


Hơn 90% phụ nữ ở độ tuổi 20-49 đồng ý với phát 

biểu “Tôi muốn được trông trẻ hơn tuổi thật của 

mình.” *

Nếp nhăn và sự chảy xệ là những 2 dấu hiệu được 

nhắc đến nhiều nhất khi nói về sự lão hóa da.

*

Gia tăng sự săn chắc/ đàn hồi và giảm sự xuất hiện 

của đường nhăn/ nếp nhăn là điểm mấu chốt của 

nhiều sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa.**

TODAY’S YOUTH-
SEEKING CONSUMERS

* Source: Mintel Mature Beauty, Nov. 2017 report. Data.mintel.com/databook/792789/?presentation=tables

** Source: Mintel Attitudes towards Anti-aging Products—China—June 2019



I N T R O D U C I N G  N E W



NÂNG ĐỠ, SĂN CHẮC, THON GỌN 

TRÔNG THẤY
T ấ t  c ả c h ỉ t ừ 1  v i ê n  n a n g  m ềm

Bạn sẽ hài lòng với cải thiện trong sự căng bóng và đàn hồi

Da săn chắc và trông trẻ trung



Sự săn chắc có thể thấy được

Sự nâng đỡ có thể cảm nhận được

trên nền tảng khoa học có thể in tưởng được

Sự kết hợp hoàn hảo bởi công thức độc quyền Tru face Firm Flex

và công thức ageLOC từ các thành phần chống lão hóa, được kiểm

chứng hiệu quả trong việc duy trì sự đàn hồi, cải thiện sự săn chắc,

nâng đỡ trông thấy cho làn da.



• Giúp cải thiện sự đàn hồi, săn chắc làn da trông thấy, Làm 

đều màu da, giúp da và gương mặt trông đầy đặn hơn, có 

nét hơn.

• Giúp làn da trông được nâng đỡ, căng hơn. 

• Giảm nếp nhăn và đường nhăn, để bạn trông trẻ hơn.

• Thẩm thấu nhanh, để lại làn da mịn màng, mềm mượt sau 

khi sử dụng.

Why you’ll love it



Pistacia Lentiscus Gum (nhựa cây nhũ hương)
Kháng viêm, làm dịu, tăng cường chống oxy hóa để duy trì sự trẻ trung của làn da

What 

powers it

Squalane
1 thành phần quan trọng của hàng rào cân bằng ẩm, bảo vệ da khỏi những tác động bên ngoài như môi 

trường, gốc tự do cũng như sự mất ẩm từ bên trong.

Hỗn hợp các chất chống oxy hóa
Bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do.

Vitamin C—làm đều màu da, giảm nếp nhăn và đường nhăn, được gia tăng sự hấp thụ thông 

qua việc kết hợp với ascorbic acid.

Ubiquinone (Coenzyme Q10) và Vitamin E—củng cố hàng rào cân bằng ẩm và tăng cường sức 

khỏe cho làn da.

Tegreen 97 ® —một hỗn hợp độc quyền chiết xuất từ trà xanh giàu thành phần chống oxy hóa

catechins

Công thức ageLOC độc quyền
Hướng đến nguồn gốc của sự lão hóa da

Hỗn hợp Tru Face FirmPlex
Nghiên cứu và kiểm chứng hiệu quả tăng cường độ đàn hồi của da.



FirmPlex
C â u  c h u y ệ n  v ề

Kết hợp 

potent ingredients 
với nhau

Scientifically 

validated its firming 
technology

Developed

Tru Face

FirmPlex Blend
that enhances a key 

component of firm-looking skin



Sau 12 tuần, một thử nghiệm cho thấy 

ageLOC Tru face essence ultra mang lại sự cải thiện cho làn da về:

SỰ SĂN CHẮC 
SỰ ĐÀN HỒI
NẾP NHĂN TƯƠI SÁNG THON GỌN

Kết quả thử nghiệm

* Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản

phẩm của Nu Skin đã ủy quyền cho 1 đơn vị

thứ 3 để kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả

của ageLOC Tru Face Essence Ultra qua 1

thử nghiệm kéo dài 12 tuần trên đối tượng

phụ nữ có làn da chảy xệ.



6%

9%

13%
15%

11%
13%

21%

18%

23%

15%

21%

37%

23%
25%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sự săn chắc Sự đàn hồi Nếp nhăn Sự tươi sáng Sự thon gọn

Kết quả thử nghiệm
% sự cải thiện các vấn đề được kiểm tra

Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12

* Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản

phẩm của Nu Skin đã ủy quyền cho 1 đơn vị

thứ 3 để kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả

của ageLOC Tru Face Essence Ultra qua 1

thử nghiệm kéo dài 12 tuần trên đối tượng

phụ nữ có làn da chảy xệ.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM|  C L I N I C A L G R A D I N G



Sau 12 tuần, các đối tượng tham gia thử nghiệm đều cho thấy có sự

cải thiện không chỉ là sự đàn hồi mà còn vẻ bên ngoài của da:

