
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ SẢN PHẨM 



• TRẢI NGHIỆM ageLOC Y-SPAN

• KIỂM DUYỆT những thông điệp chấp 
nhận của ageLOC Y-SPAN, đồng thời 
những cảm hứng đằng sau sản phẩm, 
và học hỏi làm sao để ageLOC   
Y-SPAN nằm trong vốn đầu tư của  
Nu Skin

• PHÁT TRIỂN và ghi nhận câu chuyện 
cá nhân bạn và chứng thực

• CHIA SẺ ageLOC Y-SPAN cho người 
khác 

BƯỚC HƯỚNG DẪN CHIA 
SẺ SẢN PHẨM  



TRẢI NGHIỆM 



GIỚI THIỆU ageLOC Y-SPAN  
Xin giới thiệu chất bổ sung chống lão hóa tiên tiến 
nhất của Nu Skin - ageLOC Y-SPAN. Chất bổ sung 
mang tính cách mạng này giúp đem lại sức sống cho 
cơ chế phòng vệ lão hóa của bạn. Nó được thiết kế 
để thúc đẩy nhịp tuổi trẻ của bạn - những năm tháng 
bạn có thể tận hưởng cuộc sống năng động hơn, 
tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. 

ageLOC Y-SPAN—sức  mạnh quyết định tuổi 
của bạn 



KIỂM DUYỆT: XU HƯỚNG 
TẠI SAO ageLOC Y-SPAN 



Kỷ nghệ chống lão 
hoá đang phát triển 

Dân số người già đang phát triển và những 
người trẻ đang cố tránh những dấu hiệu lão hoá. 
Thị trường toàn cầu về sản phầm chống lão hoá 
và dịch vụ định mức tăng trưởng 38%,chiếm lĩnh 
$346 tỷ vào năm 2018  
"SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHỐNG LÃO HOÁ: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI", BBC NGHIÊN CỨU, THÁNG 
TÁM 2013  RE
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Doanh số bán hàng về vitamin, khoáng 
chất và bổ sung tiếp tục gia tăng.Người 
tiêu dùng cho thị trường sức khoẻ dự 
định tăng bởi 24%, đạt doanh thu là 
$244 tỷ vào 2018 

QUAN ĐIỂM  BÁN HÀNG TRỰC TIẾP TOÀN CẦU  BEAUTY & PERSONAL CARE VÀ  
CONSUMER HEALTH,” EUROMONITOR INTERNATIONAL, Tháng Ba 2014 

THỊ TRƯỜNG BỔ SUNG ĐANG PHÁT TRIỂN 
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Số người lớn tuổi đang tăng đều đều . Đến 2030 sẽ có 
nhiều người lớn trên 60 tuổi hơn là trẻ em dưới 10 tuổi 
KHẢO CỨU TUỔI TOÀN CẦU,GLOBAL AGEWATCH 2013

DÂN SỐ THẾ 
GIỚI ĐANG 
GIÀ NUA ĐI 
DẦN DẦN
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Người lớn tuổi không chấp nhận "người già" theo truyền thống. 
Họ muốn giử lại hay lấy lại tuổi thanh xuân của họ. Họ có thể sẽ 
già về năm tháng, nhưng họ có thái độ là họ trẻ như ngày nào . 
"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BÀ" MINTEL, 2011 

NGƯỜI 
LỚN TUỔI 
MUỐN 
SỐNG TRẺ 
TRUNG 
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Cả ngàn 
người đang 
có chiều 
hướng đến 
phát triển 
vào thực 
phẩm bổ 
sung và 
bán hàng 
trực tiếp 

Trong vùng Châu Á Thái 
Bình Dương,  một lượng 
người rất lớn ở nhóm tuổi 
dưới 35 đang có chiều 
hướng mạnh mẽ về Vitamin 
và thực phẩm bổ sung   

Họ thích thú về tự phát triển 
và theo đường lối bán hàng 
trực tiếp để kêu gọi sự làm 
chủ  kinh doanh của họ 

“‘UNDAUNTED STRIVERS’ BEHIND BOOM IN VITAMINS AND 
DIETARY SUPPLEMENTS IN ASIA PACIFIC,” EUROMONITOR, 
NOV. 2013 
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KIỂM DUYỆT: THÔNG ĐIỆP 
XÁC NHẬN NHỮNG ĐIỂM 
QUAN TRỌNG  



