
THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM CAO CẤP ĐẾN TỪ MỸ

Tài liệu lưu hành nội bộ của Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: 0247 380 1180 - Hotline: 18001700
In tại: Công ty cổ phần in Trần Phú. Số lượng in: 2.000 cuốn.
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289268

P28,97B730.000W803

Giá bán lẻ: 883.000 đồng.

117653

P19,80B499.091W549

Giá bán lẻ: 604.000 đồng.

117652

P16,20B408.600W449.5

Giá bán lẻ: 494.000 đồng.

117655

P29,75B749.100W824

Giá bán lẻ: 906.000 đồng.

KEM CHỐNG NẮNG ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 
ARTISTRY PHYTO UV PROTECT (50ml)

Kem chống nắng ARTISTRY Phyto UV Protect với độ chống nắng 
cao SPF50+ PA++++ có khả năng chống lại các tác hại của tia 
UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Với công nghệ phóng thích dưỡng chất thực vật từng phần theo 
thời gian kết hợp với thành phần chiết xuất từ hoa cúc và quả lý 
chua, Kem chống nắng Artistry Phyto UV Protect có khả năng 
chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của gốc tự do kéo 
dài đến 8 tiếng.

Hơn nữa, sản phẩm giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại do 
sự ô nhiễm của môi trường giúp ngăn ngừa sự hình thành các 
nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa.

Lớp chống nắng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và trong suốt, 
mang lại cảm giác mát lạnh, thoải mái dễ chịu, phù hợp để sử 
dụng hàng ngày.

Kem mát-xa mặt ARTISTRY
ARTISTRY Creamy Massage (100ml)

Kem mát-xa ARTISTRY với thành phần thực vật như: Dầu Jojoba tự 
nhiên, dầu quả bơ, dầu quả Acai và dầu hạt Meadowfoam kết hợp 
với bơ hạt mỡ giúp da sạch, tươi sáng, cung cấp độ ẩm tối đa cho 
làn da bất cứ khi nào da thấy khô, mất nước, mệt mỏi, thiếu sức 
sống do môi trường xung quanh.

TẨY TRANG MẮT VÀ MÔI DẠNG HỖN HỢP 
NƯỚC VÀ DẦU ARTISTRY 
ARTISTRY Eye & Lip Makeup Remover (120ml)

Tẩy trang dạng hỗn hợp nước và dầu với kết cấu nhẹ nhàng 
giúp làm sạch phần trang điểm dành cho mắt và môi. Công 
thức đặc biệt giúp làm sạch hiệu quả lớp trang điểm dù là dạng 
lâu phai hay chống thấm nước, cho làn da quanh vùng mắt và 
môi cảm giác mềm mại, tươi mát và sạch nhưng không để lại 
cảm giác dầu nhờn khó chịu sau khi sử dụng.

SẢN PHẨM TẨY TRANG DẠNG KEM ARTISTRY 
ARTISTRY Cream Makeup Remover (125ml)

Kết cấu dạng kem dịu nhẹ bổ sung dầu hạt Meadowfoam giúp 
làm sạch hiệu quả lớp trang điểm và kem chống nắng trên da 
mặt. Làm sạch nhưng vẫn cung cấp độ ẩm và không gây cảm 
giác khô, khó chịu cho da. 

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 287/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.



04 05

ARTISTRY TM

VÌ DA CẦN NƯỚC

- 70% trọng lượng cơ thể chúng ta là nước và không chỉ da khô mới cần đến nước.
- Làn da của bạn đã bị mất nước trước khi bạn nhận ra điều đó.

Là sự kết hợp của những thành phần quý hiếm từ thiên nhiên:
- Làm mới làn da: nước tinh khiết chắt lọc từ vùng vịnh hẹp Fjord của Na Uy 
- Bổ sung dưỡng chất: khoáng chất từ núi đá hồng Himalaya
- Hồi phục làn da: hạt Acai từ Hawaii

HYDRA-V MANG ĐẾN GIẢI PHÁP HOÀN HẢO
CHO LÀN DA "KHÁT" CỦA BẠN.  

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 288/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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117642

P23,45B590.909W650

Giá bán lẻ: 715.000 đồng.

117644

P24,15B609.091W670

Giá bán lẻ: 737.000 đồng.

117648

P31,40B790.909W870

Giá bán lẻ: 957.000 đồng.

