
HỆ THỐNG
AGELOC ME LÀ GÌ?
ageLOC Me là một hệ thống chăm sóc da chống lão hóa mang tính cách mạng và sáng tạo, đã kết hợp 
những sản phẩm chăm sóc da tinh vi nhất hiện nay và lợi ích của sự tùy chỉnh.

HỆ THỐNG AGELOC ME HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Hệ thống ageLOC ME gồm có ba bước để giúp bạn tạo ra chế độ chăm sóc da được tùy chỉnh riêng của 
mình.

Bước Một - Bước Đầu Tiên Đến Với Sự Tùy Chỉnh
Đặt mua bộ Starter Kit qua mạng hay từ nhà phân phối để bắt đầu sử dụng ngay ageLOC Me. Bộ 
Starter Kit này là bộ tham khảo gồm có năm sản phẩm được đặc biệt tạo nên để mang lại những lợi ích 
chống lão hóa toàn diện. Với bộ tham khảo này, bạn ngay lập tức tiếp cận những sản phẩm và trải 
nghiệm những cảm giác và lợi ích cho làn da của mình. Hãy sử dụng bộ tham khảo này như mục đích 
tham khảo khi bạn thực hiện việc thẩm đĩnh làn da của ageLOC Me để tùy chỉnh nhiều hơn nữa những 
sản phẩm của mình. Bộ tham khảo cũng sẽ giúp bạn thoải mái sử dụng thiết bị  và những sản phẩm 
ageLOC Me.

Bước Hai - Cho Chúng Tôi Biết Về Bạn
Cùng với sự trải nghiệm Bộ sản phẩm tham khảo của bạn, Việc thẩm định làn da của ageLOC Me giúp 
bạn xác định rõ nhu cầu của làn da qua loạt các câu hỏi về môi trường, khu vực, tính chất da, những lo 
ngại cá nhân về lão hóa và tham khảo về mức độ của sự dưỡng ẩm. Bạn thích kem dưỡng ẩm có mùi 
hương? Bạn có thể tùy chọn nó. Bạn cũng có thể bao gồm hoặc loại bỏ SPF khỏi kem dưỡng ban 
ngày. Và bạn có thể tùy chọn những lợi ích mục tiêu cùng với những huyết thanh để đáp ứng được 
những nhu cầu cá nhân. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, bạn sẽ nhận được một mã số chăm sóc 
da cá nhân

Bước Ba - Trải nghiệm Chế Độ Chăm Sóc Da Được Tùy Chỉnh Của Bạn 
Đặt mua bộ sản phẩm được tùy chỉnh với mã số chăm sóc da cá nhân. Cho chúng tôi biết về bạn, làn 
da, và những ưu tiên của bạn, được kết hợp với chuyên môn trong đổi mới khoa học chống lão hóa 
của chúng tôi, chúng tôi tạo ra chế độ chăm sóc da chỉ dành cho bạn. Khi nhận được bộ sản phẩm 
được tùy chỉnh của bạn, hãy bắt đầu sử dụng ngay. Cũng giống như bộ sản phẩm tham khảo, bộ sản 
phẩm được tùy chỉnh có ba huyết thanh, kem ẩm ban ngày và ban đêm. Những huyết thanh và kem 
dưỡng ẩm ageLOC Me mạnh mẽ chứa những công thức chăm sóc da chống lão hóa tinh vi nhất hiện 
nay của Nu Skin.

Bước Bốn - Giữ Hoặc Thay Đổi
Bạn có thể làm lại phần thẩm định làn da của ageLOC Me nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy sự kết hợp 
hợp lý cho mùa xuân và hè, sau đó muốn điều chỉnh lại cho mùa thu và đông. Không có giới hạn số lần 
cho việc thẩm định làn da của bạn.

