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ความประทับใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี 

มักจะส่งผลในเชิงบวกต่อทั้งผู้มุ่งหวัง

และผู้แทนจำาหน่าย

ในฐานะผู้แทนจำาหน่าย ท่านเป็นตัวแทน

ของ นู สกิน เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่  

ผู้แบ่งปันความประทับใจจะกล่าวถึงเรื่อง

เหล่านี้ตามความเป็นจริง และไม่ทำาให้เกิด

ความเข้าใจผิด รวมทั้งสอดคล้องกับ

ภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานของ นู สกิน 

ผู้ที่แบ่งปันเรื่องราวควรต้องให้ความ

สำาคัญกับข้อเท็จจริง เพราะมีผลต่อ 

การตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ขอให้มั่นใจว่าในการแบ่งปันประสบการณ์
ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการตลาด    
ทั่วโลก โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฎิบัตินี้
รวมทั้งปฎิบัติตามนโยบายและระเบียบการ
ของบริษัท กรุณาใช้ประสบการณ์ประทับใจ
ที่ถูกต้องตามคำาแนะนำานี้เท่านั้น

ข้อแนะนำาการปฏิบัติ

ในการแบ่งปันความประทับใจ

ผลิตภัณฑ์ นู สกิน

ภาพรวม
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เนื้อหา

ข้อความ
หลักสำาคัญ

ข้อบังคับมาตรฐาน  
ในการทำาการตลาด

การเขียนข้อความ
ประทับใจ

ภาพถ่ายก่อนและหลัง
การใช้ผลิตภัณฑ์

วิดีโอ ความประทับใจ
ในการใช้ผลิตภัณฑ์

1 2 3
4 5 บทสรุป

แนวทางปฏิบัติ6



ข ้อแนะน ำ�ก�รปฏิบ ัต ิ ในก�รแบ ่งป ันคว�มประท ับใจผลิตภัณฑ์ น ู สก ิน

3

เพราะพวกเขามักจะคิดว่า
ข้อความเหล่านี้... 

ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า...

“ดีเกินความเป็นจริง”

“ข้อมูลน้อยเกินไป”

“มากเกินไป เร็วเกินไป”

ตรงไปตรงมา

แสดงทุกอย่างตามจริง

ไม่แต่งเติม

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

มีข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

เพื่อเสริมความมั่นใจ

ค่อยๆ เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา

หลักการสำาคัญในการส่งข้อความ 

ในวันนี้ผู้รับสื่ออาจมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับการกล่าวอ้างถึง

ผลิตภัณฑ์ และโอกาสทาง

ธุรกิจ รวมถึงภาพรวมของ

อุตสาหกรรมขายตรง

ตลอดจนความสามารถ 

ในการเติบโตของธุรกิจ

ประเภทนี้

พึงระลึกสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ      

ในกรณีท่ีต้องส่ือสารกับพวกเขา
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เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน

สูงสุดทางด้านจริยธรรม 

ความซื่อสัตย์ รวมถึงการ

กล่าวอ้างถึงทั้งในเรื่องของ

ผลิตภัณฑ์และโอกาสทาง

ธุรกิจ

ขอให้ใช้เฉพาะข้อความที่ได้

รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อรักษา

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธุรกิจ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ซื่อสัตย์

การกล่าวอ้างต้องเป็นเรื่องจริง และไม่ทำาให้เกิด
ความเข้าใจผิด

1 
การกล่าวอ้างเป็นไปตามข้อกำาหนด

ของบริษัทฯ

ถ้อยคำากล่าวอ้างทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของ นู สกิน รวมถึงตามคำาแนวทางปฏิบัติของ 
การตลาด และการฝึกอบรมที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การกล่าวอ้างที่เป็นความจริง อาจจะใช้ไม่ได้ 

ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ 

ถึงแม้เรื่องราวความประทับใจ หรือประสบการณ์การ
ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม แต่หากไม่
สอดคล้องกับระเบียบของสื่อทางการตลาดของบริษัทฯ 

ก็ไม่อนุญาตให้ใช้เช่นกัน*

2

3

*เพราะเหตุใด?  

