ์เอเปค 
จะถกูน�ากลบัมาสูส่งัคมด้วยการพฒันาคณุภาพชีวิตของเดก็ๆ ทัว่โลก 
ในระยะยาว รวมถงึการสง่เสริมวฒันธรรมอนัดีงามตลอดจนการปกป้อง 
สิง่แวดล้อมรอบตวัอยา่งตอ่เน่ือง
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EPOCH® 

กลาเช่ียล	มารีน	มดั 
โคลนพอกผิวหน้า	และผิวกาย	ด้วยคณุสมบตัใินการดดูซบัสิง่

สกปรกบนผิวหนงั	และดดูซบัความมนัสว่นเกิน	รวมทัง้เซลล์ผิวท่ี

ตายแล้วให้หลดุออกจากผิวอยา่งมีประสทิธิภาพ	พร้อมบ�ารุงผิว

ด้วยแร่ธาตท่ีุดีกบัผิวกวา่	50	ชนิด	โดยไมท่�าให้ผิวระคายเคือง

รหสัสนิค้า	:	19110809	/	200	ก.

ไอซ์แดนเซอร์	อินวิกอเรติง้	เลค	เจล	
กวา่100	ปีมาแล้วท่ีชาวอเมริกนัพืน้เมืองได้น�า	เมนทอล	มินท์	และ

ฮอร์ส	เชสท์นทั	มาใช้เพ่ือชว่ยคลายกล้ามเนือ้ท่ีเม่ือยล้า	กระตุ้น

สร้างความสดช่ืนให้ผิว	และจากคณุสมบตัพิิเศษของพืชพรรณนี	้

ได้พฒันาขึน้มาเป็น	เอเปค	ไอซ์แดนเซอร์	อินวิกอเรติง้	เลค	เจล	

บรรเทาความเม่ือยล้าส�าหรับขา	

รหสัสนิค้า	:	19102803	/	100	มล.	

ไฟเออร์วอล์คเกอร์	รีแลกซ์ซิง่	ฟตุ	ครีม
มีคณุสมบตัพิิเศษในการดดูซบัความร้อน	ชว่ยเตมิความชุม่ชืน้	

พร้อมผสานคณุคา่จากน�า้มนับาบาสส	ุ(Babassu	Oil)	ท่ีเป็นมอยซ์

เจอร์ไรเซอร์อยา่งดี	เพ่ือการบ�ารุงให้ผิวเท้านุม่นวลอยูเ่สมอ

รหสัสนิค้า	:	19110826	/	100	มล.

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย
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EPOCH® 

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
ชาวพื้นเมืองโพลีนีเซียน จะบีบคั้นนำ้าจากดอกอะวาปูฮี เพื่อนำานำ้าที่ได้มาสระผม เพื่อปรับสภาพเส้นผม 
และวนันี ้ผลิตภณัฑเ์อเปค ไดน้ำาประโยชนข์องดอกอะวาปฮู ีมาพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผม และหนังศรีษะ

อะวา	ปฮีู	โมนิ	คอนดชิัน่เนอร์
ครีมปรับสภาพเส้นผมจากดอกอะวาปฮีู	ให้คณุคา่ในการดแูล
เส้นผมให้นุม่สลวย	เพ่ือผมจดัทรงงา่ย
รหสัสนิค้า	:	19102812	/	250	มล.

อะวา	ปฮีู	โมนิ	แอนตี-้แดนดรัฟ	แชมพู
ด้วยสตูรท่ีมีประสทิธิภาพสงูจากดอกอะวาปฮีู	โมนิ	และสว่นผสม

อ่ืนๆ	จากพืชพรรณธรรมชาติ	ชว่ยไมใ่ห้หนงัศีรษะลอกเป็นแผน่	

อนัเป็นสาเหตขุองการเกิดรังแค	และยงัให้กลิน่หอมสดช่ืน	

รหสัสนิค้า	:	19102810	/	250	มล.

อะวา	ปฮีู	โมนิ	แชมพ	ูแอนด์	ไลท์	คอนดชิัน่เนอร์
แชมพ	ูและครีมปรับสภาพเส้นผมสตูรบางเบาจากดอกอะวาปฮีู	 
ให้คณุคา่ในการดแูลเส้นผมสะอาดเป็นประกายเงางาม
รหสัสนิค้า	:	19102811	/	250	มล.
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ผลิตภัณฑ์ นู คัลเลอร์
ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานในการแต่งหน้าให้เรียบเนียนและสวยใสเผยผิวสวย                   

ตามธรรมชาติในแบบของคุณ
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* สีพิมพ์เป็นสีทีใ่กลเ้คียงเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบสีจริงทีเ่คาน์เตอร์

*
แอดวานซ
ลิควิด ฟนิช เอสพีเอฟ 15 19160853

นิวทรัล เบจ
19160854
ซอฟท เบจ

19160861 
ฮันนี่ เบจ

19160865 
พิงค โอเคอร

19160866 
มีเดียม โอเคอร

19161113
แฟร

19161114
แซนด

19161115
ฮันนี่

แอดวานซ แตงท 
มอยซเจอรไรเซอร เอสพีเอฟ 15

มอยซเจอรเฉด
เว็ท/ดราย เพรส พาวเดอร 19160401

ครีมมี่ ไอวอรี่
19160402
พอชเลน เบจ

19160405
บัฟเฟด ไอวอรี่

19160406
เนเชอรัล ฮันนี่

ฟนิชชิ่ง พาวเดอร
19161201
อินวิซิบลี้ แมทท

19161202
ลินิน แมทท

ผลิตภัณฑ์ นู คัลเลอร์
ผลิตภัณฑ์พื้นฐานในการแต่งหน้าให้เรียบเนียนและสวยใส เผยผิวสวยตามธรรมชาติในแบบของคุณ

แอดวานซ์ แตงท์ มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ เอสพีเอฟ 15
ครีมรองพืน้เนือ้บางเบา (Oil Free Moisture) เพ่ิมความ
สวา่ง กระจา่งใส ให้ผิวหน้าดผูอ่งใสอยา่งเป็นธรรมชาติ
ผสานคณุคา่ของ วิตามินเอพาลมิเทต  และวิตามินอี 
พร้อมป้องกนัแสงแดด เอสพีเอฟ 15 มีสีให้เลือกใช้
ตามสีผิว
ขนาด 40 มล. 

