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Sisällytä LifePak®+ tai JVi ADR-tilaukseesi ja näe, miten ihosi karotenoidiarvo (SCS) nousee! Pharmanex® 
BioPhotonic -skannerin avulla saat välittömästi tietää, mikä Sinun karotenoiditasosi on, ja voit itse todeta 
mitattavissa olevan eron. Mikäli SCS-arvosi ei ole lainkaan noussut käytettyäsi 90 päivää jompaakumpaa em. 
tuotteista sen annostussuositusten mukaisesti, korvaamme Sinulle tuotteesta maksamasi summan. 
 
Tämä takuu ei vaikuta kuluttajaoikeuksiisi. 
 
RAHAT TAKAISIN -TAKUUN EHDOT: 
 
Rahat takaisin -takuu pätee seuraavien ehtojen täyttyessä: 

• Yli 18 vuoden ikä. 
• Rahat takaisin -takuu koskee AINOASTAAN em. tuotteita, jotka on tilattu ADR:llä ja yhdistetty 

skannauskorttinumeroon. 
• Ensimmäinen skannaus on tehtävä ennen kuin yllä mainittuja tuotteita ryhdytään käyttämään. 
• Yllä mainittu tuote on tilattava ADR-tilauksena ennen ensimmäistä skannausta tai sen aikana, mutta 

ei kuitenkaan myöhemmin kuin 7 päivää skannauksen jälkeen. 
• Päivittäinen, optimaalinen ravinnollinen saanti vähintään 90 päivän ajan keskeytyksettä varmistaa 

positiivisen vaikutuksen SCS-arvoosi. JVi:n ollessa kyseessä tämä saavutetaan nauttimalla tuotetta 
60 ml kahdesti päivässä. Vaikka suosittelemme 60 ml minimiannosta kaksi kertaa päivässä 
optimaalisten tulosten saavuttamiseksi, Nu Skin® korvaa 1 JVi-pakkauksen (2 pulloa) ADR-oston 
Rahat takaisin -takuulla. 
 

Tuote Takuuehtojen mukainen 
päivittäisannos 

LifePak®+ 4 tablettia päivässä 

JVi 50 ml päivässä 

 
• Rahat takaisin -takuu koskee ainoastaan niitä henkilöitä, jotka eivät ole nauttineet em. tuotteita 

vähintään 3 kuukauteen ennen ensimmäistä skannaustaan. 
• Noin 90 päivän kuluttua ensimmäisestä skannauksestasi saat Pharmanexilta ilmaisen 

uusintaskannauksen. Sinun on teetettävä uusintaskannaus vähintään 90 mutta viimeistään 100 
päivän kuluttua ensimmäisestä skannauksestasi. Tarvitset skannauskorttiasi uusintaskannauksessa, 
ja sen tekee virallinen skannerioperaattori (todennäköisesti sama henkilö, joka skannasi Sinut 
ensimmäisellä kertaa). 

 
LifePak®+- ja JVi-takuun mukaisesti SCS-arvo nousee, kun tuotetta on nautittu 90 päivän ajan sen 
annostussuositusten mukaisesti. 
  
Mikäli täytät edellä mainitut ehdot eikä SCS-arvosi ole noussut ensimmäisestä skannauksesta ja olet käyttänyt 
yllä mainittuja tuotteita niiden annostussuosituksen mukaisesti 90 peräkkäisen päivän ajan, voit lähettää 
kirjallisen korvaushakemuksen saadaksesi tuotteen ostohinnan takaisin (toimitusmaksua lukuun ottamatta). 
Rahasi maksetaan 2–4 viikon kuluttua valituksesi saapumisesta.  
 
MENETTELY TAKUUN VOIMAANSAATAMISEKSI: 
 
Voidaksesi vaatia rahojasi takaisin Sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa Rahat takasin -takuulomake (liitteenä 
ohessa) ja lähettää se paikalliseen toimistoon alla mainittuun osoitteeseen.   
 
Sinulla on korkeintaan kaksi (2) vuotta aikaa tehdä valitus ja vaatia rahojasi takaisin siitä hetkestä alkaen, kun 
olet täyttänyt ehdot valituksen tekemiseksi.  
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MUUTA: 

Käyttämättömät tuotteet, jotka on tilattu joka toinen kuukausi lähetettävällä ADR:llä voidaan korvata 
ainoastaan siinä tapauksessa, että lähetät avaamattoman pakkauksen omalla kustannuksellasi Nu Skinin 
paikalliseen toimistoon alla mainittuun osoitteeseen 90 päivän kuluessa toimituksesta. Tarkempia tietoja 
palautuksista löydät ADR-ehdoista. 

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden vaatia uusintaskannausta yhtiön omalla kustannuksella, mikäli sillä on syytä 
epäillä, että skannausta ei tehty vaadituissa olosuhteissa. 
 
Kaikkinainen tämän Rahat takaisin -takuun ehtojen manipulointi mitätöi takuun ja rahojen hyvittämisen. On 
Nu Skinin yksinomaisessa harkintavallassa päättää, milloin kyseessä on tällainen manipulointi.  