¡ 

¡ 

¡ 

Nu Skin đã xây dựng trên cơ bản dinh dưỡng 
của chúng ta và kinh nghiệm phòng chống oxy 
hoá công thêm vào nghiên cứu chống lão biểu 
hiện gen
Khoa học nhắm thẳng vào lão hoá từ trong gốc 
Những sản phẩm mũi nhọn xuyên thủng khám 
phá bởi những người chống lão hoá chuyên 
môn tài ba

1  KHOA HỌC TIÊN TIẾN CHÔNG LÃO HOÁ 
ageLOC Y-SPAN của Nu Skin là một 
tiến bộ nhất về sản phẩm bổ sung 
chống lão hoá. Là một cách mạng về 
thực phẩm bổ sung giúp tiếp sức  lại 
cho cơ 
chế chống lão hoá     
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG 

RE
VI

EW
: M

ES
SA

G
IN

G
 



2 BẢO VỆ CƠ CHẾ CHỐNG 
LÃO HOÁ 

ageLOC Y-SPAN đẩy mạnh khả năng tự nhiên của cơ 
thể chống lại lão hoá bằng cách tăng trưởng cơ chế 
chống lão hoá bên trong ageLOC Y-SPAN ảnh hưởng 
nhiều cơ chế chống lão hoá để cung cấp một hình ảnh 
rộng rãi về lợi ích dinh dưỡng  

TRỌNG ĐIỂM  
¡ 

¡ 

¡ 

Chúng ta sinh ra với cơ chế chống lão hoá được thiết kế để chống lại sự già nua 

Thời gian qua đi , ảnh hưởng từ phía bên ngoài và bên trong có thể làm phá huỷ sự linh hoạt trẻ trung 
tự nhiên  của cơ chế chống lão hoá và làm gia tăng ảnh hưởng lão hoá 
ageLOC Y-SPAN giúp tái hoạt động cơ chế chống lão hoá để cung cấp một bề mặt rộng  hơn về lợi 
ích dinh dưỡng

Bằng cách duy trì và hổ trợ những sinh hoạt và chức năng của cơ chế chống lão hoá chúng ta đã 
trang bị tốt hơn để sống cuộc sống trẻ trung RE
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3 KHÔNG CÓ TRONG THỨC 
ĂN LÀNH MẠNH 

 

ageLOC Y-SPAN tích cực điều biến biểu 
hiện gen với một sự pha trộn độc đáo của 
các chất dinh dưỡng mà không có sẵn và 
thậm chí từ một chế độ ăn uống lành 
mạnh.

KEY POINTS 
¡ 

¡ 

ageLOC Y-SPAN cung cấp một hổn hợp 
nhiều thành phần với tính độc đáo lợi ích 
sức khoẻ  và khả năng tích cực ảnh hưởng 
biểu hiện gen 

Chúng tôi lựa chọn những thành phẩm dựa 
trên tính độc đáo lợi ích cho sức khoẻ và khả 
năng có thể tác động dến biểu hiện gen RE
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4 QUẢN BÁ 
YOUTH SPAN 

ageLOC Y-SPAN thiết 
kế để khuyến khích 
bạn kéo dài sự trẻ 
trung— những năm 
bạn có thể hưởng thụ 
cuộc sống với nhiều 
sinh hoạt ,năng lượng 
và lành mạnh 

Nhiều người lớn tuổi đã trì hoãn thời 
gian hưu trí để giúp họ vẫn còn hoạt 
động và duy trì cuộc sống hiện tại 

"TUỔI PHIÊU LƯU" MINTEL THÀNG MƯỜI 2010

Nhiều cha mẹ có con 
trễ và họ lo lắng về 
vấn đề duy trì sức 
khoẻ và năng 
lượng của họ  

"TUỔI LÝ TƯỞNG ĐỂ SINH CON" 
PSYCHOLOGY TODAY, THÁNG SÁU 2012 
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KIỂM DUYỆT:
CƯỜNG TRÁNG 
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ageLOC Y-SPAN 
và những dòng 
sản phẩm khác 
của Pharmanex 
khác nhau như thế 
nào?
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Sản phầm thích hợp với ageLOC Y-SPAN
Những thành phần đọc đáo trong ageLOC Y-SPAN và khả năng xác 
thực rõ ràng biểu hiện gen làm cho ageLOC Y-SPAN là một cốt lõi và 
mạnh mẽ tuyệt vời đồng hành với bạn cho những
tổng hợp sản phẩm bổ sung  

Xin tư vấn hướng dẫn cách sử dụng khi phối hợp với nhiều loại sản phẩm bổ sung.