แอดวานซ์ ลคิวิด ฟินิช เอสพีเอฟ 15
ครีมรองพืน้ท่ีชว่ยปกปิดริว้รอย บางเบาไมเ่หนอะหนะ 
ชว่ยให้ผิวเรียบเนียนและดเูปลง่ปลัง่อยา่งเป็นธรรมชาต ิ
พร้อมป้องกนัแสงแดด เอสพีเอฟ 15
ขนาด 30 มล. 

ฟินิชช่ิง พาวเดอร์
แป้งฝุ่ นเนือ้ละเอียดและบางเบาชว่ยปกปิดรูขมุขน
ให้ผิวหน้าเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติและลดความ
มนับนใบหน้าท�าให้เคร่ืองส�าอางตดิทนนาน 
เหมาะกบัทกุสภาพผิว
ขนาด 30 ก.  

มอยซ์เจอร์เฉด เวท็/ดราย เพรส พาวเดอร์
แป้งแตง่หน้าเนือ้เนียน เป็นได้ทัง้แป้งแตง่หน้าและ
ครีมรองพืน้ เนือ้แป้งบางเบาและไมร่ะคายเคืองผิว
ขนาด 11.30 ก.
* ราคาท่ีระบ ุเป็นราคาไมร่วมตลบัแป้ง

ตลบัมอยซ์เจอร์เฉด เวท็/ดราย เพรส พาวเดอร์
รหสัสนิค้า : 19170419  
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ฟาร์มาเน็กซ์
เพื่อการต่อต้านความชราจากภายในสู่ภายนอก เพื่อส่งเสริมให้คุณดูดีในทุกช่วงวัย               

นู สกิน พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งมั่นค้นคว้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกอบ

ด้วยสารอาหารที่จำาเป็นเพื่อการดูแลสุขภาพและปกป้องร่างกายจากความเส่ือมชราท่ี

เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นที่หลักการเภสัชศาสตร์และการดูแลด้วยธรรมชาติเป็นสำาคัญ และจาก

ความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ประจำา และเหล่าพันธมิตรจากสถาบันชื่อดังทั่วโลก 

รวมถึงคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทำาให้การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษเฉพาะที่ทำาให้เกิดมาตรฐานใหม่ และก้าวเป็นผู้นำาของศาสตร์

ต้านชราตัวจริง
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ด้วยเทคโนโลยีเอจล็อค ที่ใช้เวลาทุ่มทุนศึกษาวิจัยมาไม่ตำ่ากว่า 30 ปี และเป็น              

สิทธิบัตรเฉพาะของ นู สกิน ที่จะสามารถปลดล็อคพันธนาการความอ่อนเยาว์ที่

อยู่ในตัวคุณ โดยเข้าไปจัดการกับต้นกำาเนิดของความเสื่อมชรา เพื่อให้คุณได้

กลับเป็นเจ้าของความอ่อนเยาว์ได้อย่างเห็นผล เพราะทีมนักวิทยาศาสตร์ของ    

นู สกิน มีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง – เพื่อการ

ต่อต้านความเสื่อมชราที่ครอบคลุมในทุกมิติของร่างกาย

เพื่อให้คุณรู้สึกและสัมผัสได้

ถึงความรู้สึกอ่อนเยาว์ในแบบที่เคยเป็น

เอจล็อค 
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2 พลังเสริมประสิทธิภาพต้านชรา
การรับประทานผลติภณัฑ์เสริมอาหารอาร์สแควร์	 และวาย-สแปน	 ร่วมกนั	 จะชว่ยเสริมประสทิธิภาพของการต้านชราร่วมกนัได้อยา่งครบระบบ	 เน่ืองจากผลติภณัฑ์อาร์สแควร์ 

จะโดดเด่นในเร่ืองของการท�าความสะอาดล้างพิษเซลล์	 เหมือนเราท�าร่างกายให้สะอาด	 เพ่ือรอรับการฟืน้ฟเูซลล์ให้กลบัมาท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการ 

รับประทานผลติภณัฑ์เสริมอาหารวาย-สแปน

*ผลติภณัฑ์เสริมอาหารไมมี่ผลในการรักษาโรค	/	ผลการรับประทานอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล

AGELOC Y-SPAN

•	 ลขิสทิธ์ิหนึง่เดียวท่ีรองรับด้วยงานวิจยัในเร่ืองยีนมากวา่	30	ปี	
•	 สารประกอบท่ีโดดเดน่ท่ีแตกตา่งกบัการรับประทานอาหารทัว่ไป	
•	 ผลการศกึษาท่ียืนยนัประสทิธิภาพด้วยงานวิจยัทางคลีนิค
	 ท่ียาวนานกวา่	4	ปี	
•	 ปรับสมดลุการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกบักลไกตอ่ต้าน
ความเสื่อมชรา	คลอบคลมุทกุระบบของร่างกาย	เพ่ือให้มีการ
ท�างานได้อยา่งออ่นเยาว์

•	 พิสจูน์ประสทิธิภาพได้ด้วยการตรวจวดัระดบัคา่แคโรทีนอยด์ 
ท่ีผิวหนงั

ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร วาย-สแปน ด้วยสว่นผสมท่ีโดด
เดน่อยูใ่นรูปแบบของเอจลอ็ค เบลนด์ จะตรงเข้าจดัการ
กบักลไกการตอ่ต้านความเสื่อมชราของร่างกายในหลาย
ระบบ และสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายอยา่งครอบคลมุ 

