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ôi là Võ Ngọc Lợi & Nguyễn Thị Hồng xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến 

quý Công Ty Amway,  quý nhân, quý thầy cô, cùng các lãnh đạo và 

đoàn đội đã định hướng, hỗ trợ chúng tôi có được thành quả hôm nay. 

Chúng tôi với cùng ước mơ, ý chí, chịu khó và không cam tâm với cuộc sống 

hiện tại nên đã nhiều lần đổi việc. Tôi rời các công ty viễn thông hàng đầu của 

Việt Nam với vị trí kỹ sư kỹ thuật viễn thông về công tác giảng dạy tại Đại học 

Cần Thơ với mong muốn học tiếp tiến sĩ nhằm tìm một cuộc sống giá trị hơn. 

Trong thời gian công tác ở Đại học, cơ duyên đã cho tôi gặp được quý nhân 

mang cơ hội Amway đến cho tôi và gia tộc mình. Chính ở đây tôi gặp được 

vợ, bạn là điều dưỡng ở một bệnh viện tại Cần Thơ và cùng nhau thực hiện 

mục tiêu chung hướng đến cuộc sống tự do, sức khỏe, đảm bảo kế thừa. Hơn 

thế nữa ở môi trường Amway, còn là nơi có thể giúp nhiều người có cuộc 

sống tốt đẹp hơn. Vì thế chúng tôi quyết định chọn Amway là sự nghiệp duy 

nhất cho gia tộc mình. Niềm tin bắt đầu từ thông tin, thông tin có được từ sự  

học tập và tìm hiểu, khi mọi thứ đã rõ ràng, một kế hoạch cụ thể được đặt ra 

bằng quyết định cho vợ tập trung 100% cho công việc 

Amway sau hơn 5 năm làm điều dưỡng để quyết 

chiến mục tiêu lớn. Cơ hội đã có nhưng để có 

đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong sự  

nghiệp, chúng tôi luôn tìm cho mình một 

động lực và mục tiêu vĩ đại, động lực lớn nhất 

của chúng tôi là sự già đi của ba mẹ “Cận địa 

viễn thiên”, sự lớn dần của con cái, mục tiêu vĩ 

đại là giúp tất cả mọi người có cuộc sống tốt đẹp 

hơn. Từ đó sự tập trung của chúng tôi thể hiện ở tốc

      độ cảm nhận sản phẩm, thay đổi bản thân và đặt việc học 

tập lên hàng đầu “cách ngành là cách núi” chúng tôi phải làm lại từ đầu ở 

lĩnh vực mới. Mọi thứ đều tốt nhưng giai đoạn đầu chúng tôi làm rất vất vả, 

mệt mỏi không vui vẻ, cũng rất kịp thời thì minh sư của chúng tôi xuất hiện 

chỉ điểm với một chữ Tâm, khi chúng ta dụng tâm yêu thương, giúp nhiều 

người với mong muốn họ có cuộc sống tốt như mình thì chúng ta sẽ có kết 

quả tốt, vui nhẹ. Đến lúc này thì vợ chồng Lợi – Hồng đã tổng hợp được 

một trọng điểm thành công là chúng ta phải có một ước mơ, một cơ hội, 

đặc biệt là phải tìm cho mình một Minh Sư định hướng cho mình thành 

công lớn, nhanh, nhẹ và bền vững, vì đây là sự nghiệp của kinh nghiệm. Với 

danh hiệu Emerald vào tháng 3/2022 này đây chỉ là điểm dừng chân chưa 

phải đích đến cuối cùng, đích đến cuối cùng của chúng tôi là giúp càng 

nhiều người thành công là một sứ mệnh. Với sứ mệnh này mục tiêu năm 

2023 chúng tôi giúp cho 6 gia tộc có cuộc sống tốt đẹp hơn để quyết chiến 

mục tiêu Diamond. Một lần nữa chúng tôi gởi lời tri ân đến ba mẹ hai bên, 

những người ơn của hai vợ chồng, kính chúc toàn thể anh chị vui khỏe và 

luôn đạt được ước mơ của cuộc đời. 
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ôi biết đến Amway vào năm 2012 thông qua sự chia sẻ của em gái. Từ 

cảm nhận chất lượng tuyệt vời từ các sản phẩm chăm sóc cá nhân, 

gia dụng và dinh dưỡng tôi đã nhận ra cơ hội phát triển kinh doanh với 

Amway. Với xuất phát điểm chỉ là một người nội trợ bình thường, tôi gặp rất 

nhiều thử thách như sự phản đối kịch liệt của người thân, con nhỏ, ít mối 

quan hệ xã hội,.. nhưng thông qua quá trình học tập, tham gia hội nghị của 

Công ty, của các thầy cô đến từ thị trường quốc tế đã hun đúc trong tôi 

những ước mơ, khát khao về một cuộc sống nhiều giá trị, cùng với sự động 

viên, khích lệ, cổ vũ của các lãnh đạo tuyến trên, tuyến ngang, tuyến bạn 

tôi đã kiên trì, nỗ lực học tập, phát triển đội nhóm kinh doanh của mình và 

gặt hái những kết quả bước đầu. Với sự nghiệp kinh doanh cùng Amway, vợ 

chồng chúng tôi có cùng công việc, phương hướng, mục tiêu, điều mà 

công việc trước đây không thể nào có được. Chúng tôi 

có nguồn thu nhập ổn định và liên tục tăng 

trưởng cho dù trong giai đoạn khó khăn vì 

dịch bệnh, có nhiều thời gian chăm lo cho 

người thân, có điều kiện tốt hơn cho con 

cái. Chúng tôi có cơ hội chia sẻ đến khách 

hàng những dòng sản phẩm chất lượng, an 

toàn, tiết kiệm và nhất là được đồng hành với 

đội nhóm xây dựng sự nghiệp kinh doanh, gia 

tăng thu nhập, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Những chuyến du lịch tưởng thưởng cùng với Amway 

đến Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đã giúp chúng tôi mở 

rộng tầm nhìn và nung nấu quyết tâm chinh phục những nấc thang cao 

hơn, chinh phục cuộc sống thành công toàn diện, có tài chính, có thời 

gian, có sức khỏe, có thể giúp được nhiều người cùng thành công. Mục 

tiêu tiếp theo của chúng tôi là hoàn thành mục tiêu Diamond và hoàn 

thành chuyến du lịch Nhật Bản cùng các con trong năm tài chính 2023. 

Xin cảm ơn Công ty Amway luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi, xin cảm 

ơn thầy Trần Hiểu Bân và hệ thống, cảm ơn các lãnh đạo tuyến trên: 

Diamond Nguyễn Thị Thanh Hương & Kiều Thanh Ca, Founder Emerald 

Dương Văn Vượng, Founder Emerald Tạ Văn Hùng & Phạm Thị Phương 

Anh, Founder Emerald Trần Hiếu Duy đã luôn hỗ trợ, cổ vũ, động viên 

khích lệ chúng tôi và đội nhóm đã luôn tin tưởng, hợp tác cùng vợ chồng 

chúng tôi trong sự nghiệp kinh doanh cùng Amway.
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TRẦN THỊ THU HÀ &
NGUYỄN ANH THẢO

Trần Thị Giang &
Lò Lâm Ngữ

rước khi biết đến Amway, chồng tôi công tác tại điện lực và tôi là 

quản lí của 1 công ty dịch vụ. Công việc tốt, thu nhập tốt, tuy nhiên 

vẫn chưa giúp chúng tôi thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi luôn khát 

khao tìm kiếm cho mình 1 cơ hội để thay đổi cuộc sống. Thông qua người 

anh ruột, vợ chồng tôi biết đến Amway. Và may mắn chúng tôi biết đến 

người quý nhân của cuộc đời mình đó là Double Diamond Nguyễn Thanh 

Trung & Phạm Bảo Thơ đã dẫn dắt vợ chồng tôi có được kết quả như ngày 

hôm nay. Đến với Amway, tôi tâm đắc đó là cơ hội có thể Bứt phá thu nhập, 

Tự do, Du lịch và kế thừa. Nắm bắt cơ hội và nỗ lực thì chúng tôi liên tục 

chinh phục Silver - Gold - Platinum - Founders Platinum. Tuy nhiên, do 

thành công quá nhanh lại chưa có kinh nghiệm để dẫn dắt đoàn đội và 

cũng chưa biết quí trọng kinh nghiệm của người thành công nên hệ thống 

ngày càng đi xuống. Hơn 6 năm làm vẫn không ra kết quả, trong khoảng 

thời gian ấy chúng tôi có kinh doanh thêm lĩnh vực thuỷ sản. Thời gian đầu 

làm rất thuận lợi, thu nhập cực kì tốt. Tuy nhiên càng làm càng khó khăn, 

càng làm càng rủi ro, cạnh tranh đấu đá rất nhiều. Thầy Cô tôi nói " Nếu Bạn 

chưa bị cuộc đời giáo huấn thì chưa biết quí trọng cơ hội Amway- Nếu Bạn 

chưa thất bại ở Amway thì chưa biết quí trọng kinh nghiệm của Thầy Cô ". 