117647

P31,40B790.909W870

Giá bán lẻ: 957.000 đồng.

117649

P28,15B709.091W780

Giá bán lẻ: 858.000 đồng.

ARTISTRY TM

VÌ DA CẦN NƯỚC

GEL RỬA MẶT TƯƠI MỚI LÀN DA ARTISTRY HYDRA-V
ARTISTRY Hydra-V Fresh Foaming Cleanser (125 ml) 

Gel rửa mặt tạo bọt nhẹ nhàng giúp làm sạch bã nhờn, lớp trang điểm 
và bụi bẩn trên da, cho bạn một làn da sạch với cảm giác sảng khoái 
và khỏe mạnh.

DUNG DỊCH CÂN BẰNG LÀM MỀM VÀ TƯƠI MỚI
LÀN DA ARTISTRY HYDRA-V
ARTISTRY Hydra-V Fresh Softening Lotion (200 ml) 

Công thức không chứa cồn, giúp làm mềm và cân bằng độ ẩm cho da, 
mang lại làn da tươi mới và mịn màng. ARTISTRY Hydra-V còn hỗ trợ 
làm sạch bụi bẩn, vết bám trang điểm, cho làn da sạch và tươi khỏe.

GEL GIÚP TƯƠI MỚI LÀN DA ARTISTRY HYDRA-V 
ARTISTRY Hydra -V Refreshing Gel (50ml)

Sản phẩm dạng gel có kết cấu mỏng nhẹ, mang lại cảm giác sảng 
khoái và tươi mới tức thì cho da. Sản phẩm còn giúp kiểm soát độ 
nhờn, cho làn da khỏe mạnh và tươi sáng cả ngày.

GEL DƯỠNG ẨM ARTISTRY HYDRA-V
ARTISTRY Hydra-V Nourishing Gel Cream (75ml)  

Gel dưỡng giúp cung cấp độ ẩm và nước cho da ngay sau lần đầu 
tiên sử dụng. Sản phẩm mang lại hiệu quả cao mang đến cảm giác 
mịn màng và mềm mại cho làn da. 

KEM DƯỠNG DA VÙNG MẮT ARTISTRY HYDRA-V
ARTISTRY Hydra-V Refreshing Eye Gel Cream (15ml) 

Sản phẩm giúp làm tăng độ ẩm nhưng không gây nhờn, được 
thiết kế đặc biệt giúp giảm bọng mắt và quầng thâm quanh 
mắt, đem lại sức sống mới cho đôi mắt.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 288/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 288/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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Tinh chất Artistry Intensive Skincare Advanced Skin Re�nisher (30 ml)
ARTISTRY Intensive Skincare Advanced Skin Re�nisher

Liệu pháp chăm sóc da chuyên nghiệp giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả với các 
thành phần thiên nhiên cùng công nghệ tiên tiến sẽ giúp da mịn màng hơn.

Với công nghệ tiên tiến và thành phần tự nhiên không chứa a-xít, ARTISTRY 
Intensive Advanced Skin Re�nisher giúp loại bỏ những tế bào chết còn bám trụ 
trên da, giúp làm mới làn da mỗi ngày.

117842

P42,95B1.081.818W1.190
Giá bán lẻ: 1.309.000 đồng.

Tinh Chất ARTISTRY VITAMIN C + HA  treatment (12 ml)
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Advanced vitamin C + HA treatment

Vitamin C tinh khiết làm chậm các dấu hiệu lão hóa da.

Làm giảm và ngăn ngừa quá trình lão hóa, sự xuất hiện của các vết nhăn, cho làn 
da khỏe mạnh và giúp bảo vệ da trước các tác nhân có hại cho da từ môi trường 
bên ngoài.

Giúp da mịn màng và tươi trẻ hơn.

Giúp cung cấp tối đa độ ẩm cho da giúp da căng mịn hơn. 

Giúp ngăn ngừa và hạn chế các vấn đề về da do tình trạng khô da gây ra như 
hàng rào chức năng da bị tổn thương, da bong tróc, sần sùi, và dễ bị kích ứng. 

120524

P43,29B1.090.909W1.200
Giá bán lẻ: 1.320.000 đồng.