PHÁT TRIỂN CÂU 
CHUYỆN CỦA BẠN  



CÂU CHUYỆN CỦA BẠN
Những câu chuyện thú vị đóng góp một cách thức. Để cho một câu 
chuyện về sản phẩm có ảnh hưởng, bạn cần phải có cả hai yếu tố 
quan trọng này 

KINH NGHIỆM CÁ NHÂN  

Kinh nghiệm cá nhân giúp bạn kết nối  và kể câu chuyện một 
cách tự nhiên. Nó giúp bạn xác định sự quan tâm 
hay vấn đề về sản phẩm hay công ty giúp bạn giải 
quyết. Đây là mở đầu cho sự minh chứng của bạn   

MINH CHỨNG
Một phát biểu về kết quả và lợi ích những kinh nghiệm khi sử 
dụng sản phẩm hay từ những liên quan của bạn với Nu Skin
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VÍ DỤ MINH CHỨNG 
những sản phẩm ageLOC  luôn thực hiệu điều cam kết . Kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng ageLOC 
Y-SPAN, tôi cảm thấy tự tin rằng nó đã cho cơ thể tôi cái mà nó cần để tôi có thể tiếp tục sống 
trẻ trung khi tôi có tuổi và làm những công việc mà tôi yêu thích   
Trình bày sự minh chứng của chính bạn  

Câu chuyện của bạn về 
KHOA HỌC CHỐNG LÃO HOÁ TIÊN TIẾN 
VÍ DỤ KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
Tôi đã từng mua rất nhiều sản phẩm khắp nơi đã tự cho nhiều tuyên bố long trọng. Tôi không bao 
giờ cảm thấy vui vẻ với kết quả. Làm cách nào cho tôi biết tôi có thể tin tưởng  một sản phẩm sẽ 
làm những gì nó nói?  
Trình bày trải nghiệm cá nhân bạn 
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Tất cả những tài liệu tiếp thị  xác nhận sản phẩm, mình chứng, hình ảnh trên mạng xã hội..vv..) phải tuân thủ với chính sách và thủ tục của Nu 
Skin, xin xem  "cẩm nang Nu Skin Product Sharing" tại https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory_corner.html để biết 
thêm thông tin về cách tạo câu chuyện cá nhân



VÍ DỤ MINH CHỨNG
Tôi muốn thành một người mà người trẻ muốn như vậy khi họ già đi. Bây giờ tôi cảm thấy tôi đang đi đúng 
con đường  
Trình bày sự minh chứng của chính bạn 

Câu chuyện của bạn về
NHỮNG HỔ TRỢ CƠ CHẾ PHÒNG CHÔNG LÃO HOÁ 
VÍ DỤ KINH NGHIỆM CÁ NHÂN 
"Tôi đã thấy những thành viên trong gia đình già đi và nhìn thấy khi họ ngưng cuộc sống linh hoạt của họ khi đến 
tuổi trung niên. Tôi không muốn như vậy cho tôi. 
Trình bày trải nghiệm cá nhân bạn
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Tất cả những tài liệu tiếp thị  xác nhận sản phẩm, mình chứng, hình ảnh trên mạng xã hội..vv..) phải tuân thủ với chính sách và thủ tục của Nu 
Skin, xin xem  "cẩm nang Nu Skin Product Sharing" tại https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory_corner.html để biết 
thêm thông tin về cách tạo câu chuyện cá nhân



VÍ DỤ MINH CHỨNG 
Tôi thích khi hiểu tôi cho lại cơ thể của tôi đầy đủ những dinh dưỡng lợi ích và nững thành phần mà 
tôi không thể lúc nào cũng có ngay cả với chế dộ ăn uống lành mạnh của tôi 
Trình bày sự minh chứng của chính bạn  

Câu chuyện của bạn vê 
KHÔNG CÓ TRONG NHỮNG THỨC ĂN LÀNH MẠNH
VÍ DỤ KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
"Rất là khó để cập nhật với tất cả những hướng dẩn và phong trào về chế độ ăn uống ngoài kia. Có quá 
nhiều thực phẩm bổ sung hứa hẹn để cải thiện sức khoẻ của tôi trong một phạm vi đặc trưng để có 
thể uống tất cả 
Trình bày trải nghiệm cá nhân bạn 
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Tất cả những tài liệu tiếp thị  xác nhận sản phẩm, mình chứng, hình ảnh trên mạng xã hội..vv..) phải tuân thủ với chính sách và thủ tục của Nu 
Skin, xin xem  "cẩm nang Nu Skin Product Sharing" tại https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory_corner.html để biết 
thêm thông tin về cách tạo câu chuyện cá nhân



VÍ DỤ MINH CHỨNG 
Tôi cảm thấy tôi đang kiểm soát sức khoẻ và tương lai của tôi. Tôi đang làm phần nhiệm vụ của tôi là 
có thể tham gia với gia đình khi tôi có tuổi.
Trình bày sự minh chứng của chính bạn  

!