Trải qua nhiều biến cố thì nhận ra Amway không phải là cơ hội duy nhất 

nhưng là cơ hội tốt nhất để có tất cả những giá trị mình cần.  Khi trở lại 

chúng tôi tin tưởng kinh nghiệm của Thầy Cô thì liên tục tái đạt và chinh 

phục danh hiệu mới. Cảm ơn Tập đoàn đã đem Amway về Việt Nam. Cảm 

ơn BGĐ và đội ngũ nhân viên luôn hỗ trợ nhiệt tình cho Nhà Phân Phối. 

Cảm ơn Thầy Cô và Anh Chị Lãnh Đạo đã luôn hỗ trợ. Cảm ơn đoàn đội tin 

tưởng và đồng hành "Thành công nhỏ dựa vào cá nhân. Thành công lớn 

dựa vào đoàn đội".
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rước khi đến với Amway, tôi công tác cho một tập đoàn xi 

măng của Thụy Sĩ và may mắn được một anh đồng nghiệp chia 

sẻ cơ hội Amway. Mặc dù trong công việc có thu nhập tốt, vị trí tốt, 

nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng tôi vẫn chọn nỗ lực ở Amway, vì khi làm 

có sự tự do và đảm bảo.  Khởi đầu, tôi làm bán thời gian và bị gia đình, 

bạn bè, đồng nghiệp phản đối, nhưng tôi vẫn quyết tâm thành công ở 

Amway. Vì tôi tin vào những hình ảnh thành công của Thầy Cô và 

những anh chị lãnh đạo đi trước và chỉ có mình có trách nhiệm với 

cuộc đời mình, chỉ có mình quyết định cho tương lai của mình, nên bị 

phản đối thì tôi lại càng có thêm động lực sớm thành công để chứng 

minh cho gia đình và mọi người thấy kết quả. Mặc dù không có nhiều 

thời gian, nhưng những giá trị thành công: tự do về thời gian, có sức 

khỏe, tài chính bứt phá và đảm bảo, tưởng thưởng du lịch và thừa kế 

nên tôi tìm mọi cách sắp xếp thời gian để nỗ lực. Sau hơn 1 năm, tôi 

quyết định dành toàn thời gian nỗ lực ở Amway, vì thời gian đặt ở đâu 

thì thành tựu đạt ở đó. Trong suốt quá trình nỗ lực, tôi hạnh phúc vì sự 

thành công là cho mình nhưng lại được sự chỉ dẫn của Thầy Cô Trung 

Thơ, sự hỗ trợ từ đoàn đội và nhiều anh chị em, sự hỗ trợ tuyệt vời từ 

phía công ty Amway, tôi đơn giản tin tưởng học tập, kiên trì hành 

động và tôi đã đạt được mức thu nhập hơn 5 lần thu nhập cũ và đạt 

những chuyến tưởng thưởng du lịch nước ngoài miễn phí và ảnh 

hưởng em gái tôi cùng nỗ lực Amway. Tôi chân thành cảm ơn Thầy 

Cô, anh chị em đoàn đội, công ty Amway, và người quý nhân cho tôi 

cơ hội đã giúp thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi quyết 

tâm lan tỏa chia sẻ cơ hội Amway đến nhiều người để cùng có cuộc 

sống tốt đẹp hơn!

T

CẦ
N 

TH
Ơ

*Double Diamond
PHẠM BẢO THƠ &
NGUYỄN THANH TRUNG

Trần Thị Tuyết Mai
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Double Diamond
Phạm Bảo Thơ &
Nguyễn Thanh Trung
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rước khi biết đến Amway, tôi làm quản lí công ty giày da 18 năm. 

Chồng tôi làm giáo viên 6 năm. Chúng tôi biết đến Amway 

thông qua 1 người chị làm cùng công ty. Sau đó chia sẻ sản phẩm và 

cơ hội. Tôi thấy sản phẩm tốt và cơ hội kinh doanh có tính công bằng, 

liêm chính và đặc biệt đi giúp người. Chúng tôi quyết định từ bỏ công 

việc truyền thống và chọn Amway làm sự nghiệp. Sau khi toàn thời gian 

và thông qua học tập, chúng tôi quyết tâm đặt ra mục tiêu để chinh 

phục cho mình và đặt mục tiêu để giúp Nhà Phân Phối cùng đồng hành 

với mình. Chúng tôi không ngại khó khăn khi mang những dòng sản 

phẩm tốt đến cho người tiêu dùng vì tôi hiểu được 1 điều giúp người 

khác là giúp chính mình. Cho đi là sẽ nhận lại. Vì thế chúng tôi không 

ngừng học tập, không ngừng chia sẻ và luôn tin tưởng vào công ty và 

lãnh đạo của mình. Tin tưởng vào Thầy Cô Trung Thơ. Niềm tin đủ lớn 

cộng với sức hành động liên tục, vượt qua khó khăn thử thách, cuối 

cùng chúng tôi cũng hoàn thành mục tiêu và đạt được những chuyến 

du lịch của công ty đưa ra.

- NĂM 2019 CHÚNG TÔI ĐẠT DUBAI 

- NĂM 2020 CHÚNG TÔI ĐẠT HAWAII 

- NĂM 2021 CHÚNG TÔI ĐẠT SYDNEY

Và liên tục giúp được 2 Nhà Phân Phối cùng đồng hành đi du lịch 

Sydney và Newzealand năm nay. Đó là điều hạnh phúc nhất. Vì những 

điều tôi chưa từng mơ nhưng đã hoàn toàn thực hiện được .Cảm ơn 

Công Ty!

T

ĐỒ
NG

 N
AI

*Emerald
Võ Tấn Dũng &
Nguyễn Thị Ngọc Ẩn

Nguyễn Ngọc Tiền &
Phạm Chí Bình

NHÀ PHÂN PHỐI
SAPPHIRE

HÀ
 N

ỘI

*Platinum
NGUYỄN THỊ THU DUNG

Nguyễn Thành Đạt HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Emerald
CÙ THỊ BÍCH NGỌC

Nguyễn Thị Hồng Phương
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*Founders Platinum
NGUYỄN THANH TRÚC & HUỲNH THẾ VINH

Huỳnh Văn Phát &
Huỳnh Thị Minh Phụng
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VÕ NGỌC LỢI & NGUYỄN THỊ HỒNG

Nguyễn Kim Như &
Nguyễn Hà Minh
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TRẦN VĂN TRÍ & LÊ THỊ KIM LIÊN

Nguyễn Ngọc Toàn &
Nguyễn Ngọc Lan Chi
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VÕ THỊ BÍCH LIÊN &
NGUYỄN ANH KHOA

Huỳnh Thị Huệ &
Hồ Xuân Cường
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NGUYỄN THỊ THANH LAN

Lê Thị Thùy Dương &
Quách Bảo Thịnh
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NGUYỄN THỊ TRÀ MY

Trần Thị Khánh Ly &
Trần Duy Khánh
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NGUYỄN THỊ NGUYỆT &

NGUYỄN VIỆT ANH

Nguyễn Đức Phong
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NGUYỄN THỊ THUẬN &

PHAN XUÂN BÌNH

Lê Thị Cúc
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NGUYỄN VĂN SƠN

Nguyễn Quỳnh Anh &
Nguyễn Trung Hiếu
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BÙI THỊ THU THỦY