INTENSIVE SKINCARE
SIÊU TÁC ĐỘNG 5 BƯỚC - TẠM BIỆT LỖ CHÂN LÔNG SỨC MẠNH TRẺ HÓA LÀN DA

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 301/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 303/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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119618

P31,39B790.909W870

Giá bán lẻ: 957.000 đồng.

119619

P35,71B900.000W990

Giá bán lẻ: 1.089.000 đồng.

119621

P41,49B1.045.455W1.150

Giá bán lẻ: 1.258.000 đồng.

119622

P46,90B1.181.818W1.300

Giá bán lẻ: 1.430.000 đồng.

118207 (Light-medium)

P28,86B727.273W800

Giá bán lẻ: 880.000 đồng.

117809

P40,40B1.018.182W1.120

Giá bán lẻ: 1.232.000 đồng.

IDEAL RADIANCETM

TRẮNG SÁNG RẠNG RỠ
THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN

SỮA RỬA MẶT TRẮNG SÁNG DA
ARTISTRY IDEAL RADIANCE 
ARTISTRY Ideal Radiance Illuminating Foam Cleanser (125ml)

Với hơn một phần ba thành phần là chất dưỡng ẩm, sữa rửa mặt 
trắng sáng da ARTISTRY Ideal Radiance với độ bọt mịn cao sẽ nhẹ 
nhàng lấy đi bụi bẩn và những tế bào sừng chứa hắc sắc tố. Thành 
phần dưỡng ẩm cao giúp da duy trì độ ẩm, cho làn da mềm mịn 
màng và sáng trắng tự nhiên.

SỮA DƯỠNG CÂN BẰNG TRẮNG SÁNG DA TỰ NHIÊN
ARTISTRY IDEAL RADIANCE
ARTISTRY Ideal Radiance Illuminating Softening Lotion (200ml)

Sữa dưỡng cân bằng trắng sáng da tự nhiên với hỗn hợp hoa Star Lily 
cùng công nghệ làm sáng da AA2G của Artistry giúp cân bằng, cung 
cấp độ ẩm và se khít lỗ chân lông, cho làn da sáng trắng tự nhiên. Đây 
còn là bước đệm hoàn hảo giúp da hấp thu tất cả các dưỡng chất 
trong các bước tiếp theo mà bộ sản phẩm ARTISTRY Ideal Radiance 
mang lại. 

SỮA DƯỠNG ẨM TRẮNG SÁNG DA BAN NGÀY 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE 
ARTISTRY Ideal Radiance Illuminating Milky Emulsion (100ml)  

Sữa dưỡng ẩm trắng sáng da ban ngày ARTISTRY Ideal Radiance là 
sự kết hợp hoàn hảo của hỗn hợp hoa Lily, hạt Chia trắng, chiết 
xuất từ quả lựu và công nghệ AA2G của ARTISTRY, cung cấp độ ẩm 
tối đa giúp da khỏe mịn, trắng sáng tự nhiên. Hạn chế sự xuất hiện 
của vết nám, sạm da.

KEM DƯỠNG ẨM TRẮNG SÁNG DA BAN ĐÊM
ARTISTRY IDEAL RADIANCE 

ARTISTRY Ideal Radiance Illuminating Moisture Cream (50ml) 
 

Kem dưỡng trắng sáng da ban đêm với thành phần dưỡng ẩm vượt 
trội từ hỗn hợp hoa Lily, hạt Chia trắng, chiết xuất từ quả lựu và 
công nghệ AA2G của ARTISTRY giúp tái tạo lớp màng dưỡng ẩm tự 
nhiên bên trong, giúp da trắng sáng, ẩm mượt và đều màu.

KEM PHẤN TRANG ĐIỂM CC CREAM
ARTISTRY IDEAL RADIANCE 
Artistry Ideal Radiance Illuminating CC Cream
SPF 50 UVA/UVB PA +++ (30ml)

Kem phấn trang điểm CC Cream ARTISTRY Ideal Radiance™ với 
công thức độc đáo tích hợp khả năng giúp làm đều màu  cùng 
công thức bảo vệ và chăm sóc da vượt trội, giúp hoàn thiện vẻ 
ngoài của làn da, làn da trông tươi sáng, đều màu và giảm thiểu 
các khuyết điểm trên da chỉ trong một bước đơn giản.