VÌ SAO VIỆC PHÁT HÀNH AGELOC ME LẠI CÓ NHIỀU HỨNG THÚ?
ageLOC Me là sự tiếp cận hoàn toàn mới vào ngành chăm sóc da chống lão hóa mà chúng tôi tin rằng có 
nhiều tiềm năng là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăm sóc da. Nó nâng ngành chăm sóc da chống lão 
hóa lên tầng cao mới, mang lại thói quen chăm sóc da hàng ngày thật dễ dàng, thuận tiện và được tùy 
chỉnh. ageLOC Me loại bỏ việc phỏng đoán; khách hàng không còn bị bắt buộc phải quyết định những sản 
phẩm nào tốt cho họ trong vô số sản phẩm có mặt trên thị trường. Với ageLOC Me, khách hàng đơn giản 
chỉ thực hiện phần thẩm định làn da ageLOC Me và, trong vài phút, họ nhận được mã số chăm sóc da cá 
nhân - một đề nghị của những sản phẩm chống lão hóa được tùy chỉnh cho nhu cầu và mong muốn của họ.

Ý TƯỞNG VỀ AGELOC ME HÌNH THÀNH RA SAO?
Chúng tôi đã phát triển ý tưởng ageLOC Me khi chú ý đến ba xu hướng hội tụ và quan trọng: tăng trưởng 
của sự phổ biến và sử dụng những sản phẩm chống lão hóa; xu hướng mới nghiêng về sự tùy chỉnh; và sự 
khởi động và tăng trưởng của ngành công nghiệp thiết bị làm đẹp. Thêm nữa, sự xuất hiện của nhiều ứng 
dụng và công nghệ điện thoại thông minh đã giúp cho việc chọn chế độ chăm sóc tùy chỉnh và sử dụng sản 
phẩm trở nên thuận tiện.
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NGUỒN GỐC ĐẰNG SAU CÁI TÊN?
Cái tên ageLOC Me, xuất phát từ câu chuyện sản phẩm và lợi ích chính của hệ thống ageLOC Me. Nó được 
gọi là “Me” bởi vì những sản phẩm và phương cách cung cấp được tùy chỉnh dành cho cá nhân người sử 
dụng và vận dụng công nghệ ageLOC.

NU SKIN ĐÃ PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG NÀY DỰA VÀO DẠNG NGHIÊN CỨU NÀO?
Nu Skin quan sát và nghiên cứu liên tục xu hướng thị trường. Những sự phát triển mới của thị trường đã 
châm ngòi và định hướng cho quá trình đổi mới. Chúng tôi khởi xướng, nghiên cứu và xác định khái niệm về 
việc chăm sóc da được tùy chỉnh của chúng tôi. Trong khi phát triển sản phẩm, những nghiên cứu bổ sung 
đã xác nhận rằng khái niệm và nguyên bản sử dụng đã được nồng nhiệt đón nhận và một số điều vô cùng 
hứng thú mà chúng tôi đã từng phát triển.

WHAT MAKES AGELOC ME SO SOPHISTICATED?
Sự tùy chỉnh trong ngành công nghiệp chăm sóc da chưa bao giờ đạt được mức độ của sự tinh vi và đổi 
mới đến như vậy. Với ageLOC Me, khách hàng có thể:

•  Thực hiện phần đánh giá làn da ageLOC Me để nhận được mã số chăm sóc da cá nhân được tính toán 
dựa trên môi trường, lối sống, tính chất da cá nhân và những tham khảo sản phẩm.

• Tạo ra một chế độ chăm sóc da chống lão hóa được tùy chỉnh có những tính năng độc quyền của công 
  nghệ ageLOC để nhắm vào những nguồn gốc của sự lão hóa.
•  Sử dụng hệ thống cung cấp sản phẩm thông minh, tiện lợi và nhạy bén để nhận được một liều chính xác 

những huyết thanh và kem dưỡng mỗi ngày.
• Tạo ra những thói quen mới của việc chăm sóc da và làm tăng cao hiệu quả của những sản phẩm qua việc 
  sử dụng đều đặn thường xuyên.

ageLOC Me có tiềm năng sinh ra dòng lợi tức mạnh mẽ và có thể đoán được qua những hộp sản phẩm 
được gửi đến khách hàng mỗi tháng. Bởi vì hệ thống rất tiện lợi và dễ dàng sử dụng, khách hàng có nhiều 
khả năng áp dụng những sản phẩm mỗi ngày, tạo ra một thói quen mới và tăng lên những kết quả dài lâu và 
sự tiêu thụ.