• สายตา	:	ชว่ยให้การมองเหน็ดีขึน้
• สมอง	:	ชว่ยในเร่ืองพฒันาการและความจ�า
• ภมูคุ้ิมกัน :	สง่เสริมให้มีภมิูคุ้มกนัท่ีสมบรูณ์
• หวัใจ :	ดแูลสขุภาพหวัใจและระบบหมนุเวียนโลหิต
• ระบบป้องกันอนุมูลอสิระ :	ปกป้องเซลล์จากการถกูท�าลาย	
ด้วยอนมุลูอิสระ

• ผิวหนัง :	คงสขุภาพของผิวท่ีดี
• กระดกูและข้อ :	ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้กบักระดกูและข้อ
• ระบบสมรรถนะของร่างกาย :	คืนความสดช่ืนและเพ่ิมระดบั
พลงังานให้กบัเซลล์

เหนือชัน้กวา่ด้วยหลายเหตผุลเอจล็อค วาย-สแปน
จากพัฒนาการของ “เอจล็อค” นำามาสู่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ล่าสุด “วาย สแปน” ซึ่งดูแลครอบคลุมทุกกลุ่ม
ยีนหลักที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนเยาว์ในร่างกาย 
รวมถึงยืดอายุระบบซ่อมแซมการสึกหรอ ให้มี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง

รหสัสนิค้า : 19003763 
รหสัสนิค้า : 19171138 (ชดุ 10 กระปกุ)
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นกัวิทยาศาสตร์ค้นพบวา่สารสกดัส�าคญัจากโสม ถัง่เชา่ และ
ทบัทิม จะชว่ยสง่เสริมการสร้างพลงังานระดบัเซลล์ และสาร
สกดัจากเมลด็บร็อคโคลี่ ส้ม และเมลด็องุน่ จะชว่ยในการล้าง
พิษระดบัเซลล์ และการพฒันาผา่นเทคโนโลยี เอจลอ็ค ก็ย่ิง
ชว่ยเสริมประสทิธิภาพในการดแูลร่างกายได้ดีย่ิงขึน้ ไมเ่สื่อม
ถอยไปตามอายท่ีุมากขึน้ 

“ความรู้เกีย่วกบัรูปแบบของการแสดงออกทีเ่กีย่วกบัความอ่อนเยาว์ ท�าใหเ้ราสามารถ
คดัเลือกสารส�าคญัจากธรรมชาติทีมี่ผลจดัการกบักลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์ให้
แสดงออกในรูปแบบของความอ่อนเยาว์มากข้ึน”

ดร.มาร์ค บาร์ทเลทท์ 
รองประธานฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

Physician’s Desk
Reference Guide (PDR)
ผลติภณัฑ์เอจลอ็ค	อาร์สแควร์	
ได้ลงใน	หนงัสือThe	Physi-
cians’s	Desk	Reference	ซึง่
เป็นหนงัสืออ้างอิงทางการแพทย์	
และบคุลากรทางการแพทย์ทัว่
โลกใช้เป็นหนงัสืออ้างอิง

อาร์สแควร์ 
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พัฒนาขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีเอจล็อค ประกอบด้วย

อาร์สแควร์ เดย์ 
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากคอร์ดีเซพ็ส์	ไซเนนซสิ	สารสกดัจากทบัทิม

และสารสกดัจากโสม

บรรจ	ุ180	แคปซลู/ขวด

อาร์สแควร์ ไนท์ 
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากเมลด็บร็อคโคลี่	สารสกดัจากเมลด็องุน่ 

และสารสกดัจากส้ม

บรรจ	ุ60	แคปซลู/ขวด

ผลติภณัฑ์จดัจ�าหนา่ยเป็นชดุ

รหสัสนิค้า		:	19170992

ประกอบด้วย	 อาร์สแควร์	เดย์	3	กระปกุ

	 อาร์สแควร์	ไนท์	3	กระปกุ

รหสัสนิค้า	:	19003901	(โปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง)

011 12 54

012 12 54
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ทีอาร์ไนน์ตี้
สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่าง และควบคุมนำ้าหนัก 
โดยมุ่งจัดการกับสาเหตุของปัญหาในระดับยีน 
พร้อมปรับสมดุลทางอารมณ์ ควบคู่ไปกับ
แผนโภชนาการอย่างลงตัว

ทีอาร์ไนน์ตี	้เจ-สตาร์ท	
เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้ร่างกาย 

ประกอบด้วยสารส�าคัญคือ

•	สารสกดัจากผงเกสรแซฟฟรอน	ท่ีมีประสทิธิภาพสงูในการควบคมุ

	 ความอยากรับประทาน

•	ผงกระบองเพชร	ท่ีโดดเดน่ในการชว่ยยบัยัง้การดดูซมึของไขมนั

ทีอาร์ไนน์ตี	้ซีเอน็ทีอาร์แอล	
ควบคมุความอยากรับประทานอาหาร 
ประกอบด้วยสารส�าคัญคือ

•	สารสกดัจากใบชาเขียว	ท่ีปราศจากคาเฟอีน	มีคณุสมบตัิ

	 เพ่ือเร่งระบบการเผาผลาญ	

•	สารสกดัจากผลทบัทิม	เพ่ือควบคมุความอยากรับประทาน	โดยรักษา

	 ระดบัน�า้ตาลในกระแสเลือดให้คงท่ี	และลดการสะสมของไขมนั

ทีอาร์ไนน์ตี	้คอมเพลก็ซ์	
เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้ร่างกาย 
ประกอบด้วยสารส�าคัญคือ

•	สารสกดัจากผลองุน่	ชว่ยคงกล้ามเนือ้	และชว่ยเผาผลาญพลงังาน

•	สารสกดัจากหวัหอมใหญ่	สารสกดัจากผงพริก	และสารสกดัจาก

	 ส้มแดง	ชว่ยในการลดการสะสมของไขมนั	และเผาผลาญพลงังาน

ทีอาร์ไนน์ตี	้เชค	
สร้างสมดลุของกล้ามเนือ้	(เสริมสร้างโปรตีนและคมุแคลอร่ี)
ผลติภณัฑ์เชค	ซึง่มี	2	รสชาตมิาตรฐาน	งา่ยตอ่การรับประทาน	ได้แก่	
รสวานิลลา	และ	รสช็อคโกแลต 
ประกอบด้วยสารส�าคัญคือ