118208 (Light)

SỮA CHỐNG NẮNG SPF 50+ PA++++
ARTISTRY IDEAL RADIANCE 
ARTISTRY Ideal Radiance UV Protect
SPF 50+ UVB/UVA PA ++++(30ml)

Sữa chống nắng SPF 50+ PA++++ ARTISTRY Ideal Radiance với 
thành phần từ cây anh thảo và cúc đầu xuân, sản phẩm thẩm 
thấu nhanh, giúp dưỡng và bảo vệ da tránh tác hại của tia UV và 
các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Sản phẩm còn tạo lớp 
nền mịn màng cho những bước trang điểm tiếp theo.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 289/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 290/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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113801

P32,50B819.091W901

Giá bán lẻ: 991.000 đồng.

113802

P36,08B909.091W1.000

Giá bán lẻ: 1.100.000 đồng.

113803

P48,70B1.227.273W1,350

Giá bán lẻ: 1.485.000 đồng.

113808

P50,18B1.264.545W1.391

Giá bán lẻ: 1.530.000 đồng.

113810

P33,59B846.364W931

Giá bán lẻ: 1.024.000 đồng.YOUTH XTEND

LƯU GIỮ TUỔI THANH XUÂN

SỮA RỬA MẶT ARTISTRY YOUTH XTEND  

ARTISTRY Youth Xtend  Rich Cleansing Foam (125g) 

Sữa rửa mặt ARTISTRY Youth Xtend làm sạch da và loại bỏ những chất 
bẩn gây bít lỗ chân lông. Sản phẩm giúp làm sạch hiệu quả bụi bẩn và 
phấn trang điểm còn sót lại sau khi tẩy trang, cung cấp độ ẩm và giúp 
da mềm mại. Chiết xuất từ yến mạch với công thức độc đáo và thành 
phần quả Baobab giúp làn da rạng rỡ hơn. Làn da được dưỡng ẩm, 
mềm mại và mịn màng. Thích hợp cho mọi loại da.

SỮA DƯỠNG CÂN BẰNG LÀM MỀM DA
ARTISTRY YOUTH XTEND
ARTISTRY Youth Xtend  Softening Lotion (200ml) 

Sản phẩm với công thức đặc biệt có chứa các thành phần quan 
trọng giúp tăng cường khả năng kiểm soát độ ẩm ở lớp ngoài của 
da, giúp giữ lại độ ẩm tự nhiên và cân bằng của da. Sản phẩm giúp 
làm mềm và cung cấp độ ẩm cho da, giúp da thẩm thấu tốt hơn ở 
những bước dưỡng da tiếp theo. Thích hợp với mọi loại da.

SỮA DƯỠNG ẨM BẢO VỆ DA BAN NGÀY 
ARTISTRY YOUTH XTEND  
ARTISTRY Youth Xtend Protecting Lotion (50ml)  

Sữa dưỡng ẩm bảo vệ da ARTISTRY Youth Xtend SPF 15 PA+++ giúp 
ngăn ngừa tác hại của tia UV. Các chất chống ô-xy hóa chiết xuất từ 
quả Baobab, Trà xanh, Black Currant và Green Acelora Cherry giúp 
bảo vệ da trước những tác động của môi trường, cho làn da tươi trẻ 
dài lâu. Thích hợp cho mọi loại da. Đặc biệt tốt cho da thường và da 
hỗn hợp.

KEM DƯỠNG ẨM DA ARTISTRY YOUTH XTEND 

ARTISTRY Youth Xtend Enriching Cream (50ml)
  
Kem dưỡng ẩm da ARTISTRY Youth Xtend với công thức dưỡng 
ẩm cao cấp chứa LifeSirt và Micro X-6 peptide giúp thúc đẩy 
khả năng phục hồi làn da hàng đêm, cho làn da trông tươi trẻ 
hơn. Thích hợp cho mọi loại da. Đặc biệt tốt cho da thường và 
da khô.