Đinh Thanh Quang &
Dương Thị Ngọc Trâm
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LÊ THÙY VÂN &  NGUYỄN HOÀNG SƠN

Lương Văn Quỳnh &
Lâm Phụng Nhi
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*Founders Platinum
TRẦN NGỌC TÂN & VÕ THỊ MỘNG TUYỀN

Nguyễn Thị Thu Hiền &
Nguyễn Thanh Vũ

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Diamond 
VÕ THỊ PHI PHƯƠNG & PHẠM VIỆT BẮC

Phạm Ngọ &
Kiều Thị Thương Vũ

HẢ
I P

HÒ
NG

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT

Vũ Minh Đức

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN VĂN BẢY

Huỳnh Anh Đào &
Nguyễn Thị Ngọc Minh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum 
LÂM THỊ LANG

Huỳnh Thị Kim Ngân &
Trần Hữu Thiện

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
NGUYỄN PHƯƠNG HÀ &

NGHIÊM VĂN DIÊN

Vũ Quang Biên &
Trần Lê Quỳnh Lam

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Emerald
NGUYỄN QUÝ BÌNH &

ĐÀO NHẤT LINH

Châu Thúy Nghinh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN NGỌC TÝ &

TRỊNH THỊ THU TRANG

Bùi Công Hòa

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
LÊ BÁ ĐẠT

Nguyễn Thị Minh Thư

KI
ÊN

 G
IA

NG

*Founders Platinum
PHAN NGỌC KIM THƠI

Trần Khánh Giang &
Nguyễn Thị Ngọc Anh

HƯ
NG

 YÊ
N

*Founders Emerald
PHẠM DUY MẠNH & 

VŨ THỊ KIỀU TRINH

Ngô Ngọc Tú &
Hoàng Văn Biên

NG
HỆ

 A
N

*Emerald
ĐÀO THỊ HƯỜNG & VĂN ĐÌNH ĐỆ

Nguyễn Thị Hà &
Phan Đình Thành

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
PHẠM THỊ VÂN & MAI ĐỨC AN

Lê Thị Phượng

TÂ
Y N

IN
H

*Founders Platinum
ĐÀO THỊ TIÊN & 

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

Đặng Dương Phương Thảo

TÂ
Y N

IN
H

*Founders Platinum
VÕ ĐÌNH ÚT & TRẦN THỊ KIM

Ngô Hồng Ngọc &
Hà Công Luận

TH
ÁI

 N
GU

YÊ
N

*Platinum
TẠ XUÂN TỊNH

Nguyễn Hồng Ngọc

TI
ỀN

 G
IA

NG

*Platinum
NGUYỄN BẢO NGỌC &

HUỲNH NGUYỄN THANH QUANG

Lê Thị Diễm Hằng &
Nguyễn Quốc Bảo

NG
HỆ

 A
N

*Diamond
PHAN THỊ THỦY & NGUYỄN VĂN QUẾ

Hoàng Thị Dương

VĨ
NH

 LO
NG

*Founders Platinum
TÔ THÀNH NHÂN &

PHAN THỊ YẾN TRINH

Nguyễn Hồng Gấm &
Nguyễn Hồng Bá Lộc

CẦ
N 

TH
Ơ

*Founders Platinum
VÕ TRỌNG NGHĨA

Cao Thành Trận

CẦ
N 

TH
Ơ

*Platinum
LÊ YẾN NHI & PHẠM TRẦN VŨ

Lê Xuân Định &
Phạm Hoàng Khiêm

CẦ
N 

TH
Ơ

*Founders Platinum
ĐINH THỊ LÝ & BÙI HOÀNG HÙNG

Nguyễn Thanh Tùng &
Nguyễn Thị Mai Dung

BÌ
NH

 D
ƯƠ

NG

*Platinum
LÂM THỊ LANG

Từ Thị Ngọc Duyên

NHÀ PHÂN PHỐI 
PLATINUM

BẮ
C G

IA
NG

*Founders Platinum
NGUYỄN MẠNH HÙNG &
NGUYỄN THỊ THẢO NGA

Đường Thị Lợi

CÀ
 M

AU

*Founders Platinum
NGUYỄN THANH TRÚC &

PHAN THANH DUY

Châu Quốc Tấn

NHÀ PHÂN PHỐI
GOLD PRODUCER AN

 G
IA

NG

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ THANH LAN

Trần Thị Anh Đào

*Bảo trợ Platinum tuyến trên.*Bảo trợ Platinum tuyến trên.AMAGRAM THÁNG 07-0810 AMAGRAM THÁNG 07-08 11



ĐÀ
 N

ẴN
G

*Sapphire
PHÙNG TRUNG QUÂN &

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Phạm Anh Thư &
Đinh Quốc Hưng

ĐẮ
K 

NÔ
NG

*Founders Platinum
HÀ THỊ GƯƠNG &

ĐỖ QUANG MẠNH

Ngô Thị Loan &
Đỗ Văn Ruệ

ĐỒ
NG

 N
AI

*Platinum
NGUYỄN THỊ THẢO

Bùi Thị Len

ĐỒ
NG

 N
AI

*Platinum
NGUYỄN THỊ THU HÀ &

NGUYỄN TRUNG TÍN

Phạm Đình Phước &
Lê Thị Liễu

CẦ
N 

TH
Ơ

*Platinum
CHUNG THỊ PHẤN

Nguyễn Thị Kim Ngân &
Nguyễn Hoàng Nghĩa

HÀ
 N

ỘI

*Founders Platinum
ĐỖ VĂN NGÂN & KIỀU THỊ LIÊN

Nguyễn Thị Bích Ngọc

HÀ
 N

ỘI

*Founders Platinum
NGUYỄN DIỆU HƯƠNG &

TẠ ĐẶNG ANH VŨ

Đào Thị Thúy &
Đỗ Tiến Hạnh

HÀ
 N

ỘI

*Founders Emerald
NGUYỄN ĐĂNG THÁM &

NGUYỄN THỊ LIÊN

Nguyễn Hà Trang

HÀ
 N

ỘI

*Founders Platinum
NGUYỄN XUÂN ĐỘ &

NGUYỄN THỊ HOA

Ngô Thị Huyền &
Nguyễn Bá Tuấn

GI
A 

LA
I

*Founders Platinum
ĐỖ QUANG MẠNH &

HÀ THỊ GƯƠNG

Vi Thị Tỵ &
Trần Ngọc Đức

HÀ
 N

ỘI

*Platinum
NGUYỄN THỊ THU HẰNG &

NGUYỄN THANH TÙNG

Vũ Thị Khánh Hòa

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
LIÊU VĂN QUÝ & MAI THANH THÚY

Lâm Thị Út Lan &
Phạm Thanh Tuấn

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
TRẦN THỊ THU TRANG

Vũ Quang Hùng

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
TRẦN THỊ THU TRANG

Lê Thải

HÀ
 N

ỘI

*Founders Platinum
NGUYỄN XUÂN ĐỘ &

NGUYỄN THỊ HOA

Nguyễn Duy Vương &
Triệu Thị Út

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Ruby
VŨ HOÀNG TÂM &

NGUYỄN VŨ NGỌC MAI

Vũ Hoàng Tân

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
HUỲNH ANH ĐÀO &

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

Trần Thị Kim Thiết

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN BẢO TRỊ

Nguyễn Trịnh Tiểu Nguyện

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
TRƯƠNG QUỐC NHỰT &

PHẠM DIỄM TRANG

Nguyễn Thị Diễm Trinh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
NGUYỄN MINH NHƯ

Phạm Trần Khánh Ly &
Dương Quốc Huy

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
LÊ BÁ ĐẠT

Lương Tuyết Hoa

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ THU & PHẠM VĂN LUYẾN

Nguyễn Thị Nghị

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Diamond
TRỊNH THÁI HƯƠNG & VOÒNG VĨNH LỄ

Voòng Văn Tú

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Diamond
NGUYỄN THANH LIÊM &

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Nguyễn Thành Danh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
VŨ ĐÌNH KHÔI &

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

Phương Lý Trường Chinh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Emerald
HUỲNH TIẾN PHÁT &
NGUYỄN HOÀNG LAN