•	โปรตีนจากนมผงปราศจากไขมนั	

	 และเวย์โปรตีนสกดัเข้มข้น	เพ่ือคงสภาพและเสริมสร้างกล้ามเนือ้

ผลติภณัฑ์ชดุ	ทีอาร์	ไนน์ตี	้จ�าหนา่ยเป็นชดุ	(โปรแกรมส�าหรับ	3	เดือน)

รสวานิลลา	 รหสัสนิค้า	:	19104140	

รสช็อคโกแลต	 รหสัสนิค้า	:	19104141	

014 12 57

014 12 57

014 12 57

014 12 57

*ผลติภณัฑ์เสริมอาหารไมมี่ผลในการรักษาโรค	/	ผลการรับประทานอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล

ก่อน หลัง

ฮิวโก้ แซมบราโน

(ผลิตภณัฑ์จดัชดุต่างๆสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายการส่งเสริมการขายประจ�าเดือน)  41 ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ที ่ NUSKIN.COM
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โภชนาการเพื่อสุขภาพ
เพราะถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะรับประทานอาหารท่ีดีสุด แต่เราอาจไม่

สามารถได้รับสารอาหารอย่างเพยีงพอและครบถ้วน ดังนัน้การเสริมอาหาร

ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครบถ้วนด้วยวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนจึง

เป็นอีกทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ แข็งแรง และยืนยาว
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คุณได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่
จากอาหารที่คุณรับประทานในแต่ละวัน ?
การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุลนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ จาก
หลายๆการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารต้านอนุมูลอิสระมีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดมีหน้าที่ส�าคัญที่แตกต่างกันไป 
เพื่อการปกป้องและดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ร่างกายเราต้องการทั้งวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารที่หลากหลาย

หรือ

หมายเหต ุ: ปริมาณอาหารทีแ่สดงขา้งตน้เป็นการน�าเสนอเพือ่เปรียบเทียบกบัปริมาณสารอาหารส�าคญัเท่านัน้

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างมากที่จะรับประทานอาหารที่ดีที่สุด แต่เราอาจไม่สามารถได้รับสารอาหาร

อย่างเพียงพอและครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดีและกระบวนการปกป้องที่สมบูรณ์ คุณสามารถรับประทาน

ผักผลไม้ต่อวันได้มากตามรูปที่แสดงหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะท�าอย่างไร

ไข	่	8	ฟอง	วิตามินเอ

แครอทต้ม		5	ถ้วย	เบตา้แคโรทีน

ส้ม	8	ผล	วิตามินซี

นมพร่องมนัเนย	4.5	แก้ว	วิตามินดี

อลัมอนด์	235	กรัม วิตามินอี

ผกัโขม	1/3	ถ้วย	วิตามินเค

จมกูข้าวสาลี	4	ถ้วย	วิตามินบี1

ผกัโขมสกุ	22	ถ้วย	วิตามินบี2

ผกัโขมสกุ	500	ถ้วย	กรดแอลฟา-ไลโพอิค

ถัว่อบแห้ง	300	กรัม	ไนอาซิน

เต้าหู้ 		200	กรัม	แมกนีเซียม

กล้วย	15	ผล	วิตามินบี6

ไก่งวง	500	กรัม	สงักะสี

ผกักาดหอม	9	ถ้วย	โฟเลต

เนือ้ปนูึง่	600	กรัม	วิตามินบี 12

ถัว่เหลืองสกุ	3	ถ้วย	ไบโอติน

ดอกกะหล�่า	30	ถ้วย	กรดแพนโทธีนิค

นม	480	ซีซี	แคลเซียม

มนัฝร่ังอบ	2	หวั	ไอโอดีน

มะเขือเทศ	1.3	ผล	ไลโคพีน

เต้าหู้ 		200	กรัม	แมกนีเซียม

ไก่งวง	500	กรัม	สงักะสี

ปลาแซลมอน		300	กรัม ซีลีเนียม

ถัว่วอลนทั	1	ถ้วย	ทองแดง

ถัว่ฝักยาว	4	ถ้วย	แมงกานีส

บร็อคคอร่ี	9	ถ้วย	โครเมียม

ข้าว	170	กรัม	โมลิบดินัม่

ชาเขียว	6	ถ้วย	คาทีชิน
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ไลฟ์แพ็กได้รับการรับรองความปลอดภัย, 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการควบคุมการ
ผลิตจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในการตรวจสอบ
มาตรฐานระดับสูง ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หมายเหต	ุ	:	 ผลติภณัฑ์ไลฟ์แพก็ท่ีได้รับการตรวจสอบเป็นสตูรของสหรัฐอเมริกา	

	 :	 ไลฟ์แพก็สตูรประเทศไทยผลติตามมาตรฐานของฟาร์มาเน็กซ์	6S	ดงันัน้	

	 	 จงึมีคณุภาพและมาตรฐานเทียบเทา่ของสหรัฐอเมริกา	แตกตา่งกนัเพียงสตูร

	 	 และปริมาณของสารอาหารบางตวัเทา่นัน้

Physician’s Desk Reference Guide (PDR)
ผลติภณัฑ์ไลฟ์แพก็	ได้ลงใน	หนงัสือThe	Physicians’s	
Desk	Reference	ซึง่เป็นหนงัสืออ้างอิงทางการแพทย์	
และบคุลากรทางการแพทย์ทัว่โลกใช้เป็นหนงัสืออ้างอิง

ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร มารีนโอเมก้า
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีสว่นประกอบของกรดไขมนัโอเมก้า-3 
จากน�า้มนัปลาและน�า้มนัคริลล์ 

สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
น�า้มนัปลา 1,100 มก.
(อีพีเอ 150 ม. / ดีเอชเอ 100 มก.)
น�า้มนัคริลล์  50 มก.
วิตามินอี 6.56 มก.
รหสัสนิค้า : 19003536
บรรจ ุ120 แคปซลู/ขวด