Nu Skin® varaa itselleen oikeuden muuttaa Rahat takaisin -takuuehtoja, mutta julkaisee kyseiset muutokset Nu 
Skinin nettisivuilla Skanneria käsittelevässä osiossa aina vähintään 30 päivää ennen kuin ne astuvat voimaan. 

NU SKININ YHTEYSTIEDOT: 
 

OSOITE 
Nu Skin Scandinavia A/S  
Havneholmen 25,  
DK-1561 København V, Denmark     

PUHELINNUMERO 800 11 45 80 

SÄHKÖPOSTI scandinavia@nuskin.com 
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Koko nimi*:

Jakelijan ID-numero*:

Puhelin- ja faksinumero  

Sähköpostiosoite*:

Ensimmäisen skannauksen pvm.*:

Ensimmäisen skannauksen tulos*:

Skannauskortin numero*:

Seurantaskannauksen pvm.*:

Seurantaskannauksen tulos*:

Hakemuksen päivämäärä*

Valitse käyttämäsi tuote*

ADR-numero*

Tuotteen käytön aloituspvm.*

Montako annosta per päivä?*

Lisätietoja

2. Miten päivittäinen hedelmien ja vihannesten kulutuksesi on muuttunut viime skannauksen jälkeen?

Enemmän annoksia

Annosmäärä suunnilleen sama

LifePak® JVi

Eurooppalainen Rahat takaisin -takuulomake

En koskaanJoskus

ASIAKKAAN TIEDOT

Täydellinen osoite*:

1. Miten usein olet käyttänyt LifePak®+:aa/JVi:tä?

             
muutokset.

Vain ensimmäinen kysymys on pakollinen, muut ovat vapaaehtoisia.

Täytä alla oleva hakemuskaavake ISOIN KIRJAIMIN mustalla.
* Vaadittavat tiedot Rahat takaisin -takuukorvauksen saamiseksi.

SKANNAUSTIEDOT

Vähemmän annoksia

Säännöllisesti (kerran päivässä) Säännöllisesti (2 kertaa päivässä)

Epäsäännöllisesti (2 kertaa päivässä)

KORVAUSVAATIMUKSEN TIEDOT

PROFIILITIEDOT

Epäsäännöllisesti (kerran päivässä)
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Allekirjoitus:

Hakemuksen saapumispvm.:

Profiilikyselylomake:

Skannaustiedot:

Skannausolosuhteiden tarkistus::

Järjestelmän tarkistus:

Muita kommentteja:

Valtuutetun nimi ja allekirjoitus: Päivämäärä:

Täten vahvistan tällä lomakkeella antamieni tietojen samoin kuin liitteenä olevien tietojen oikeellisuuden. Palauttamalla 
tämän lomakkeen haen korvausta yllä mainituista tuotteista Rahat takaisin -takuun sääntöjen mukaisesti, jonka Yhtiö on 
yllä mainitusta tuotteesta tarjonnut.

Päivämäärä:

HAKEMUKSEN VASTAANOTTANUT TOIMISTO TÄYTTÄÄ

Yhtiö, sen emoyhtiö, osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt (“Nu Skin” tai” Pharmanex”) ovat tietoisia ja ymmärtävät täysin 
huolesi siitä, miten Sinua koskevaa tietoa kerätään, käytetään ja jaetaan osallistuessasi Rahat takaisin -takuuohjelmaan. 
Nu Skin kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan Nu Skin -tuotteita ja -palveluita käyttävien kuluttajien 
yksityisiä tietoja. Nu Skin kerää ja säilyttää Sinusta tiettyjä, mahdollisesti arkaluontoisina pidettäviä henkilökohtaisia 
tietoja, hallinnollisia ja arkistointitarkoituksia varten.                                                                                                                                                                           
Lähettämällä tämän Rahat takaisin -takuun korvauspyyntölomakkeen suostut täten nimenomaisesti siihen, että Nu Skin 
säilyttää kaiken itsestäsi antaman tiedon yhtiön pääkonttorissa Yhdysvalloissa, eri alueiden pääkonttoreissa, ja/tai 
paikallisissa osakkuusyhtiöissään asuinmaassasi. Suostut myös nimenomaisesti siihen, että Pharmanex voi käyttää 
tietojasi käsitelläkseen tietoja EU:n ulkopuolella ja tutkimuksiin käytettävässä koontitietokannassa, ilman että Sinua 
voitaisiin niiden perusteella tunnistaa.
Ymmärrät, että Pharmanex tarjoaa Sinulle pääsyn karotenoidiskannauksesi tuloksiin Pharmanexin nettisivuilla. (Vain 
Sinulla on pääsy näihin tietoihin kirjauduttuasi sisään.) Ymmärrät myös, että vain Sinulla on pääsy niihin tietoihin, joiden 
perusteella Sinut voidaan tunnistaa. Sinulla on oikeus päästä käsiksi Nu Skinilla Sinusta olevaan henkilökohtaiseen 
tietoon ja korjata sitä ottamalla yhteyttä oman asuinmaasi asiakaspalveluun. Kaikkia tietoja säilytetään vain tarpeelliseksi 
katsotun ajan, paitsi jos laki tästä toisin määrää.
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