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของทางบริษัทฯ มีผลการศึกษาวิจัย
ทางด้านคลินิก รวมถึงมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และด้วย
ข้อกำาหนดทางกฎหมายที่ควบคุมในเรื่องทะเบียนและใบอนุญาต  
ทำาให้บริษัทฯ ต้องมีกฏระเบียบ เกี่ยวกับการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททท
ทททททททททททททททททททททท

ระเบียบการพื้นฐานของ นู สกิน ที่บังคับใช้ทั่วโลก
เกี่ยวกับการกล่าวอ้างทางการตลาด
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ในการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ 

จะต้องไม่พูดถึงสรรพคุณ ใน

การป้องกัน และรักษาโรคใดๆ 

หรือผลิตภัณฑ์ช่วยรักษาโรค

ของท่านก็ตาม ถึงแม้เรื่อง

ราวเหล่านั้นจะเป็นจริงก็ตาม* 

แต่การกล่าวอ้างควรมุ่งเน้น

ถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้

ผลิตภัณฑ์  โดยอ้างอิงจากข้อ

กำาหนดตามแนวทาง เหล่านี้

*เพราะเหตุใด: กกกกกกกกกก กก กกกก กกกกกก

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ นู สกิน ใช้หลักการ        
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีหลักฐานและผลวิจัย    
ทางคลินิกเพื่อใช้ควบคุมตามหลักอุตสาหกรรม 
มันจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมากที่ทำาให้การกล่า
วอ้างใดๆ ต้องเป็นสิ่งที่ถูกตามกฎข้อบังคับ          
ของกฎหมาย และพิสูจน์ได้

ในเนื้อหาจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์

การกล่าวอ้างจะต้องได้รับการอนุญาต

เนื้อหาจะต้องระบุชื่อและประเทศของ
ผู้แบ่งปันความประทับใจ

จะต้องเปิดเผยว่าคุณเป็นผู้แทนจำาหน่าย นู สกิน

1 
2
3
4

การแบ่งปันประสบการณ์ประทับใจผลิตภัณฑ์  

จะต้องเป็นเรื่องจริงและไม่ละเมิดต้อระเบียบ    

ของบริษัทฯ

การแบ่งปันความประทับใจผลิตภัณฑ์ ที่แม้ว่า    

จะเป็นเรื่องจริง แต่ต้องไม่ขัดกับนโยบาย      

ของบริษัทฯ

การเขียนถึงการแบ่งปันควาประทับใจ

เอจล็อค ยูธ ช่วยดูแลสุขภาพ พร้อมเสริมสร้าความกระปรี้กระเปร่า    
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ เอจล็อค ยูธ ช่วยให้คุณแลดูอ่อนเยาว์

ผู้แทนจำ�หน่�ย : มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคย
ปรากฎมาก่อน เป็นเวลา 20 ปีมาแล้วที่ดิฉันมีอาการปวด
หลัง แต่หลังจากที่ได้รับประทานอาร์สแควร์ 4-5 เดือน 
อาการเหล่านั้นก็หมดไป สำาหรับดิฉันมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์
มาก ทุกวันนี้ดิฉันหลับสบายขึ้น ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความ
สดชื่น และพร้อมลุย! ขอบคุณฟาร์มาเน็กซ์ สำาหรับผลิตภัณฑ์
ที่แสนวิเศษนี้! อยากจะมีปุ่มคลิกเลิฟที่เฟซบุ๊คจริงๆเลย!
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ภาพถ่ายก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายก่อน – หลัง การใช้

ผลิตภัณฑ์ จะเป็นเครื่องมือที่     

มีอิทธิพลในด้านบวกเป็นอย่าง

มากในการนำาเสนอประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อลูกค้า                         

ดังนั้นการกล่าวอ้างถึง 

ผลิตภัณฑ์ จึงมีความจำาเป็น                  

อย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตาม    

แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

ภาพที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้

ภาพแสดงการกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับโรคที่ไม่เหมาะสม

ภาพถ่าย ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์            
จะต้องคำานึงถึง:

แสงสว่าง

เสื้อผ้า

ฉากหลัง

การแต่งหน้า (ถ้าจำาเป็นต้องแต่ง               
ควรแต่งให้น้อยที่สุด)

ความคมชัด และความละเอียดของภาพ

การจัดท่าทางของผู้เป็นแบบ

1 

2
3

PRODUCT TESTIMONIAL GUIDELINES

6

Before & After Photos

BEFORE AND AFTER 
PHOTOS ARE POWERFUL 
TOOLS THAT SHOW 
THE POSITIVE IMPACT 
NU SKIN PRODUCTS 
CAN HAVE FOR THE 
TYPICAL CONSUMER. 
HOWEVER, THEY ARE 
CONSIDERED “PRODUCT 
PERFORMANCE CLAIMS” 
AND, THEREFORE, NEED 
TO FOLLOW THESE 
GUIDELINES:

APPROVED CLAIM TESTIMONIAL

IMPROPER DISEASE CLAIM TESTIMONIAL

   In before and after photos, the following 
must be consistent:

 
Lighting  
Clothing 
Background 
Makeup (should be minimal, if any) 
Clarity and resolution 

Your body position, pose, angle of face, 
and facial expression

    Photos must accurately depict benefits
that may be achieved by a typical 
consumer using the product.

    Photos must only support legally 
approved product claims. 

    (These claims can be found in the 
Product Information Page.)