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารวิตามินและเกลือแร่ จงักามอลส์
ประกอบด้วย วิตามิน เกลือแร่ ท่ีจ�าเป็นตอ่การเจริญเตบิโต เป็น
เมด็รูปแบบเคีย้ว ด้วยรสชาตแิบลค็เคอร์เรนท์

สว่นประกอบส�าคญั ใน 1 เมด็
วิตามิน 12 ชนิด ได้แก่ วิตามิน เอ, บี1, บี2, บี3, บี6, บี12, ซี, ดี, 
อี, ไบโอตนิ, กรดแพนโทธีนิค, โฟเลต เกลือแร่ 8 ชนิด ได้แก่ 
แคลเซียม, แมกนีเซียม, ทองแดง, เหลก็,แมงกานีส, สงักะสี, 
ไอโอดีน, โครเมียม
รหสัสนิค้า : 19003218
บรรจ ุ 90 เมด็ตอ่ ขวด

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารวิตามิน เกลือแร่ 
และสารสกดัจากพืช ไลฟ์แพก็
ไลฟ์แพก็คือผลติภณัฑ์เสริมอาหารซึง่ประกอบด้วย วิตามิน 
เกลือแร่และสารสกดัจากพืชผกัผลไม้ กวา่ 30 ชนิด
รหสัสนิค้า  : 19003484     บรรจ ุ60 ซอง     
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เครื่องดื่ม จี3 
เครื่องดื่มนำ้ารสผลไม้ผสม

ชนิดเข้มข้น

ส่วนประกอบส�าคัญ

ผลแก็ก,	ไชนีสไลเซียม,	ซีลี่	และซีบคัธอร์น

วธีิรับประทาน

ครัง้ละ	60	ซีซี	(1	แก้วชอต)	วนัละ	2	ครัง้	เช้า-เยน็

จ3ี 2 ขวด (750 มล./ขวด)

รหสัสนิค้า	:	19003648

จ3ี 4 ขวด (750 มล./ขวด)

รหสัสนิค้า	:	19103107

009 07 53

แก็ก... เป็นผลไม้ที่ชาวเวียดนามได้กล่าวขนานนามว่าเป็นผลไม้จากสวรรค์โดยมีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Memordica cochinchinensis ซึ่งผลไม้ชนิดนี้ มีสรรพคุณในด้านการส่ง
เสริมสุขภาพร่างกาย นอกจากผลแก็กแล้ว ยังมีผลไม้อีก 3 ชนิดที่มีประวัติการรับประทานมา
ยาวนาน ว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพ คือผลซีลี่ ซีบัคธอร์น และไชนีสไลเซียม
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10,000 - 19,000 20,000 - 29,000 30,000 - 39,000 40,000 - 49,000 50,000 - 59,000

ระดบัสารต้านอนมุลูอิสระ
แคโรทีนอยด์	ต�่า

ระดบัสารต้านอนมุลูอิสระ
แคโรทีนอยด์	ปานกลาง

ระดบัสารต้านอนมุลูอิสระ
แคโรทีนอยด์	สงู

ต�่า สูง

“ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของฉันตอนก่อนรับประทานไลฟ์แพ็กคือ 26,000 หลังจากการเสริมอาหาร ฉันพบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 
ทั้งอารมณ์ และพลังที่ดีขึ้น ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของฉันปัจจุบันคือ 50,000 และ ฉันสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง”

คณุเฮลเธอร์	บี	ผู้แทนจ�าหนา่ยฟาร์มาเน็กซ์

60,000 - 89,000+

สแกนเนอร์	 S3	 รับรางวลั
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมดีเดน่	
:	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ
อีกมากมาย
:	จากนานาประเทศ

นู 	 ส กิน 	 เ ป็นบริ ษัทสุดยอด
นวตักรรมด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์	
:	ประเทศสหรัฐอเมริกา

สแกนเนอร์	S3	ได้รับรางวลั
ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์	
:	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฟาร์มาเน็กซ์ ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์
ช่วยให้เราสามารถวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
เพื่อประเมินสถานะระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโดยรวม 
เมื่อคุณได้เสริมอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มาเน็กซ ์
คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบการปกป้อง
ร่างกายด้วยระดับค่าสารต้านอนุมูลอิสระ*

“ทกุคนควรใช้เคร่ืองฟาร์มาเน็กซ์
ไบโอโฟโตนิค	สแกนเนอร์	
เพ่ือจะได้ทราบระดบัแคโรทีนอยด์
ท่ีผิวหนงัของแตล่ะคน”
ดร.	เลสเตอร์	แพค็เกอร์	
(บดิาแหง่สารต้านอนมุลูอิสระ)

BIOPHOTONIC SCANNER
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ทางเลือกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะในการดูแลสุขภาพ

ความต้องการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง ฟาร์มาเน็กซ์คัดสรรสมุนไพร

และส่วนผสมคุณภาพสูง ที่ผ่านขบวนการสกัดเฉพาะเพื่อให้ได้สารสำาคัญสูงที่สุด

 เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ



ผลติภณัฑ์เสริมอาหารทีกรีน 97
สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
ชาเขียวสกดั 250 มก. ใบชาเขียวผา่นขบวนการสกดั 
ลขิสทิธ์ิเฉพาะ เพ่ือให้ได้สารส�าคญั 
(โพลฟีีนอล 97% และปราศจากคาเฟอีน)
รหสัสนิค้า : 19003529
บรรจ ุ120 แคปซลู/ขวด
รหสัสนิค้า  : 19003440
บรรจ ุ30 แคปซลู/ขวด

“เพ่ือให้สมองท�างานเป็นไปอยา่งสมบรูณ์เราต้องการ
ออกซเิจนให้กบัสมอง 20%ของท่ีร่างกายต้องการ
ทัง้หมด สารสกดัจากใบแป๊ะก้วยชว่ยสง่เสริมการไหล
เวียนของออกซเิจนในเลือดซึง่ส�าคญัมากส�าหรับ
พฒันาการของความจ�าและการสร้างสมาธิ”

