
MÀU SẮC DỄ CHỊU SIÊU BỀN + TỐT CHO BẠN
Cuối cùng, bạn CÓ THỂ có tất cả những điều này!



MÀU MÔI SIÊU BỀN

• Suốt cả ngày
• Không phải lo kiểm tra răng 

- sẵn sàng cho việc chụp 
ảnh "tự sướng" cả ngày

• Chống dơ
• Không trôi màu khi uống 

nước
• Không phai màu khi hôn
• Thân thiện với thức ăn



ÍT BỊ KHÔ MÔI

• Môi không tróc da
• Không bóng
• Không bị gợn sóng

hoặc chảy vào các
rãnh trên hoặc xung
quanh bờ môi

• Không bị khô môi
trong thời gian dài từ
những chất hóa học
gay gắt



MÀU TƯƠI, CHẤT LƯỢNG
• Không cần sử dụng liner
• Màu siêu sắc tố
• Màu kim loại hoặc mờ
• Bền lâu, màu cân đối
• Kaolin - đất sét tự nhiên giúp hỗ trợ màu sắc tươi tắn
• Thoa nhiều lớp đẹp đẽ để làm nổi bật và tạo đường viền

(đơn giản là để khô trước khi thoa lớp mới)
• Bảng màu hiện đại, tân thời, tươi mới và tân tiến
• Bộ màu gia đình đặc biệt cho Nu Skin
• Phạm vi màu sắc được lựa chọn để cung cấp sắc thái cho tất cả các tông màu da và 

sắc tộc



CÔNG NGHỆ DỄ CHỊU VÔ 
SONG NẰM TRONG SON 
MÔI BỀN LÂU DẠNG LỎNG

• KHÔNG ĐẮNG
• Không cồn/mùi dung môi
• Cấu trúc nhẹ, không thể cảm 

nhận được - không nhờn hoặc 
cảm giác nhựa vinyl

• Không dính
• VÀ…



SỰ GIỚI THIỆU POWERLIPS
FLUID LÀM MÔI MỌNG DỄ CHỊU

Công nghệ màu sắc tạo ra một lớp
màng linh hoạt trên da làm đệm môi
của bạn và khiến chúng cảm thấy
mềm mại trong nhiều giờ.
Lớp linh hoạt này cũng giữ màu
son, đồng thời cho phép bạn nói
chuyện, uống, hôn và sống với màu
môi đẹp, tốt cho bạn.



BẠN CÓ THỂ CÓ TẤT CẢ!

POWERLIPS FLUID CHỨA ĐỰNG
NHỮNG THÀNH PHẦN TỐT CHO 
DA CỦA BẠN

Không giống như một số thương hiệu 
khác, Powerlips Fluid có chứa các 
thành phần dưỡng da có thể giúp làm 
dịu, làm trơn, và ngăn ngừa khô hoặc 
tổn hại theo thời gian.



• Được sản xuất tại Ý, Powerlips Fluid pha trộn 
các thành phần làm mềm, làm dịu như là dầu 
silicone, sáp ong, Vitamin E, và dầu bơ chung 
với nhau trong công thức có màu da khỏe 
mạnh để:

• giữ nước và dưỡng ẩm
• Nuôi dưỡng
• Ngăn ngừa tổn hại

• Cũng như cung  ấp cho powerlips Fluid sự 
mượt mà chắc chắn, vì thế màu sắc thật hoàn 
hảo kể cả trên khóe môi và đường cung 
cupid. 

POWERLIPS FLUID
NHÀ MÁY ĐIỆN PHA 
TRỘN CÁC THÀNH PHẦN



NHỮNG CHI TIẾT CHO SỰ KIỆN XEM 
TRƯỚC VÀ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI
• THÔNG TIN TIẾT LỘ: Cuối tháng Tám - XEM TRƯỚC BA SẮC 

THÁI MÀU
• Nu Skin LIVE Tháng Mười - Xem trước (8 sắc thái màu)
• Phát hành rộng rãi đầy đủ trong dịp lễ - Bảng màu đầu đủ (12 

sắc thái màu)
• Giá bán lẻ từng màu: $25 đô Mỹ, $31.25 đô Canada
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