AGELOC ME SẼ ĐƯỢC BÁN NHƯ THẾ NÀO?
Những nhà lãnh đạo kinh doanh của Nu Skin sẽ bán bộ Starter Kit lúc đầu với những hộp sản phẩm tham 
khảo bán tùy chỉnh (dựa trên những yêu cầu của khu vực). Sự tùy chỉnh toàn bộ sản phẩm sẽ không có 
đươc cho đến khi bộ sản phẩm đầu tiên được bán ra, quá trình sẽ được sắp xếp hợp lý, đơn giản và nhân 
rộng. 

BỘ AGELOC ME STARTER KIT BAO GỒM NHỮNG GÌ?
Bộ Starter Kit có chứa một tiết bị cung cấp sản phẩm ageLOC Me, một bộ sản phẩm tham khảo được bán 
tùy chỉnh bao gồm 5 hộp (ba huyết thanh, kem dưỡng ngày và kem dưỡng đêm), đầu kết nối ageLOC Me, 
khay giữ hộp huyết thanh, hộp đựng du lịch, bốn pin AA, và một hướng dẫn sử dụng ageLOC Me.

AGELOC ME THÍCH HỢP CHO AI?
ageLOC Me thích hợp cho bất kỳ người trưởng thành với làn da khỏe mạnh đang tìm kiếm một giải pháp tùy 
chỉnh để ngăn ngừa hay giảm tối thiểu những dấu hiệu của lão hóa.

THIẾT BỊ
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CỦA THIẾT BỊ AGELOC ME? 
Nu Skin bảo đảm thiết bị ageLOC Me không bị khiếm khuyết về chất liệu và chức năng trong vòng hai năm 
kể từ ngày được mua. Sự đảm bảo này không bao gồm những tổn hại của sản phẩm từ việc cố ý sử dụng 
sai mục đích hoặc tai nạn. Nếu sản phẩm có khuyết điểm trong thời hạn hai năm bảo hành, xin vui lòng liên 
lạc bộ phận Dịch Vụ Hỗ Trợ của Nu Skin để được cung cấp một sản phẩm thay thế.
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TÔI CÓ NÊN DỂ THIẾT BỊ MỞ SUỐT NGÀY?
Đúng vậy. Thiết bị ageLOC Me sẽ vào chế độ ngủ sau mỗi lần sử dụng. Khi nào đến lúc cho chế độ chăm 
sóc tiếp theo, bạn có thể đánh thức thiết bị ageLOC Me đơn giản bằng cách đặt tay mình vào cổng vòm.

MỖI HỘP SẢN PHẨM CHỨA ĐƯỢC BAO NHIÊU LIỀU DÙNG?
Mỗi hộp chứa sản phẩm sử dụng trong một tháng - 30 liều cho kem dưỡng ẩm ban ngày và ban đêm và 
60 liều cho huyết thanh (dùng hai lần mỗi ngày)

AGELOC ME CÓ BẰNG SÁNG CHẾ KHÔNG?
Có. chúng tôi hiện tại có 5 bằng sáng chế lớn cho phần thiết kế và những chức năng của ageLOC Me và 
nhiều cái đang chờ đợi, sẽ được cấp phát khắp thế giới.

HỘP DỰNG DU LỊCH CHỨA ĐƯỢC BAO NHIÊU LIỀU DÙNG?
Hộp đựng du lịch chứa được sản phẩm để dùng trong bảy ngày. Hộp đựng du lịch ageLOC Me có thể 
được mua thêm.