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารไบโอกิงโก 27/7
สารสกดัจากใบแป๊ะก้วยด้วยขบวนการสกดัเฉพาะ ท่ีได้สทิธิบตัร
ท�าให้สกดัสารส�าคญัได้สงูท่ีสดุ ตามมาตรฐานท่ีระบใุนมาตรฐาน
เยอรมนั คอมมิชชัน่ อี คือ กิงโกฟลาโวนไกลโคไซด์ 27% และ
เทอร์ปีน แลคโตน 7% และตรวจสอบคณุภาพถงึ 15 ขัน้ตอน 
เพ่ือให้แนใ่จวา่ไมมี่โลหะหนกักรดกิงโกลคิ และเชือ้โรคตา่งๆ 
ท่ีไมพ่งึประสงค์
รหสัสนิค้า : 19003442
บรรจ ุ60 เมด็/ขวด 002 07 53004 07 53

Physician’s Desk Reference Guide (PDR)
ผลติภณัฑ์ทีกรีน	97	ได้ลงในหนงัสือ	The	Physicians’s	Desk	
Reference	ซึง่เป็นหนงัสืออ้างอิงทางการแพทย์	และบคุลากร
ทางการแพทย์ทัว่โลกใช้เป็นหนงัสืออ้างอิง

*  These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These 
products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

ผลติภณัฑ์ทีกรีน	97	เป็น	1	ใน	7	ผลติภณัฑ์จาก
ฟาร์มาเน็กซ์ท่ีได้รับรองคณุภาพทางชีวเทคโนโลยี
แหง่ชาตโิดยรัฐบาลไต้หวนั

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารโคควิ 10
โคเอนไซม์ควิเทนท่ีผา่นกระบวนการผลติเฉพาะของฟาร์มาเน็กซ์

สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
โคเอน็ไซม์ควิ 10 29 มิลลกิรัม
วิตามิน อี 15 ยนิูตสากล
รหสัสนิค้า : 19003662
บรรจ ุ30 แคปซลู/ขวด

ด้วยเทคโนโลยีนาโนชว่ยให้สารอาหาร 
ท่ีมีคณุสมบตัเิป็นไขมนัแตกตวัและ 
ดดูซมึได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้
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ผลติภณัฑ์เสริมอาหารแคลซมิอร์
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารท่ีประกอบด้วยเกลือแร่และวิตามินท่ีเป็น
สารอาหารส�าคญัในการเสริมสร้างกระดกูให้แข็งแรงอยา่งครบถ้วน

สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
แคลเซียม 125 มิลลกิรัม
แมกนีเซียม 62.5 มิลลกิรัม
วิตามินดี 50 ยนิูต
วิตามินเค 10 ไมโครกรัม
สงักะสี 2 มิลลกิรัม
ทองแดง 0.225 มิลลกิรัม
ซลิคิอน 2.3 มิลลกิรัม
รหสัสนิค้า  : 19003331
บรรจ ุ120 เม็ด/ขวด

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารคอร์ดีแมกซ์ ซีเอส-4

สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
เหด็คอร์ดีเซพ็ส์ ไซเนนซีส 525 มิลลกิรัม
• ไมมี่สารกระตุ้นใดๆ เหมาะกบันกักีฬาหรือผู้ ท่ีรักการ
ออกก�าลงักายรวมไปถงึผู้ ท่ีต้องเหน่ือยล้าจากการท�างาน 
สามารถรับประทานได้อยา่งไมต้่องกงัวล
รหสัสนิค้า : 19003441
บรรจ ุ120 แคปซลู/ขวด 001 07 53

คอร์ดีแมกซ์	ซีเอส-4	เป็น	1	ใน	7	ผลติภณัฑ์จากฟาร์มาเน็กซ์ท่ี
ได้รับรองคณุภาพทางชีวเทคโนโลยีแหง่ชาติโดยรัฐบาลไต้หวนั

ในอดีตมีเพียงจกัรพรรดิ์เทา่นัน้ท่ีได้รับรู้ประสทิธิภาพของเหด็คอร์ดีเซพ็ส์หรือถัง่เชา่	
ท่ีชว่ยให้สดช่ืน	กระชุม่กระชวย	เน่ืองจากเป็นเหด็ท่ีหายาก	พบเฉพาะในเทือกเขาสงู
ประมาณ	9,000-16,000	ฟตุ	จากการทดลอง	บม่เชือ้กวา่	200	สายพนัธ์เุป็นเวลา
กวา่	15	ปี	จนได้สายพนัธ์ซีุเอส-4	(ลขิสทิธ์ิเฉพาะของฟาร์มาเน็กซ์)

ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ริชิ-เอม็เอก็ซ์
สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
• สารสกดัจากเหด็หลนิจือสีแดง Ganoderma Iucidum 495 มก.
• สปอร์เหด็หลนิจือ         5 มก. 
   Ganoderma Iucidum (dried and 100% cracked spores) 

ข้อบง่ใช้ : บ�ารุงร่างกาย
รหสัสนิค้า : 19003519
บรรจ ุ60 แคปซลู/ขวด

ผลติภณัฑ์เสริมอาหารออพตมิา โอเมก้า
ผลติภณัฑ์น�า้มนัปลา และกระเทียมสกดั ให้กรดไขมนัจ�าเป็นโอเม
ก้า-3 ซึง่สกดั จากปลาทะเล 4 ชนิด (ปลาแซลมอน, ปลาซาร์ดีน, 
ปลาแมคเคอเรล และปลาแอนโชว่ี) ท่ีผา่นการตรวจสอบสารปน
เปือ้นและโลหะหนกั และคณุประโยชน์จากกระเทียมสกดั
สว่นประกอบส�าคญัใน 1 แคปซลู
น�า้มนัปลา 1,000 มก. 
(อีพีเอ 150 มก./ดีเอชเอ 100 มก.)
กระเทียมสกดั 1 มก.
วิตามิน อี  5 ยนิูตสากล
รหสัสนิค้า : 19003103
บรรจ ุ60 แคปซลู/ขวด