1 

2
3

untreated treated
ภาพถ่ายทุกภาพจะต้องเป็นการแสดง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายทุกภาพจะต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับ  
และได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน (รายละเอียด    
การกล่าวอ้างมีเพ่ิมเติมท่ีหน้ารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์)

ทำาทรีตเมนต์ไม่ทำาทรีตเมนต์
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ภาพถ่ายจะต้องมาพร้อมกับ คำาบรรยาย
ภาพที่แสดงให้เห็นว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์
อะไร ระยะเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ 
ความถี่ที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ชื่อและ
ประเทศของคุณ รวมถึงจะต้องเปิดเผยว่า
คุณเป็นผู้แทนจำาหน่าย ของบริษัท นู สกิน

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
ดูแลรูปร่าง ผลการทรีตเมนต์ด้วยสปา 
คุณควรต้องทำาเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อภาพ
ลักษณ์ และมาตรฐานของ นู สกิน      
คุณควรต้องแต่งตัวสุภาพ และเหมาะสม
สำาหรับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
  
ผู้หญิงควรใส่ชุดออกกำาลังกาย หรือชุด
ว่ายน้ำาที่ปิดมิดชิด

ผู้ชายควรใส่ชุดออกกำาลังกาย หรือชุด
ว่ายน้ำาที่เป็นลักษณะของกางเกงขาสั้น

ภาพถ่ายของคุณไม่ควรเป็นเสื้อผ้า
น้อยชิ้นที่เปิดเผยผิวมากเกินไป 
และต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

   สำาหรับภาพถ่ายก่อน และหลังการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ และภาพสาธิตครึ่งใบหน้า 
รวมถึงรูปร่าง ก่อน และหลัง การใช้
ผลิตภัณฑ์ ควรแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยอาจจะใช้     
ลูกศรชี้ในตำาแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน

  ภาพถ่ายที่ใช้ ต้องเป็นภาพดั้งเดิมที่ไม่มี
การตกแต่ง หรือรีทัช

   ในกรณีที่ไม่ใช่ภาพของตัวท่านเอง ภาพที่
ใช้จะต้องได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือการ
อนุญาตจากเจ้าของภาพ และห้ามใช้ภาพ
ของเซเลบริตี้ หรือเครื่องหมายการค้าของ
บริษัทอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

  

4

5

6

7
8

ตัวอย่างการแบ่งปันความประทับใจที่เกินจริง 

หรือดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริง

การจัดแสงที่ไม่เหมาะสม มุมกล้อง หรือ

ความละเอียด ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด

ภาพถ่ายก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

ผลจากการสปาทรีตเมนต์เพียงครั้งเดียว

ก่อนใช้ หลังใช้ 15 นาที หลังใช้ 1 ชั่วโมง
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วิดีโอ แบ่งปันความประทับใจใน   
การใช้ผลิตภัณฑ์

การแบ่งปันความประทับใจด้วย

ภาพวิดีโอ จะใช้แนวทางปฏิบัติ

เดียวกับรูปแบบอื่นๆ ตามที่

กล่าวมา แต่จะมีเพิ่มเติมเล็ก 

น้อยดังนี้ :

เสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้องเหมาะสม ดูเป็น
มืออาชีพ (กึ่งทางการ หรือทางการ) 
เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
มาตรฐานของ นู สกินก

จัดแต่งผมให้เรียบร้อย ไม่ปกปิดใบหน้า

แต่งหน้าให้เหมาะสมและเข้ากับ        
ภาพลักษณ์ของ นู สกิน (สดใส สะอาด   
ดูสุขภาพดี ไม่แต่งหน้ามากเกินไป)

การจัดแสงต้องสว่าง ไม่มืด

ในกรณีที่ไม่ใช่ภาพของตัวท่านเอง ภาพที่
ใช้จะต้องได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือการ
อนุญาตจากเจ้าของภาพ และห้ามใช้ภาพ
ของเซเลบริตี้ หรือเครื่องหมายการค้าของ
บริษัทอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในการเป็นผู้แบ่งปัน
ความประทับใจในวิดีโอทุกชิ้น

1 
2
3
4
5

ตัวอย่างวิดีโอที่ถูกต้อง

6
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แนวทางปฏิบัติโดยสรุป*

   เป็นเรื่องจริง และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด

   ภาพถ่ายและวิดีโอ ควรเป็นภาพที่ดูดี
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของ นู สกิน 
ซึ่งภาพเหล่านั้นควรที่จะ –สะอาด ดูดี     
ดูอ่อนเยาว์ และดูมีความมุ่งมั่น

    เปิดเผยว่าคุณเป็นผู้แทนจำาหน่าย 

    นู สกิน

    การอ้างถึงผลลัพธ์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับ         
ข้อกำาหนดตามที่บริษัทวางไว้