Đỗ Hoàng Quân

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Emerald
NGUYỄN NGỌC TÝ &

TRỊNH THỊ THU TRANG

Nguyễn Thị Kim Trinh &
Nguyễn Vũ Linh

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
NGUYỄN PHƯƠNG HÀ &

NGHIÊM VĂN DIÊN

Nguyễn Thị Lan

HÒ
A 

BÌ
NH

*Founders Platinum
ĐỖ VĂN NGÂN & KIỀU THỊ LIÊN

Hoàng Chung Thao

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ THÙY LINH & LÊ VĂN ÚT

Lý Gia Huy

TÂ
Y N

IN
H

*Founders Platinum
VÕ ĐÌNH ÚT & TRẦN THỊ KIM

Trương Kiều Mi

TÂ
Y N

IN
H

*Emerald
ĐẶNG NGỌC YẾN MY & TRẦN QUỐC ĐẠT

Lê Thị Mỹ Quỳnh

TH
ÁI

 N
GU

YÊ
N

*Emerald
AN MINH TIẾN & VŨ LÊ THANH

Vũ Đức Hoan &
Hà Thị Nhung

TU
YÊ

N 
QU

AN
G

*Executive Diamond
ĐÀM TẤN THÀNH & BÙI THÙY LINH

Ma Công Tuấn &
Trần Thanh Thủy

NI
NH

 TH
UẬ

N

*Platinum
ĐỒNG THỊ BỒNG

Nguyễn Thị Thái Bình &
Nguyễn Văn Minh

AN
 G

IA
NG

*Founders Platinum
TRẦN THỊ GIÀU & LÊ THÀNH ĐỂ

Phạm Thị Hết BÀ
 R

ỊA
 - V

ŨN
G 

TÀ
U

*Emerald
NGUYỄN QUÝ BÌNH &

ĐÀO NHẤT LINH

Lê Mường Thanh

BẮ
C G

IA
NG

*Sapphire
NGUYỄN THỊ THU HÀ &

ĐỖ QUANG ANH

Đồng Thị Bắc &
Đồng Văn Hải

NHÀ PHÂN PHỐI
SILVER PRODUCER AN

 G
IA

NG

*Sapphire
TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Hồng Nhung

BÌ
NH

 D
ƯƠ

NG

*Platinum
NGUYỄN THỊ HIỀN NHÂN &

ĐỖ HỮU TRUYỀN

Nguyễn Thị Bảo &
Mai Công Tăng

BÌ
NH

 D
ƯƠ

NG

*Sapphire
MAI THỊ HOÀNG TUYẾT &

HOÀNG SỸ QUANG

Hoàng Sỹ Quyên &
Hà Thị Hương

BÌ
NH

 P
HƯ

ỚC

*Platinum
LÊ THỊ HOÀNG MAI &

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Nguyễn Tiến Đạt

BẾ
N 

TR
E

*Emerald
PHẠM THỊ KIM LÝ &

ĐÀO DUY HIỀN

Nguyễn Thị Ngân Hà &
Thái Thanh Triều

BẾ
N 

TR
E

*Founders Platinum
LÂM HỒNG DIỄM &

PHẠM VĂN TỬNG

Đặng Thị Ngọc Trang &
Nguyễn Văn Hiển

BẾ
N 

TR
E

*Founders Platinum
VÕ THỊ CẨM NHUNG &
NGUYỄN QUỐC NAM

Nguyễn Văn Trung &
Nguyễn Thị Thắm

CẦ
N 

TH
Ơ

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ KIM NGỌC &

TRẦN CHÍ THANH

Nguyễn Văn Ngà

CẦ
N 

TH
Ơ

*Ruby
NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Võ Hoàng Huy &
Nguyễn Ngọc Nữ

CẦ
N 

TH
Ơ

*Emerald
TÔN NỮ THỤY MỸ &

TRƯƠNG TẤN HOÀNG

Thân Thị Thanh Hương

CẦ
N 

TH
Ơ

*Sapphire
TÔN NỮ THỤY MY &

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Nguyễn Thị Tuấn Anh &
Lê Hoàng Cưng

BÌ
NH

 TH
UẬ

N

*Founders Platinum
PHẠM MINH THUẬN

Nguyễn Thị Dạ Thoa

BÌ
NH

 P
HƯ

ỚC

*Sapphire
VÕ THỊ BÍCH LIÊN &
NGUYỄN ANH KHOA

Lương Thị Kiều

ĐỒ
NG

 N
AI

*Diamond
NGUYỄN THỊ DIỄM HÂN &

NGUYỄN CHÍ BÌNH

Hoàng Thị Vượng

ĐỒ
NG

 N
AI

*Founders Platinum
LẠI THỊ THU XUÂN &
NGUYỄN MINH CHÂU

Lê Thị Trang

ĐỒ
NG

 N
AI

*Emerald
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO &

HUỲNH TẤN PHƯƠNG

Nguyễn Thị Thùy Dương

ĐẮ
K 

LẮ
K

*Diamond
NGUYỄN THANH LIÊM &

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Nguyễn Thị Thuý Liệu

CẦ
N 

TH
Ơ

*Founders Platinum
NGUYỄN THANH TRÚC &

PHAN THANH DUY

Nguyễn Quang Vinh

CẦ
N 

TH
Ơ

*Emerald
TÔN NỮ THỤY MỸ &

TRƯƠNG TẤN HOÀNG

Nguyễn Thị Thùy Trang

HÀ
 N

ỘI

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ TRÀ MY

Nguyễn Thị Thuý

HÀ
 TĨ

NH

*Founders Emerald
NGUYỄN TRẦN THIÊN THANH &

NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG

Trần Thị Lành

HẢ
I D

ƯƠ
NG

*Founders Platinum
ĐỖ VĂN NGÂN & KIỀU THỊ LIÊN

Giáp Thị Thủy

HÀ
 N

ỘI

*Diamond
TRẦN VĂN DŨNG & NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Hà Thị Thúy Hoàn

HÀ
 N

ỘI

*Diamond
TRẦN VĂN DŨNG & NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Trần Thị Thanh Mai

ĐỒ
NG

 TH
ÁP

*Emerald
LÊ THỊ HỒNG THỦY &
PHẠM VĂN CHƯƠNG

Ngô Thị Thanh Huyền &
Nguyễn Hoàng Việt

CẦ
N 

TH
Ơ

*Platinum
CHUNG THỊ PHẤN

Chung Thị Thanh Nga

CẦ
N 

TH
Ơ

*Founders Platinum
NGUYỄN TẤN QUỐC &

TRƯƠNG THỊ THẲM

Quách Hồng The &
Võ Công Thành

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
LÊ THỊ PHƯỢNG

Đặng Thị Kim Tuyến

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
LÊ THỊ PHƯỢNG

Đặng Thị Ngọc Lành

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
LÊ THỊ HOÀNG MAI &

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Ngô Ngọc Lan Chi

HẬ
U 

GI
AN

G

*Sapphire
LÂM THỊ KIỀU LOAN & VÕ ANH HUY

Mai Như Ngọc

HẢ
I P

HÒ
NG

*Platinum
NGUYỄN TRUNG HIẾU &
NGUYỄN QUỲNH ANH

Nguyễn Thị Khánh &
Nguyễn Đăng Ngọ

HẢ
I P

HÒ
NG

*Sapphire
NGUYỄN THANH TÙNG

Đặng Thị Mai Phương

*Bảo trợ Platinum tuyến trên.*Bảo trợ Platinum tuyến trên.AMAGRAM THÁNG 07-0812 AMAGRAM THÁNG 07-08 13



HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
HOÀNG THỊ THUẬN &

LÊ NGỌC HẬU

Nguyễn Nhật Thanh Thúy

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ ÁI THÙY

Nguyễn Minh Trang HỒ
 CH

Í M
IN

HT
HƠ

*Founders Platinum
LÊ BÁ ĐẠT

Đỗ Thị Thu Hương

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Sapphire
VÕ THỊ BÍCH LIÊN &
NGUYỄN ANH KHOA