Câu chuyện về  
PHÁT HUY SỰ TRẺ TRUNG  
VÍ DỤ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN  
Con tôi( hay cháu tôi) rất là trẻ và tôi muốn có một phần trong những sinh hoạt của nó khi nó lớn lên . 
Tôi muốn vẫn còn linh hoạt và khoẻ mạnh khi chúng nó đi học đại học và bắt đầu tạo dựng gia đình 
riêng của chúng
Trình bày trải nghiệm cá nhân bạn
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Tất cả những tài liệu tiếp thị  xác nhận sản phẩm, mình chứng, hình ảnh trên mạng xã hội..vv..) phải tuân thủ với chính sách và thủ tục của Nu 
Skin, xin xem  "cẩm nang Nu Skin Product Sharing" tại https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory_corner.html để biết 
thêm thông tin về cách tạo câu chuyện cá nhân



CHIA SẺ 
LỜI KHUYÊN VÀ Ý TƯỞNG 



Bây giờ , bạn đã phát triển một câu chuyện cá nhân và minh chứng, bạn có thể dễ 
dàng nói về kinh nghiệm của bạn một cách tự nhiên với những người khác

Một vài cơ hội cho câu chuyện: 
Trả lời cho một lời khen hay một câu hỏi 
Bạn giống như bạn chẳng thấy già đi ngày nào cả. bạn làm cách nào? 
¡   Cái quan trọng của tôi là tôi làm cái gì mà tôi thích , Tôi muốn cho cơ thể của tôi cái nó cần 
để giúp tôi vẫn trẻ trung. Tôi đang dùng ....

Bạn lúc nào cũng biết về những sản phẩm bổ sung mới nhất. Lúc này bạn đang dùng 
gì nào?

Tôi đang dùng ageLOC Y-SPAN, một sản phẩm bổ sung chống lão hoá tiên tiến chưa tùng có 
của 
Nu Skin . Công thức là ....
Đặt câu hỏi  
Bạn có làm gì để cố gắng ,để giữ lại tuổi thanh xuân và tươi sáng? 
Tôi đang uống bổ sung chống lão hoá mỗi ngày mà tôi nghĩ bạn cũng rất là hứng thú .

MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN
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CHIA SẼ QUA MẠNG XÃ HỘI 
Đăng một tấm hình của chính bạn trên mạng xã hội về điều gì bạn yêu thích làm, cái gì bạn muốn tiếp tục làm 
mà không cần nghĩ đến tuổi tác . Chia sẽ lý do tại sao bạn muốn sống trẻ trong bức hình đó. Dùng 
hashtag#Defy Your Age  

Chia sẽ khoảnh khắc cá nhân và chứng thực một thông điệp cho một trong những điểm chính của sản phẩm 
Dùng những ý tưởng này để tạo một thông báo của bạn 

¡ 

¡ 

¡ 

¡ 

Tôi muốn có thể tiếp tục hoạt động và chơi đùa với những đứa cháu của tôi một ngày nào 
đó. Hãy góp ý nếu bạn đồng ý và bạn muốn học hỏi thêm về ageLOC Y-SPAN và làm cách 
nào nó có thể giúp bạn 

Sự già nua có thể đánh cắp của con người sự tự tin và tạo sự sợ hãi về tương lai. Bởi 
vậy tại sao tôi uống ageLOC Y-SPAN. Nhắn tin cho tôi nếu bạn muốn học hỏi thêm  

Tôi muốn tiếp tục làm những công việc mà tôi yêu thích được tốt đẹp qua khỏi tuổi trung 
niên và ageLOC Y-SPAN giúp cho tôi làm được việc đó. Cho tôi biết nếu bạn muốn tìm 
hiểu thêm.

Cho dầu với cách ăn uống lành mạnh, bạn vẫn không có đủ những chất dinh dưỡng bạn 
cần để chống lại những tác dụng của lão hoá . Hỏi tôi về cách làm thế nào bạn có thể cho 
cơ thể bạn những gì nó cần để sống một cách trẻ trung  

Tất cả những tài liệu tiếp thị  xác nhận sản phẩm, mình chứng, hình ảnh trên mạng xã hội..vv..) phải tuân thủ với chính sách và thủ tục của Nu 
Skin, xin xem  "cẩm nang Nu Skin Product Sharing" tại https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory_corner.html để biết 
thêm thông tin về cách tạo câu chuyện cá nhân