NÂNG ĐỠ SĂN CHẮC THON 

GỌN ĐÀN HỒI CĂNG BÓNG ĐẦY ĐẶN

Kết quả thử nghiệm

C Ả I  T H I Ệ N

ĐƯỜNG NHĂN/ NẾP NHĂN

* Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản

phẩm của Nu Skin đã ủy quyền cho 1 đơn vị

thứ 3 để kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả

của ageLOC Tru Face Essence Ultra qua 1

thử nghiệm kéo dài 12 tuần trên đối tượng

phụ nữ có làn da chảy xệ.
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Demonstrated results |  S E L F - P E R C E P T I O N

* Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản

phẩm của Nu Skin đã ủy quyền cho 1 đơn vị

thứ 3 để kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả

của ageLOC Tru Face Essence Ultra qua 1

thử nghiệm kéo dài 12 tuần trên đối tượng

phụ nữ có làn da chảy xệ.
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CÓ SỰ CẢI THIỆN ĐƯỢC TĂNG DẦN 

DẦN THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM |  S E L F - P E R C E P T I O N

* Bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản

phẩm của Nu Skin đã ủy quyền cho 1 đơn vị

thứ 3 để kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả

của ageLOC Tru Face Essence Ultra qua 1

thử nghiệm kéo dài 12 tuần trên đối tượng

phụ nữ có làn da chảy xệ.



1. Xé viên nang, nặn tinh chất ra đầu ngón tay

2. Chấm tinh chất vào những khu vực như quanh 

miệng, cằm, trán, quanh mắt rồi tán nhẹ

3. Vỗ nhẹ vào những vùng da xung quanh.

Cách sử dụng

Sau bước làm sạch, trước bước dưỡng ẩm

Sử dụng hàng ngày, ngày 2 lần, sáng và tối

1 viên/ lần



Công thức mạnh mẽ 

chứa trong 1 viên nang

Tr ô n g  t h ấ y

NÂNG ĐỠ

SĂN CHẮC

THON GỌN

Săn chắc
Để trông trẻ trung

BUY NOW

G i a  t ă n g

C ă n g  n ó n g
Giúp giảm 

Đường nhăn 

và nếp nhăn
S ự đ ầ y  đ ặ n



Q&A



Frequently Asked Questions
ageLOC Tru Face Essence Ultra phát huy hiệu quả như thế nào?

Các nhà khoa học của Nu Skin đã nghiên cứu khoa học chống lão hóa liên quan đến sự mất mát sự đàn hồi, trùng nhão của da. Từ đó xây 

dựng nên công thức hướng dến thúc đẩy sự đàn hồi (Tru Face Firrmflex) cũng với hỗn hợp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da 

khỏi các gốc tự do, cải thiện sự săn chắc, đàn hồi của da và đường nét của gương mặt. 

Điều gì đặc biệt về hỗn hợp ageLOC Tru Face FirmPlex?

Đây là kết quả nghiên cứu độc quyền được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Nu Skin. Do đó, công thức này độc 

quyền bởi Nu Skin Enterprises.

Vì sao lại chia sản phẩm thành từng viên nang?

Lượng sản phẩm được nghiên cứu và đo lường vừa đủ cho 1 lần sử dụng. 60 viên đủ sử dụng trong 1 tháng.

Vì sao nên dùng ageLOC Tru Face Essence Ultra sau những bước chăm sóc da khác (trước khi sử dụng kem dưỡng ẩm)?

Tinh chất sau khi hấp thu vào da, sẽ tạo nên 1 lớp màng chắn, kết hợp với thành phần dưỡng ẩm để đảm bảo sự hấp thu dưỡng chất cũng 

như dưỡng ẩm của da.

Công dụng của những hợp chất chống oxy hóa trong ageLOC Tru Face Essence Ultra là gì?

Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây tổn hại, đứt gãy mạng lưới nâng đỡ cho da, khiến da mất đi độ đàn hồi và lõa 

hóa. Hỗn hợp các thành phần chống oxy hóa mạnh như Tegreen 97® (trà xanh), coenzyme Q10 (CoQ10 -Squalane), vitamin E, 

colorless carotenoids, vitamin C.



Frequently Asked Questions

Vỏ nang làm bằng chất liệu gì?

carrageenan, một loại nguyên liệu sản xuất từ thực vật (chủ yếu là từ rong/ tảo biển. 

Sản phẩm có hương liệu tổng hợp không?

Không. Hương liệu tổng hợp không bao gồm trong công thức của sản phẩm.

Sản phẩm có phù hợp với môi trường và thời tiết của các nước Đông Nam Á không?

Có. Sản phẩm có thể sử dụng với đối tượng người Đông nam Á. Ban đầu, sản phẩm ngay sau khi sử dụng có thể có cảm giác dầu 

và nặng nề trên da. Tuy nhiên, sau đó, tinh chất sẽ được thẩm thấu nhanh và da sẽ trở nên mịn màng, trơn láng trở lại. 

Tôi có thể dùng nhiều hơn 1 viên nang / mỗi lần sử dụng?

Có thể. Tuy nhiên, đây là lượng đã được đo lường đê đủ cho 1 lần sử dụng. Da có sự hấp thụ nhất định. Nếu dư thừa sẽ dẫn đến sự lãng phí 

cũng như bít lỗ chân lông.

Tôi có nên chia nhỏ 1 viên để sử dụng nhiều lần?

Không nên. Đây là lượng được đo lường cho 1 lần sử dụng. Lượng thấp hơn có thể dẫn đến hiệu quả bị giảm bớt.