Phạm Thị Thu

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
NGUYỄN THỊ ÁI THÙY

Trang Thị Phấn

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
TRẦN THỊ THU TRANG

Lê Thị Ngọc Lan

LO
NG

 A
N

*Founders Platinum
NGÔ QUỐC HÙNG & PHAN THỊ BÉ

Nguyễn Thị Phương Loan

PH
Ú 

TH
Ọ

*Diamond
TRẦN VĂN DŨNG &

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Lê Thị Hồng &
Phạm Quốc Chính

PH
Ú 

TH
Ọ

*Founders Platinum
TRẦN MẠNH HÙNG &

TRẦN LỆ KHUYÊN

Phùng Thị Thu Hải

KI
ÊN

 G
IA

NG
*Platinum

NGUYỄN VŨ HỒNG HẠNH

Nguyễn Thị Kim Yến

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Platinum
LÊ THỊ PHƯỢNG

Trịnh Thị Thủy

HỒ
 CH

Í M
IN

H

*Founders Platinum
HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN & LÊ VĂN BAO

Đặng Thị Thiên Hương

TI
ỀN

 G
IA

NG

*Platinum
KỶ NGỌC BÍCH

Nguyễn Anh Thái

TH
ÁI

 N
GU

YÊ
N

*Platinum
DƯƠNG VĂN NAM &
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG

Võ Thị Hương Giang

VĨ
NH

 LO
NG

*Emerald
HUỲNH THỊ THÚY AN &

BÙI TẤN HÀ

Lê Văn Thuấn

VĨ
NH

 LO
NG

*Platinum
TRẦN THỊ THANH SEN

Trương Thị Thanh Thuỳ

AMAGRAM THÁNG 07-0814



































Da khỏe mạnh, Đẹp rạng ngời

Nhắc đến lợi khuẩn chúng ta thường nghĩ đến những lợi ích tuyệt vời đối với hệ tiêu hóa. Tuy 
nhiên, lợi khuẩn còn được ứng dụng trong làm đẹp, giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, cho làn 

da khỏe mạnh, mịn màng.

Trên bề mặt da của chúng ta tồn tại một hệ vi sinh vật 

bao gồm lợi khuẩn và hại khuẩn. Nếu môi trường thuận 

lợi, các lợi khuẩn sẽ có tác dụng ức chế hoạt động của 

hại khuẩn và tăng cường miễn dịch cho da. Trong 

trường hợp môi trường da bị mất cân bằng, vi khuẩn 

TỪ TRONG RA NGOÀI

Khi nhắc đến lợi khuẩn trên da, chúng ta thường nhắc đến probiotic và prebiotic. Dù nghe tên gọi khá giống nhau, 

nhưng cả hai đều có vai trò riêng biệt đối với sức khỏe. Probiotic là vi khuẩn có lợi, còn prebiotic đóng vai trò nuôi 

dưỡng và là thức ăn cho lợi khuẩn. Probiotic thường có trong sữa chua, dưa muối, cà muối, kim chi, nước uống chứa 

lợi khuẩn… còn prebiotic lại có nhiều trong các loại trái cây và rau quả.

Với khả năng tác dụng tái thiết lập cân bằng hệ vi sinh trên da nên lợi khuẩn mang lại nhiều lợi ích trong việc củng cố 

một làn da khỏe mạnh bao gồm:

Để tăng cường lợi khuẩn cho da, bạn cần kết hợp bổ sung từ trong ra ngoài thông qua men uống và mỹ phẩm làm đẹp. 

Đối với mỹ phẩm bạn nên lựa chọn các sản phẩm như nước cân bằng, serum, kem dưỡng ẩm có bổ sung thành phần 

lợi khuẩn. Các lợi khuẩn này cần được lên men tự nhiên, giúp cân bằng hệ vi sinh trên da thông qua quá trình chăm 

sóc da hàng ngày. Bên cạnh đó, đừng quên bổ sung lợi khuẩn thông qua chế độ ăn hàng ngày với: sữa chua, nước 

uống/thực phẩm chứa men vi sinh… hoặc các thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyên biệt.

Lưu ý cần lựa chọn những sản phẩm lành tính, có thành phần từ thiên nhiên và được bảo quản, lưu giữ trọn vẹn lợi 

khuẩn khi đưa vào cơ thể. Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm gợi ý dưới đây để làn da khỏe mạnh và bổ sung lợi 

khuẩn từ trong ra ngoài.

Sản phẩm được chiết xuất vi 
sinh prebiotic hỗ trợ hoạt động 
chức năng của các hàng rào 
bảo vệ da, giúp cân bằng độ 
pH và dưỡng ẩm để da hấp thu 
các dưỡng chất tốt hơn. Đồng 
thời giúp loại bỏ dễ dàng các 
bụi bẩn, cặn trang điểm và da 
chết còn sót lại trên da sau 
bước làm sạch.

NƯỚC CÂN BẰNG
Artistry Skin Nutrition 
Hydrating Smoothing Toner

Với công nghệ Hydro Probiotic, 
sản phẩm giúp cân bằng hệ vi 
sinh vật trên bề mặt da giúp tăng 
cường cơ chế bảo vệ tự nhiên 
của da

TINH CHẤT 
Artistry Signature Select 
Hydration Amplifier

Sản phẩm chứa hỗn hợp độc 
quyền 5 chủng lợi khuẩn Lactic 
Acid Bacteria, giúp hỗ trợ cân 
bằng hệ vi sinh đường ruột, sức 
khỏe tiêu hóa và tăng cường 
khả năng đề kháng tự nhiên của 
cơ thể.

THỰC PHẨM
BẢO VỆ SỨC KHỎE
Nutrilite Probiotic

Bổ sung lợi khuẩn mỗi ngày là cách để củng cố sức khỏe tổng thể và làn da. Chúc bạn luôn 
rạng ngời và sở hữu một làn da khỏe mạnh nhé!

xấu phát triển mạnh mẽ, lấn át vi khuẩn có lợi thì làn da 

sẽ gặp phải các vấn đề như mụn, ửng đỏ, bong tróc, 

mẩn ngứa… Do đó, sự cân bằng hệ vi sinh trên da là 

vô cùng quan trọng đối với sự khỏe mạnh của làn da.

H Ệ  V Ệ  S I N H  T R Ê N  D A  L À  G Ì ?

L Ợ I  K H U Ẩ N  C Ó  V A I  T R Ò  G Ì  V Ớ I  L À N  D A  K H Ỏ E  M Ạ N H ?

L À M  T H Ế  N À O  Đ Ể  B Ổ  S U N G  L Ợ I  K H U Ẩ N  C H O  D A ?

*Sản phẩm khuyến nghị *Sản phẩm khuyến nghị *Sản phẩm khuyến nghị

Tăng cường đề kháng cho da

Điều trị các vấn đề về da

Chống viêm, củng cố 
hàng rào bảo vệ daLàm chậm quá trình lão hóa

Dưỡng ấm, cấp nước 

Chống lại các gốc tự do

Bổ Sung Lợi Khuẩn

Số GPQC 065/2021/XNQC-YTBD cấp ngày 
06/04/2021

Số GPQC 065/2021/XNQC-YTBD cấp ngày 
06/04/2021

Số GPQC 282/2021/XNQC-ATTP cấp ngày 
01/02/2021
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Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thu hút nhiều sự chú ý người đối diện. Yếu tố ảnh hưởng nhiều đến nét 
đẹp của mắt đó là vùng da quanh mắt. Nếu không chăm sóc da vùng mắt đúng cách, bạn sẽ dễ bị vết nhăn, 

vết chân chim, quầng thâm…khiến đôi mắt trông mệt mỏi và già hơn tuổi. Hãy cùng Amagram tìm hiểu 
nguyên nhân và giải pháp chống lão hóa cho vùng da này nhé!

Da vùng mắt tương đối mỏng so với các vị trí khác. 
Vùng da này thường xuyên hoạt động liên tục, nhạy 
cảm với môi trường nhiều hơn. Da ở mắt khó có khả 
năng chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và đặc 
biệt là tia UV khiến da vùng này trở nên mỏng, nhanh 
chóng nhăn nheo và lão hóa sớm.

Vì đây là vùng da nhạy cảm, bạn cần ưu tiên chọn mỹ 
phẩm chăm sóc da chuyên dụng cho vùng mắt có chứa 
thành phần chống oxy hóa, giàu dưỡng chất thực vật 
lành tính, dịu nhẹ và đảm bảo được nguồn gốc rõ ràng.