   เครื่องมือทางการตลาด และ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ จำาเป็นต้องปฏิบัติตามแนว
ทางปฏิบัติของบริษัท

   

   ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับ สรรพคุณ 
และผลลัพธ์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์

   ไม่ควรอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
ว่าใช้ในการรักษา หรือป้องกันโรค หรือ
กล่าวว่าผลิตภัณฑ์สามารถรักษาอาการ
ป่วยของท่าน ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องจริง
ก็ตาม

   ภาพถ่าย ก่อน หรือหลัง จะต้องเป็นภาพ
ต้นฉบับ ไม่มีการปรับแต่ง โดยจะต้อง
คำานึงถึง แสง มุมกล้อง ความคมชัด  
และความละเอียดของภาพ

   ภาพถ่ายและวิดีโอที่ไม่ควรนำาเสนอเกิน
จริง  หรือ “ดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง” โดย
ไม่มีการยืนยัน หรือสะท้อนให้เห็นถึง
ประสบการณ์ของลูกค้า

   ต้องใช้ภาพที่ได้รับลิขสิทธิ์ หรือรับ
อนุญาตก่อนใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่
ไม่ใช่ของตัวเอง หรือภาพของเซเลบริตี้ 
รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

1 7
8
9
10

2
3
4
5
6

ตัวอย่างที่ดีของการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และการกล่าวอ้าง 

ถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม

“ตั้งแต่ดิฉันได้รับประทาน อาร์แควร์ 
ทำาให้ทุกวันเป็นแต่วันดีๆ ของดิฉัน 
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ดิฉันมีความ
กระปรี้กระเปร่าและรู้สึกถึงความ
อ่อนเยาว์ ดิฉันไม่มีปัญหากับการ
ตื่นนอนตอนเช้า เหมือนได้ชาร์ตพลัง
อย่างเต็มที่สำาหรับวันใหม่ด้วยความ
รู้สึกดีๆ”

โมนิก้� บี, ออสเตรเลีย 
  *แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เป็นเพียงบทสรุป

เท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิง
จากนโยบาย และระเบียบการของ นู สกิน         
หรือ ติดต่อบริษัทฯ

PRODUCT TESTIMONIAL GUIDELINES

9

Guidelines Summary*

   Always be truthful and never misleading.

    Photos and videos should be consistent 
with Nu Skin’s prestige brand standards 
and image—clean, tasteful, youthful, and 
aspirational.

    Disclose that you are a Nu Skin distributor.

    Product testimonials should only claim 
benefits consistent with Nu Skin’s 
substantiated and approved product 
benefits.

     Refer to Nu Skin marketing materials and 
Product Information Pages as a guideline 
for product claims.  

    Provide a realistic and accurate portrayal 
of product efficacy and benefits that most
consumers may experience. 

   Product testimonials should not claim that a  
product will treat, cure, or prevent any  
disease or health condition or that the product  
cured your own ailment—even if true.

    Before/after photos must be original, not 
retouched or modified, and use consistent
lighting, camera angles, and resolution.

    Photos and videos should not portray 
results that are outrageous, extreme, or  
“too good to be true” as they may not be 
substantiated or reflect a typical consumer’s 
experience. 

    Obtain copyright permission before using 
any photos or videos that are not your own 
and do not use celebrity or other company 
trademarks without permission.

1 7
8
9
10

2
3
4
5
6

GOOD EXAMPLES OF SOFT CLAIM 
TESTIMONIALS THAT SHOW THE PRODUCT 
AND MAKE A PROPER BENEFIT CLAIM

“Since I began taking ageLOC 
R2, every day has become a good 
day. The product gives me a lot of 
energy and it feels like I live younger. 
I have no problems getting up in the 
morning and I feel recharged ready to 
start a new day with a good feeling!”

Monica B., Australia*These guidelines are a summary only.
For more detail, please refer to Nu Skin’s
Policies and Procedures or contact Nu Skin.

"As a flight attendant, I used to put on 
heavy makeup to look good. I was 
never content with my skin as I 
suffered from all the aging signs. After 
using ageLOC products, I feel so 
refreshed with my skin and wear only 
light makeup. I look 10 years younger 
than my actual age!"

“ดิฉันเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ต้องใช้เครื่องสำาอางตลอดเวลาเพื่อให้ตัว
เองดูดี เพราะดิฉันกังวลเกี่ยวกับริ้วรอย 
แต่หลังจากที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์เอจล็อค 
ดิฉันรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูสดใสขึ้น ตอนนี้ดิฉัน
สามารถแต่งหน้าบางๆ ได้ ที่สำาคัญดิฉัน
ดูเด็กกว่าอายุจริงตั้ง 10 ปี ค่ะ”
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