กรดไขมนัโอเมก้า-3	และน�า้มนักระเทียม 
สง่เสริมการไหลเวียนเลือด	ดีตอ่สขุภาพของ
หวัใจ	และหลอดเลือด
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1. SELECTION การคัดเลือก
ทีมผู้ เช่ียวชาญจากทัว่โลกรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกับส่วนประกอบส�าคญัอย่างครบ
ถ้วนเ พ่ือการพิจารณาคัดสรรส่วน
ประกอบส�าคัญหรือพืชสมุนไพรท่ีผ่าน
ตามเง่ือนไขทัง้ด้านประสิทธิภาพต่อ
สขุภาพ	และความปลอดภยัก่อนน�ามาใช้

2. SOURCING แหล่งวัตถุดิบ
ผู้ เ ช่ียวชาญของเราจะเสาะหาแหล่ง
วัตถุดิบชัน้ ดีจากทั่วโลก	 และมีการ
ก�าหนดมาตรฐานของวตัถดุิบท่ีเข้มงวด
ขึน้เพ่ือการประเมินแหลง่วตัถดุบิตา่งๆวา่
มีคณุภาพสงูตามมาตรฐาน	 มีความเข้ม
ข้นของสารส�าคญัตามมาตรฐาน	รวมถงึ 
มีปริมาณผลผลติตอ่ปีท่ีเพียงพอ 

3. STRUCTURE วิเคราะห์โครงสร้าง

สารสำาคัญ
ขัน้ตอนนีจ้ะวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของ
สารแตล่ะตวัท่ีพบได้ในพืชสมนุไพร	 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสกดัแยกสารส�าคญั
และขจดัสารไมพ่งึประสงค์ออก	

4. STANDARDIZATION เข้มงวด

ด้านมาตรฐานของการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มาเน็กซ์ควบคุม
มาตรฐานโดยรับประกนัวา่	สารส�าคญัใน
แตล่ะผลติภณัฑ์เป็นไปตามท่ีแสดงไว้ใน
ฉลาก	ด้วยความเข้มงวด	และขบวนการ
ควบคมุมาตรฐานท่ีเฉพาะ	ท�าให้มัน่ใจวา่
ผลติภณัฑ์ทกุตวัได้มาตรฐาน

5. SAFETY ความปลอดภัย
เราได้ท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความ
ปลอดภยัอยา่งเข้มงวดกวา่การวิจยัท่ีเคย
มีอยู่	 การทดสอบท่ีมีมาตรฐานระดบัสงู
เทียบเท่ายา	 เช่น	 การทดสอบเชือ้โรค 
ยาฆา่แมลง	 โลหะหนกั	 ได้ถกูก�าหนดให้
ทดสอบตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบขัน้ตอนการผลติ

6. SUBSTANTIATION มีหลักฐาน 

แ ล ะ ผ ลก า ร ศึ ก ษ า ท า ง คลิ นิ ก

สนับสนุน
ฟาร์มาเน็กซ์กล่าวอ้างถึงประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์จากหลกัฐานทางข้อมูลการ
ศกึษาทางวิทยาศาสตร์เรายดึมัน่ในหลกั
ฐานท่ีพิสจูน์ได้	 ซึ่งเป็นความแตกต่างท่ี
เกิดขึน้ท่ีฟาร์มาเน็กซ์ท่ีตา่งจากบริษัทอ่ืน

วิทยาศาสตร์ของ นู สกิน และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารฟาร์มาเน็กซ์
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ของทัง้ผลติภณัฑ์ดแูลผิวและผลติภณัฑ์เสริมอาหารท�าให้	น	ูสกิน	เป็น

ผู้น�าในวงการอตุสาหกรรม	 ด้านความงามและสขุภาพ	 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสตูรลิขสิทธ์ิเฉพาะของ															

น	ูสกิน	และเทคโนโลยีขัน้สงู	ท�าให้เราสามารถก้าวล�า้มาตรฐานของผลติภณัฑ์ตอ่ต้านความเสือ่ม

ชรา

นอกจากนี	้น	ูสกิน	ได้ครอบครอง	สถาบนัไลฟ์เจน	เทคโนโลยี	ซึง่เป็นสถาบนัศกึษาข้อมลูด้านการ

แสดงออกของยีนในขบวนการพฒันาและการเสื่อมชราของมนษุย์และยงัค้นคว้าทฤษฎีท่ีเก่ียว

กบัการควบคมุของยีนตอ่การเสือ่มชราของผิวชว่ยให้	น	ูสกิน	ได้เข้าถงึข้อมลูการศกึษาวิจยัท่ีสร้าง

มากวา่	 30	 ปีของการวิจยัเก่ียวกบัการเสื่อมชราในระดบัยีน	ประกอบกบัการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง

ของ	น	ูสกิน	ท�าให้เราสามารถน�าภมิูความรู้ทัง้หมดมาใช้เพ่ือการพฒันาผลติภณัฑ์นวตักรรมท่ีมี

ลขิสทิธ์ิเฉพาะได้อีกในอนาคต

มาตรฐาน 6S
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CESAR FRAGA
Ph.D.

PATRICIA OTEIZA
Ph.D.