Hãy tưởng tượng vùng da ở mắt giống như một trái nho, 
khi mất nước nó sẽ co lại và tạo nếp nhăn. Nếu được 
cung cấp nước đầy đủ, nó sẽ trở nên căng bóng lại. 

Giữ ẩm cho làn da vùng mắt 

Nhìn vào vùng da quanh mắt chúng ta có thể nhận biết 
được độ lão hóa của làn da và cơ thể. Ngoài ra, vùng 
da này còn cho thấy tình trạng sức khỏe khi cơ thể bị 
thiếu ngủ, mất nước, thường xuyên căng thẳng và tác 
động từ môi trường ô nhiễm,...

Luôn nhẹ nhàng khi chăm sóc da vùng mắt Chống nắng cho vùng da quanh mắt

Thoa kem chống nắng cho cả vùng mí mắt trên của 
bạn. Đây là vùng thường bị bỏ quên khi bôi kem 
chống nắng.

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC DA VÀ BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT GIÚP KHỎE TRONG ĐẸP NGOÀI

CHĂM SÓC DA 

Chăm sóc da vùng mắt là một quá trình dài và không bao giờ là quá muộn. Còn chần chừ gì, 

bạn hãy thực hiện ngay hôm nay để có một đôi mắt đẹp, trẻ trung và đầy sức sống!

Đối với làn da đã lão hoá chuyên 
sâu thì nên thường xuyên dùng 
kem dưỡng da chống lão hóa 
vùng mắt có hỗn hợp độc đáo từ 
các thành phần ưu việt như hợp 
chất vàng 24 karat giúp làm giảm 
nếp nhăn rõ rệt, kết hợp chất 
chống oxy hoá và công thức dịu 
nhẹ, giúp làm mờ và hỗ trợ ngăn 
ngừa các dấu hiệu lão hóa. 

Kem dưỡng da 
vùng mắt
Artistry Skin 
Nutrition Renewing 
Reactivation Eye 
Cream

Kem dưỡng da chống 
lão hóa vùng mắt 
Artistry Supereme LX 
Regenerating
Eye Cream 

Ở độ tuổi sau 30, khi những dấu 
hiệu lão hóa vùng da mắt đã xuất 
hiện thì cần được chăm sóc kỹ hơn. 
Kem dưỡng da cho vùng mắt có tác 
dụng làm mờ nếp nhăn, bọng mắt, 
làm mờ quầng thâm mắt, cấp ẩm 
suốt 24 giờ với chiết xuất từ yến 
mạch và peptides và công nghệ tái 
tạo Repair Complex chính là một 
gợi ý tuyệt vời dành cho da mắt lão 
hóa sớm.
 

Sản phẩm kem mắt dạng gel là 
một lựa chọn tối ưu dành cho các 
bạn từ 25 tuổi. Đây là thời điểm 
bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu 
lão hóa, đặc biệt vùng nhạy cảm 
như vùng da mắt. Kem mắt dạng 
gel giúp cung cấp độ ẩm cần 
thiết cho mắt suốt 24 giờ. Sản 
phẩm nên có chiết xuất từ thành 
phần thiên nhiên như quả Lựu 
Đỏ, hạt Diêm Mạch, quả Acerola 
Cherry. 

Kem dưỡng da 
vùng mắt dạng gel 
Artistry Skin 
Nutrition Hydrating 
Gel Lotion

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÙNG DA QUANH MẮT BỊ LÃO HÓA

NGUYÊN NHÂN ĐẾN TỪ ĐÂU? 

BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT 

Thực phẩm Bảo Vệ 
Sức Khỏe
Nutrilite Salmon 
Omega-3

Tăng cường bổ sung hỗn hợp 
Carotene tự nhiên từ 3 loại 
chiết xuất  thực vật, giúp bổ 
sung vitamin A sẽ giúp hỗ trợ 
tăng cường khả năng chống 
oxy hoá trước các gốc tự do, 
tốt cho thị lực.

Bên cạnh việc được chứng 
minh là có lợi cho sức khỏe tim 
mạch thì Omega-3 còn có tác 
dụng cải thiện thị lực. Tuy 
nhiên do cơ thể con người 
không thể tự tổng hợp và tạo 
ra Omega-3 được nên cần 
được bổ sung thêm qua đường 
uống. Ưu tiên chọn lựa sản 
phẩm Omega -3 với chiết xuất 
từ nguồn cá hồi chất lượng của 
vùng biển sâu Na Uy, thông 
qua quy trình sản xuất nghiêm 
ngặt, đảm bảo an toàn. 

SỰ LÃO HÓA THIẾU NGỦ

*Sản phẩm
khuyến nghị:

*Sản phẩm
khuyến nghị:

*Sản phẩm
khuyến nghị:

Thực phẩm Bảo Vệ 
Sức Khỏe
Nutrilite Multi 
Carotene.

*Sản phẩm khuyến nghị:*Sản phẩm khuyến nghị:

Sử dụng mỹ phẩm chuyên dành chăm sóc vùng
da mắt 

CHĂM SÓC DA VÙNG MẮT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHỐNG LÃO HÓA VÀ DUY TRÌ SỰ KHỎE ĐẸP?

Vùng Mắt
C H Ố N G  L Ã O  H Ó A  D A

KHÔNG CÓ THÓI QUEN 
CHĂM SÓC VÙNG DA MẮT

TIẾP XÚC VỚI 
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

TÁC ĐỘNG PHÁ HỦY
CỦA MẶT TRỜI

NẾP NHĂN

VẾT CHÂN CHIM

BỌNG MẮT

QUẦNG THÂM

SƯNG ĐỎ

ĐẶC ĐIỂM DA VÙNG MẮTĐẶC ĐIỂM DA VÙNG MẮT
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C h ấ t  c h ố n g  o x y  h ó a  l à  g ì ?

S ẽ  r a  s a o  n ế u  b ạ n  k h ô n g  c h ố n g  o x y  h ó a  c h o  l à n  d a ?

LÃO HÓA TỪ BÊN NGOÀI

V i t a m i n  C  -  H o ạ t  c h ấ t  “ v à n g ”  c h ố n g  o x y  h ó a

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus Tinh chất Artistry Vitamin C + HA Treatment

VITA
M

IN
 C

 +
 H

A

B
IO

 C
 PLU

S
*Sản phẩm khuyến nghị *Sản phẩm khuyến nghị

VITAMIN C

Cam Quýt Quả Lựu Hoa Cúc Acerola Cherry

Tia cực tím Hóa chất Thuốc lá Ô nhiễm
môi trường

Tuổi tác Collagen
suy giảm

Bảo Vệ

Kháng viêm

Ngăn ngừa

LÃO HÓA TỰ NHIÊN

B Ạ N  C Ó  B I Ế T  H Ợ P  C H Ấ T  N À O

T Ố T  N H Ấ T  C H O  L À N  D A ?
Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây họ cam quýt, quả 
lựu, hoa cúc và Acerola Cherry. Để tăng cường vitamin C cho 
làn da, bạn cần kết hợp bổ sung từ bên trong lẫn bên ngoài, 
trong uống ngoài thoa để mang lại hiệu quả tối ưu.

Sản phẩm được kết hợp giữa vitamin C tinh 
khiết và chiết xuất Acerola Cherry từ cánh đồng 
hữu cơ Nutrilite giúp làm giảm và ngăn ngừa 
quá trình lão hóa, làm mờ vết nhăn và mang lại 
làn da tươi trẻ mịn màng..

Với thành phần từ bột đông khô Acerola Cherry 
cao cấp, một trong những loại quả giàu hàm 
lượng Vitamin C trong tự nhiên, Thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus là viên uống hỗ 
trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ 
chống ô-xy hóa và hỗ trợ chống lão hóa.

• Trung hòa các gốc tự do trước các tác nhân gây hại

• Kích thích tăng sinh collagen và kháng viêm

• Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, làm mờ các vết thâm

Có khá nhiều hoạt chất khác nhau giúp chống oxy hóa cho làn da nhưng nổi 
bật và được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhất chính là vitamin C. Vitamin 
C còn có tên gọi khác là Ascorbic Acid, là chất chống oxy hóa mạnh có 
nhiều công dụng với làn da, bao gồm:

Cung cấp trên bề mặt 
da với các sản phẩm 
làm đẹp giàu hàm lượng 
vitamin C được chiết 
xuất từ thiên nhiên.