THƯỜNG THÌ PIN SỬ DỤNG ĐƯỢC KHOẢNG BAO LÂU?
Những pin xác định dùng được khoảng 2 đến 3 tháng. chúng tôi đề nghị chỉ sử dụng những pin alkaline. 
Hãy chắc chắn thay đổi pin khi cần và không nên kết hợp pin cũ và mới vì có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt 
động của thiết bị.

THIẾT BỊ AGELOC ME CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHUNG BỞI NHIỀU NGƯỜI?
Không. chỉ một người duy nhất nên sử dụng ageLOC Me cho riêng mình bởi vì nó theo dõi những liều 
dùng còn lại và những sản phẩm chỉ dành chính xác cho một người mỗi tháng.

SỰ THẨM ĐỊNH LÀN DA
VÌ SAO CẦN CÓ SỰ THẨM ĐỊNH LÀN DA AGELOC ME?
Sự thẩm định làn da là bước đầu tiên của sự tùy chỉnh và cải thiện chế độ chăm sóc da của khách hàng. 
Sử dụng chức năng đánh giá làn da, khách hàng có thể chỉ ra những nhu cầu chăm sóc da đặc biệt dựa 
trên lối sống, địa điểm, tính chất da cá nhân, và ưu tiên cá nhân cho chất  dưỡng ẩm nhiều hay ít, có hoặc 
không có hương thơm, có hoặc không có SPF.

TÔI SỬ DỤNG PHẦN THẨM ĐỊNH LÀN DA AGELOC ME NHƯ THẾ NÀO?
Bạn có thể sử dụng thẩm định làn da ageLOC Me từ ứng dụng ageLOC Me, có trên iTunes, Google Play 
hoặc từ trang mạng của Nu Skin.

SẢN PHẨM
TÔI SẼ PHẢI LUÔN DÙNG MÃ CHĂM SÓC DA CÁ NHÂN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐẶT HÀNG THÊM SẢN PHẨM 
AGELOC ME?
Không. ageLOC Me hỗ trợ việc tùy chỉnh liên tục. Ví dụ, vài cá nhân có thể biết thêm về làn da của họ khi 
sử dụng ageLOC Me và vì vậy, nhu cầu về chăm sóc da của họ có thể thay đổi. Hơn nữa, mỗi làn da của 
mỗi cá nhân có thể có nhiều nhu cầu sử dụng dựa theo mùa, môi trường xung quanh, và đơn giản là qua 
thời gian. Người sử dụng có thể dùng tất cả hoặc một vài thông số này để tạo ra những hồ sơ sản phẩm 
khác nhau được giữ lại. Họ sau đó có thể chọn những hồ sơ đặc biệt dựa trên những thay đổi cho nhu 
cầu và sở thích.

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA AGELOC ME VÀ AGELOC TRANSFORMATION
ageLOC Me là chế độ chăm sóc da được tùy chỉnh theo mỗi cá nhân và mang lại khả năng tạo ra vô số sự 
kết hợp sản phẩm dựa vào những sở thích cá nhân. ageLOC  Transformation là một chế độ chăm sóc da 
chống lão hóa hiệu quả cho đa số người sử dụng. Cả hai dòng sản phẩm có công thức của công nghệ 
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ageLOC nhắm vào nguồn gốc sự lão hóa và gìn giữ vẻ thanh xuân. Với ageLOC Me, bạn có thể chọn để 
bao gồm hương thơm trong những kem dưỡng ẩm và SPF trong kem dưỡng ẩm ban ngày và lựa chọn từ 
nhiều sản phẩm điều trị khác nhau. ageLOC Transformation mang đến một lựa chọn sản phẩm điều trị, 
những kem dưỡng ẩm đều có mùi hương, và ageLOC Radiant Day có chứa SPF. ageLOC Me mang đến 
nhiều chọn lựa cho kem dưỡng ẩm dựa trên sở thích của bạn cho chất dưỡng ẩm nhiều hay ít, trong khi 
ageLOC Transfomation bao gồm những kem dưỡng ẩm ngày và đêm đậm đặc.