MAKOTO KURO-O
M.D., Ph.D.
Associate Professor  
of Pathology, University  
of Texas Southwestern  
Medical Center

RICHARD WEINDRUCH
Ph.D.
Co-Founder, LifeGen 
Technologies
Professor, Geriatrics and 
Gerontology, Department  
of Medicine, University  
of Wisconsin 

PAUL ALAN COX
Ph.D.
Director of The Institute 
for Ethnomedicine

ZOE DIANE DRAELOS
M.D., F.A.A.D.
Dermatologist and 
Editor-In-Chief, 
Journal of Cosmetic 
Dermatology

MOLLY WANNER
M.D., M.B.A.
Dermatologist at  
Harvard Medical School  
and Massachusetts  
General Hospital

KOJI NAKANISHI
Ph.D.
Centennial Professor  
of Chemistry,
Columbia University

HILDEBERT WAGNER
Ph.D.
Professor Emeritus, Institute of 
Pharmacy, Ludwig-Maximilians 
University  Center for 
Pharmaceutical research, 
Munich, Germany

LESTER PACKER
Ph.D.
Adjunct Professor, 
Deparment of Pharmacology 
and Pharmaceutical Sciences
School of Pharmacy, 
University of Southern 
California

TOMAS A. PROLLA
Ph.D.
Co-Founder, LifeGen 
Technologies
Professor, Departments  
of Genetics and Medical 
Genetics, Univerysity  
of Wisconsin

LARS BOHLIN
Ph.D.
Professor of Pharmacognosy,
University of Uppsala, Sweden

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาชั้นนำาระดับโลกผลิตภัณฑ์ฟาร์มาเน็กซ์
คณะท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของฟาร์มาเน็กซ์	ซึง่รวบรวมผู้ เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเพ่ือจดัตัง้	Scientific	Advisory	Board	(	SAB)
ความร่วมมือจากนกัวิทยาศาสตร์ประจ�าของฟาร์มาเน็กซ์	ศนูย์วิจยัทางคลีนิก	และคณะกรรมการ	SAB	ท�าให้ได้กลุม่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีพิเศษเหนือ
กวา่ท่ีเกิดขึน้ในบริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เสริมอาหาร
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1  ซื้อด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการผู้แทนจ�าหน่าย
	 ส�านกังานใหญ่	319	อาคารจตัรัุสจามจรีุ	ชัน้15	ถนนพญาไท	ปทมุวนั	กรุงเทพ 

	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.30	-	20.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	นครปฐม	ชัน้	2	อาคาร	A	60/20	หมู	่4	ต.ทา่ต�าหนกั	อ.นครชยัศรี	จ.นครปฐม	73120
	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	เชียงใหม	่101/5	หมู	่7	ถ.เชียงใหม-่หางดง	ต.สเุทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม	่50000 

	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	นครราชสีมา	901/8-901/9	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000
	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	ชลบรีุ	64/15	ถ.สขุมุวิท	ต.บางปลาสร้อย	อ.เมือง	จ.ชลบรีุ	20000 

	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	หาดใหญ่	98,100	ถ.โชติวิทยะกลุ3	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110 

	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 • ศนูย์ฯ	น	ูสกิน	ภเูก็ต	99/12	หมู1่	ถ.เฉลมิพระเกียรติ	ต.กระทู้ 	อ.กระทู้ 	จ.ภเูก็ต	83120 

	 	 เวลาท�าการ	จนัทร์-เสาร์	11.00	-	19.00	น.

 

2 การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ (NU SKIN SHOP ONLINE)
	 เร่ิมเข้าสูร่ะบบการสัง่ซือ้สนิค้าทางออนไลน์ท่ี	www.nuskin.com	แล้วเลือก		ประเทศไทย	Thailand	

3 พื้นที่ให้บริการ
	 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล	(นนทบรีุ	-	สมทุรปราการ)	ครอบคลมุหนองจอก	มีนบรีุ	นิมิตใหม	่ร่มเกล้า	ลาดกระบงั

	 บางนาตราด		 :	 ไมเ่กิน	กม.	26

	 ปทมุธานี			 :	 ไมเ่กิน	สามโคก

	 พทุธมณฑล			 :	 ไมเ่กิน	สาย5

	 รังสติ-นครนายก			 :	 ไมเ่กิน	คลอง14

	 สมทุรปราการ			 :	 ไมเ่กิน	พระสมทุรเจดีย์

	 เวลาบริการรับสัง่ซือ้	 :	 วนัจนัทร์-ศกุร์	เวลา	09.00-18.00	น.	(เวลาท�าการ)

	 ระยะเวลาการจดัสง่		 :	 หลงัสัง่ซือ้	จะได้รับสนิค้าในวนัถดัไป	(วนัท�าการ)

	 	 	 (ยกเว้นปริมณฑล	บางพืน้ท่ี	อาจได้รับสนิค้าภายใน	2	วนัท�าการ)

 อัตราค่าขนส่ง
 มูลค่าผลิตภณัฑ์ (รวมภาษี) ค่าขนส่ง (ไม่รวมภาษี)

	 0	–	4,999	บาท	 	 50	บาท

	 5,000	บาท	ขึน้ไป	 	 ฟรี

	 ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

4 ช่องทางการช�าระเงิน
	 1.	 การช�าระคา่สนิค้าด้วยตวัเองเป็นเงินสด	บตัรเดบติ	หรือบตัรเครดิต	

	 2.	 การโอนเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพ	หรือธนาคารกสกิรไทย

	 3.	 การช�าระเงินทางตู้ เอทีเอม็	ผา่น	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกสกิรไทย

	 4.	 การช�าระผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ผา่น	ธนาคารไทยพาณิชย์	หรือธนาคารกรุงเทพ

	 5.	 การช�าระผา่นบริการ	mPay	Station	ท่ีเคาน์เตอร์	AIS	หรือ	Telewiz	ทกุสาขา

	 6.	 การช�าระโดยบริการโอนเงินช�าระคา่สนิค้า	ผา่นระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซต์ของทกุธนาคาร	(ท่ีเปิดให้บริการ)

	 7.	 การช�าระโดยการหกับญัชีเงินฝากผา่นธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพฯธนาคารกสกิรไทย	และธนาคารกรุงไทย	

	 	 หรือบญัชีบตัรเครดติวีซา่	และมาสเตอร์การ์ด	อตัโนมตัทิกุเดือน

นู สกิน มีบริการรับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
หลายวิธีเพื่อความสะดวกของผู้แทนจ�าหน่าย ดังต่อไปนี้

nuskinthailand

@nuskinthailand

nu_skin_thailand www.nuskin.com
0 2791 8500

 55 ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ที ่ NUSKIN.COM



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