Cung cấp vitamin C từ 
thực phẩm hàng ngày 
như: trái cây có múi, 
quả lựu, kiwi, cherry, đu 
đủ, bông cải xanh, dâu 

tây,…

Chống oxy hóa là cách bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, giúp da khỏe mạnh, mịn màng, tươi trẻ và làm 
chậm quá trình lão hóa. Vậy chất chống oxy hóa là gì? Và đâu là loại chất chống oxy hóa tốt nhất cho da, 

hãy cùng khám phá nhé!

Chất chống oxy hóa là một nhóm các hợp chất tự nhiên 
giúp bảo vệ các tế bào của da khỏi bị hư hại bởi các tác 
nhân từ bên ngoài. Cơ thể con người có khả năng tự tạo 
ra một số chất chống oxy hóa, nhưng phần lớn cần phải 

Sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể có tác động trực tiếp đến làn da, khiến da 
lão hóa và xuất hiện những dấu hiệu rõ rệt. Lão hóa da được chia làm 2 loại: 

được hỗ trợ thêm từ các loại thực phẩm hoặc chất bổ 
sung. Việc tăng cường chất chống oxy hóa cho làn da là 
một trong những giải pháp quan trọng để làm chậm quá 
trình lão hóa.

Lão hóa da tự nhiên bị tác động bởi thời gian. 
Sau 25 tuổi, cấu trúc làn da sẽ trở nên lỏng lẻo 
do lượng collagen bắt đầu suy giảm. Theo từng 
năm số lượng collagen dưới da ngày càng ít đi 
khiến da mất săn chắc đàn hồi.

Sự tấn công của các tác nhân oxy hóa bên 
ngoài như: tia cực tím, hóa chất, thuốc lá, ô 
nhiễm môi trường, chế độ dinh dưỡng kém, 
sinh hoạt thiếu lành mạnh là yếu tố bên ngoài 
dẫn đến gốc tự do sản sinh, phá hủy tế bào da 
khỏe mạnh và thúc đẩy lão hóa diễn ra nhanh 
hơn. Từ đó, da trở nên mỏng đi, nhăn nheo và 
không đều màu.

BỔ SUNG
bên ngoài da

BỔ SUNG
qua chế độ dinh dưỡng

Chống oxy hóa

Số GPQC 2344/2020/XNQC-ATTP ngày cấp 27/07/2020

Số GPQC 096/2021/XNQC-YTBD ngày cấp 28/05/2021
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Một làn da đẹp chắc chắn sẽ chưa đủ để tạo nên 
một hoa hậu nhưng đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc giúp các thí sinh tỏa sáng hơn, tự 
tin hơn. Bộ sản phẩm Artistry Skin Nutrition chính 
là người bạn đồng hành được các “nàng hậu” tin 
tưởng lựa chọn trong việc mang lại vẻ khỏe mạnh 
cho làn da - nền tảng của một làn da đẹp. 

Ngoài ra, lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da 
thôi chưa đủ, để có làn da thực sự khỏe 
đẹp từ bên trong thì các thí sinh của 
chúng ta cũng rất chú trọng trong việc 
rèn luyện thể thao và bổ sung dinh dưỡng 
cho cơ thể. Vì vậy, nếu muốn sở hữu làn 
da khỏe đẹp toàn diện và một vóc dáng 
lý tưởng thì hãy xây dựng chế độ ăn uống 
hàng ngày sao cho khoa học. Ngoài ra, 
sử dụng thêm các thực phẩm bổ sung để 
giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn 
cũng là cách mà các “nàng hậu” lựa 
chọn trên hành trình chinh phục ngôi vị 
cao nhất.

Giống như hoa hậu, làn da đẹp chuẩn hoa hậu cũng phải hội tụ đủ 2 yếu tố sắc và 
tâm. Hãy cùng khám phá xem đâu là tiêu chí để các thí sinh Miss World 2022 lựa 

chọn những sản phẩm chăm sóc da để chinh phục ngôi vị cao nhất nhé! 

Đối với các “nàng hậu” mỹ phẩm chăm sóc 
sắc đẹp cần được lựa chọn dựa vào quy trình 
tạo ra sản phẩm. Đầu tiên, sản phẩm phải 
được kết tinh bởi sức mạnh khoa học làn da 
và nguồn dưỡng chất thực vật tinh khiết để 
mang lại hiệu quả rõ rệt và an toàn trên da. 

Tiếp đó, các sản phẩm được thiết kế chuyên 
biệt cho từng loại da, giúp chăm sóc cá nhân 
hóa theo từng nhu cầu khác biệt cũng là điều 
kiện không thể bỏ qua khi các nàng chọn lựa 
sản phẩm.

D A  Đ Ẹ P ,  D Á N G  K H Ỏ E ,
M Ạ N H  M Ẽ  T Ừ  B Ê N  T R O N G

Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng cho làn da của 

mình. Miss World Việt Nam 2022 đã tin chọn Artistry 

trở thành đơn vị chăm sóc sắc đẹp chính thức cho các 

thí sinh tham gia cuộc thi, còn bạn thì sao? Bạn có 

muốn sở hữu làn da rạng ngời như các “nàng hậu”?

Hãy trải nghiệm và cảm nhận nhé!

Cuối cùng là yếu tố thân thiện với thiên nhiên, 
không thử nghiệm trên động vật và sử dụng 
nhựa tái chế an toàn với môi trường. Đây 
cũng là tiêu chí quan trọng nhằm hướng đến 
mục tiêu làm đẹp nhưng vẫn ưu tiên cho lợi 
ích chung của toàn xã hội. 

*Sản phẩm khuyến nghị

như H   Hậuoa
C Ó  K H Ó  N H Ư  B Ạ N  N G H Ĩ ?

S Ở  H Ữ U  L À N  D A  R Ạ N G  N G Ờ I

Bạn thân mến!
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ARTISTRY SKIN NUTRITION

Đ Ẹ P  C Ả  S Ắ C  L Ẫ N  T Â M  
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Thương hiệu Artistry hy vọng �ã góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa những �iều tốt �ẹp cho 
cộng �ồng, mang ý nghĩa sẻ chia �ến những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc �ồng 

hành cùng các bạn thí sinh Miss World Việt Nam 2022.

Tháng 5 vừa qua, dự án nhân ái “Phiên chợ tử tế” nằm trong chương trình Miss World 
Việt Nam �ã chính thức tổ chức tại bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM nhằm chăm lo cho 

các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn �ang �iều trị dài ngày tại bệnh viện. 
Tham gia sự kiện này, các thí sinh Miss World 2022 �ã có khoảng thời gian hoạt �ộng 
hết mình �ể lan tỏa tinh thần nhân ái, sự tử tế trong cộng �ồng. Và trong hành trình 
�ó, các sản phẩm Artistry chính là người bạn �ồng hành không thể thiếu, giúp các 
“nàng hậu” tương lai luôn giữ �ược vẻ rạng ngời, tự tin trong các hoạt �ộng. Artistry 
tin rằng, sự �ồng hành của thương hiệu sẽ góp phần mang �ến những giá trị tốt �ẹp 
cho xã hội, chung tay góp sức với các hoạt �ộng thiện nguyện �ể sẻ chia �ến những 

hoàn cảnh khó khăn.
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TỪ  TR ANG  TRẠ I  HỮU  C Ơ
Quả lựuCâu chuyện về

Lựu là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nhất trong các loại trái cây, 
giúp bảo vệ lớp biểu bì, tái tạo tế bào da bằng cách tăng cường tuần hoàn máu và hỗ 

trợ sửa chữa các mô. Đồng thời, lựu cũng có công dụng tuyệt vời trong việc chống 
lão hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại từ các gốc tự do, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu 
tổn thương da như: nếp nhăn, vết chân chim, tăng sắc tố da.