AGELOC ME CÓ TRỊ MỤN KHÔNG?
ageLOC Me được phát triển để nhắm vào những dấu hiệu của lão hóa da trên mặt - không phải mụn. Nếu 
bạn đang điều trị mụn, vui lòng tiếp tục sự điều trị đều đặn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng 
ageLOC Me.

TÔI NÊN SỬ DỤNG AGELOC ME THƯỜNG XUYÊN THẾ NÀO?
ageLOC Me là chế độc chăm sóc 2 lần mỗi ngày. Sau khi rửa sạch (và cân bằng da, nếu muốn) vào buổi 
sáng và chiều, áp dụng huyết thanh ageLOC Me và kem dưỡng thích hợp.

NHỮNG SẢN PHẨM AGELOC ME CÓ BAO GỒM SPF?
kem dưỡng ẩm ban ngày trong bộ tham khảo có chứa SPF. Tuy nhiên sau khi sử dụng bộ tham khảo 
trong 2 tuần, bạn thực hiện phần đánh giá làn da và bạn có thể chọn thêm hoặc không thêm SPF vào kem 
dưỡng ẩm ban ngày được tùy chỉnh của bạn.

TÔI CÓ THỂ DÙNG AGELOC ME NHƯ MỘT CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC HÀNG NGÀY NẾU TÔI DÙNG FACIAL 
SPA CỦA NU SKIN?
Đúng, bạn nên dùng ageLOC Me hai lần mỗi ngày và có thể dùng ageLOC Facial Spa của Nu Skin 3 lần 
mỗi tuần theo hướng dẫn cho những lợi ích bổ sung.

KHOA HỌC ĐẰNG SAU SẢN PHẨM?
Công nghệ ageLOC. Hơn 30 năm nghiên cứu chống lão hóa đã tạo ra ageLOC. Những huyết thanh 
ageLOC Me, kem dưỡng ẩm ngày và đêm kết hợp chặt chẽ khoa học chống lão hóa mới nhất. Thiết bị 
ageLOC Me là thiết kế hoàn toàn mới và độc quyền thuộc về Nu Skin.

NHỮNG THÀNH PHẦN TÍCH CỰC LÀ GÌ?
Những thành phần tích cực khác nhau ở mỗi hộp sản phẩm và tùy thuộc vào mã sản phẩm của bạn. Tuy 
nhiên, mỗi sản phẩm ageLOC Me được tùy chỉnh có công thức cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, làm săn 
chắc da, giảm sự phai màu, cân bằng làn da, giảm bớt sự xuất hiện của mụn, làm dịu vùng da thô, giữ ẩm da 
và cải thiện vẻ ngoài toàn diện của da. 

CÓ BAO NHIÊU KHẢ NĂNG TÙY CHỈNH?
Có gần 2000 khả năng kết hợp chế độ chăm sóc cho những sản phẩm được tùy chỉnh của bạn.

NHỮNG SẢN PHẨM AGELOC ME LÀ GÌ?
Bộ sản phẩm tham khảo và bộ sản phẩm tùy chỉnh đều bao gồm những huyết thanh được pha chế kết 
hợp, kem dưỡng ẩm ngày và đêm.

TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG AGELOC ME LÊN NGƯỜI KHÔNG?
ageLOC Me an toàn khi sử dụng lên cơ thể; tuy nhiên, những sản phẩm này có công thức và liều lượng 
đặc biệt để sử dụng trên mặt và cổ.

NHỮNG SẢN PHẨM AGELOC ME CÓ ĐƯỢC BÁN RIÊNG BIỆT? NHỮNG SẢN PHẨM AGELOC ME CÓ 
ĐƯỢC BÁN RIÊNG BIỆT?
Những sản phẩm ageLOC Me được bán theo bộ và chúng tôi không có dự định bán những sản phẩm 
ageLOC Me riêng lẻ ở thời điểm này.
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