Với những lợi ích tuyệt vời đó, quả lựu cũng là một trong những nguyên liệu được 
lựa chọn để có mặt trong các sản phẩm làm đẹp của Artistry Skin Nutrition. Những 

quả lựu giàu dưỡng chất được trồng trên nông trại El Petacal của Nutrilite ở Mexico 
có diện tích 1.589 mẫu Anh, nằm dọc theo nhánh sông Amazon. 

Quả lựu được biết đến là loại trái cây giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức 
khỏe. Không những vậy, bên trong những quả lựu mọng nước là các thành phần tinh 
túy tuyệt vời cho làn da, hãy cùng khám phá nhé!

Để mang lại nguồn nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng 
cao nông trại El Petacal sử dụng phương pháp trồng trọt 
hoàn toàn theo cách tự nhiên như: trồng các loại cây họ 
đậu để cung cấp nguồn nitơ dồi dào cho đất, phủ ni 
lông các cây này cho héo tự nhiên để thành phân bón, 
sử dụng giun làm cho đất tơi xốp. Ngoài ra, trang trại 
cũng sử dụng nguồn nước ngầm tự nhiên để tưới tiêu 
cho cây trồng. Sử dụng thiên địch như bọ rùa, đại 
bàng… thay vì thuốc trừ sâu để bảo vệ các loại cây trái 
trước sâu bệnh, côn trùng và các loại chim chóc phá 
hoại. Đặc biệt, máy kéo được điều khiển bằng công 
nghệ GPS thực hiện các hệ thống hướng dẫn xới đất và 
kiểm soát cỏ dại cách cây trồng chưa đến một inch, do 
đó không cần thuốc diệt cỏ tổng hợp. Mỗi cây lựu được 
trồng trên nông trại El Petacal đều có giấy khai sinh ghi 
lại nguồn gốc, quá trình phát triển và quá trình thu 
hoạch, được theo dõi tỉ mỉ 24/7 từ khi chiết cành, chăm 
sóc, cho đến khi thu hoạch. 

Có thể nói, những dưỡng chất tinh túy giúp chống oxy hóa mạnh mẽ trong mỗi quả lựu được bảo quản, 
lưu giữ trọn vẹn vào từng sản phẩm chăm sóc da của Artistry Skin Nutrition, giúp bảo vệ da, làm dịu và 
tăng cường sức mạnh để chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tại nông trại El Petacal, lựu được thu hoạch khi còn non 
và nhỏ, màu nhạt, không phải màu đỏ tươi thông thường 
bởi đây là thời điểm lựu chứa nhiều hàm lượng chống 
oxy hóa nhất. Trước khi được chế biến để trở thành 
nguyên liệu cho các sản phẩm làm đẹp, mỗi quả lựu 
đều được kiểm tra chất lượng dinh dưỡng mỗi ngày để 
đảm bảo được khả năng bảo vệ da khỏi 6 tác động xấu 
từ môi trường.
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AMWAY
AMWAY
AMWAYTrong năm tới, Amway sẽ tăng cường 

đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ 

và đổi mới để cung cấp các giải pháp cho 

nhu cầu về quan tâm và chăm sóc sức khỏe 

của người tiêu dùng. Trong đó, Amway 

tập trung phát triển năng lực lãnh đạo 

và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh dựa 

trên những kiến thức nền tảng về sức khỏe 

kết hợp với những sản phẩm chất lượng cao 

của Amway. Doanh nghiệp số 1 thế giới 

trong ngành BHTT còn tiếp tục đẩy mạnh 

đầu tư vào các trải nghiệm mua sắm để 

tạo ra không gian tiêu dùng hiện đại, 

thân thiện với nhu cầu của khách hàng. 

mway Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp tiên 

phong đã và đang ứng dụng công nghệ số phục vụ 

sản xuất kinh doanh, quản trị để tăng sức cạnh 

tranh hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 

dẫn đầu.

Cho dù gặp rất nhiều sự khó khăn trong gần 3 năm qua do đại 

dịch Covid dẫn tới việc thích ứng khi phải chuyển đổi mô hình 

trực tiếp sang trực tuyến, áp dụng hình thức 3 tại chỗ trong 

kinh doanh,… Chính khả năng ứng phó linh hoạt và kịp thời nên 

chuỗi vận hành sản xuất và cung ứng hàng hóa của Amway 

luôn được đảm bảo và duy trì tối đa. 

Song song đó, Amway luôn tâm niệm phương châm phát triển 

 TRONG NGÀNH BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

T Ậ P  Đ O À N  A M W A Y :T Ậ P  Đ O À N  A M W A Y :

10 NĂM LIÊN TIẾP
GIỮ VỊ TRÍ SỐ 1

“

“

“ “

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ  

A

 

ảng xếp hạng này được DSN thực hiện thường 

niên dựa trên doanh thu toàn cầu của các công 

ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới. Danh 

sách DSN Global 100 năm 2022 ghi nhận 58 công ty đạt 

doanh thu hơn 100 triệu USD cho năm 2021. Danh sách 

Global 100 là bức tranh tổng quan về tác động của ngành 

BHTT trong nhu cầu của người tiêu dùng cũng như tác 

động kinh tế mà các công ty BHTT tạo ra đối với cộng đồng. 

Theo bảng DSN Global 100, doanh thu top 10 công ty BHTT 

hàng đầu thế giới là 43 tỷ USD, tăng 4,3 tỷ USD so với 

năm 2020. Con số này minh chứng cho sự phát triển 

bền vững của ngành BHTT trên toàn thế giới và tiềm 

năng của ngành rất lạc quan khi xu hướng chăm sóc sức 

khỏe toàn diện đang được người tiêu dùng quan tâm, 

đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

Năm 2021, doanh thu của tập đoàn Amway đạt 8,9 tỉ USD, 

tăng 4% so với năm 2020. Trong đó, thương hiệu Nutrilite 

chiếm 53% tổng doanh thu của công ty. “Tất cả những gì 

chúng tôi đạt được vào năm 2021 là nhờ sự cống hiến, 

niềm đam mê và sự nhanh nhẹn của các nhân viên Amway 

và nhà phân phối Amway trên toàn thế giới. Amway được 

tập thể hơn 1 triệu nhà phân phối và gần 15.000 nhân viên 

gắn kết nhau với chung một mục tiêu duy nhất là giúp mọi 

người có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.” 

Ông Milind Pant – Tổng Giám đốc Điều hành
Tập đoàn Amway cho biết. 

Tại Việt Nam, Amway cũng vừa được 
vinh danh là doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng bền 
vững tại Việt Nam tại lễ trao giải 
thưởng Rồng Vàng 2022. Đây cũng là 
lần thứ sáu Amway Việt Nam được 
trao tặng giải thưởng uy tín này.

bền vững chính là kiên trì đối với các hoạt động xã hội vì cộng 

đồng. Giải thưởng Rồng Vàng lần này chính là sự ghi nhận 

cho những nỗ lực bền bỉ không ngừng của Amway Việt Nam.

Bên cạnh đó, Amway Việt Nam cùng các doanh nghiệp FDI 

tiêu biểu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tham gia 

diễn đàn Vietnam Connect chủ đề “Hội tụ nguồn lực, thúc đẩy 

tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Đây là một sự kiện thường niên cấp quốc gia, kết nối quốc tế 

với các địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình 

hội nhập sâu rộng, tăng cường cơ hội hợp tác và củng cố 

mối quan hệ đối tác tin cậy, bền chặt giữa các địa phương, 

doanh nghiệp và đối tác quốc tế. 

“Bước sang năm thứ 3 chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, chính nhờ việc nỗ lực không ngừng 
trong việc triển khai các giải pháp ứng phó và chủ động thích ứng, sống chung an toàn với 
dịch bệnh nên Amway Việt Nam phát triển ổn định và bền vững hơn. Giải thưởng Rồng Vàng 
chính là vinh dự đồng thời cũng là sự tri ân đối với sự đồng lòng quyết tâm của nhân viên và 
đối tác của Amway.”

Amway – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới 
trong ngành bán hàng trực tiếp (BHTT) do Direct Selling News (DSN) công bố danh sách, đánh 
dấu tròn một thập kỷ liên tục Amway giữ vững “ngôi vương” bảng xếp hạng này với doanh thu 

8,9 tỉ USD (tăng 4% so với năm 2020). 

B
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