KEM DƯỠNG DA VÙNG MẮT
ARTISTRY YOUTH XTEND
ARTISTRY Youth Xtend Enriching Eye Cream (15ml)

Được sáng tạo đặc biệt dành riêng cho vùng da nhạy cảm 
quanh mắt, sản phẩm giúp hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn 
và vết chân chim. Chất chống ô-xy hóa giúp bảo vệ da khỏi 
những tổn thương lâu dài từ môi trường, giúp vùng da quanh 
mắt luôn tươi trẻ và rạng rỡ. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy vết 
chân chim của 93% phụ nữ tham gia thử nghiệm đã giảm rõ rệt 
trong vòng 2 tuần. Thích hợp cho mọi loại da.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 291/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 292/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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Tinh chất  Artistry Signature Select™ Personalized

SÁNG TẠO TINH CHẤT
CHO RIÊNG LÀN DA BẠN

TM

Làn da của mỗi người phụ nữ là duy nhất và không ai thấu 
hiểu làn da bạn hơn Artistry.
Qua việc thử nghiệm hơn 32,000 khuôn mặt trên toàn thế 
giới bằng công nghệ F.A.C.E.S(*), Artistry Skincare đã nhận 
thấy rằng có tới 97,7% phụ nữ có nhiều hơn một vấn đề về 
da cùng một thời điểm. Với sức mạnh kết hợp tối đa 3 loại 
tinh chất  trong 1 sản phẩm, Artistry Signature Select™ 
Personalized được bạn tạo ra để giải quyết nhiều vấn đề 
riêng biệt với làn da của mình.

(*) F.A.C.E.S (Facial Analysis Computer Evaluation System):
     Hệ thống phân tích dữ liệu gương mặt độc quyền của ARTISTRY 

14

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 293/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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121556

P23,12B582.500W641

Giá bán lẻ: 705.000 đồng.

121557

P27,74B699.000W769

Giá bán lẻ: 846.000 đồng.

113810

121555

P27,74B699.000W769

Giá bán lẻ: 846.000 đồng.

DUNG DỊCH NỀN ARTISTRY SIGNATURE SELECT
PERSONALIZED SERUM
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Personalized Serum (24ml) 

Dùng để phối hợp từ 1 đến 3 tinh chất dưỡng chuyên sâu trong bộ 
Artistry Signature Select Personalized serum, có thể tạo ra đến 25 cách kết 
hợp công thức dưỡng da theo nhiều nhu cầu chăm sóc da khác nhau.
Chứa 100% Phyto-Infused Water (nước giàu dưỡng chất thực vật) gồm 
hỗn hợp 5 loại thành phần thực vật từ cánh đồng hữu cơ Nutrilite: Acero-
la Cherry, quả lý chua, trà xanh, quả lựu và rau chân vịt. 
Mang lại khả năng chống ô-xy hóa hiệu quả cho làn da.
Nuôi dưỡng và phục hồi da hiệu quả, mang lại làn da tươi trẻ khỏe mạnh.
Giúp các tinh chất dưỡng chuyên sâu thấm vào bề mặt da hiệu quả hơn 
100% so với thông thường.
Phù hợp với mọi loại da.

TINH CHẤT ARTISTRY SIGNATURE SELECT
HYDRATION AMPLIFIER
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Hydration Ampli�er (2ml)

Dành cho da khô và thiếu nước

Với công nghệ Hydro-Probiotic, không chỉ giúp xây dựng hàng 
rào dưỡng ẩm tốt hơn cho da mà còn tạo ra môi trường thuận lợi 
cho hệ vi khuẩn có lợi trên da phát triển, cho da khoẻ mạnh hơn. 
Sản phẩm chứa nước tinh khiết từ vùng vịnh hẹp Na Uy giúp 
nuôi dưỡng và tăng cường độ ẩm bên trong da, giúp da căng 
tràn sức sống. 
Sau khi phối trộn cùng dung dịch nền ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT, sản phẩm tạo ra công thức dưỡng ẩm vượt trội tức thì 
tăng 233% (**) so với thông thường, cải thiện rõ rệt tình trạng da 
khô, giúp da duy trì độ ẩm cả ngày(**)
97% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy làn da vẫn ẩm 
mượt sau 8 giờ sử dụng (**). 

(**) Clinial Study – Kiểm nghiệm lâm sàng

Tinh chất  Artistry
Signature Select™ Personalized

SÁNG TẠO TINH CHẤT
CHO RIÊNG LÀN DA BẠN

TINH CHẤT ARTISTRY SIGNATURE SELECT
BRIGHTENING AMPLIFIER
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Brightening Ampli�er (2ml)

Dành cho da bị xỉn màu, thiếu sức sống

Với công nghệ Radiance Renewal, sản phẩm mang đến hiệu 
quả nhanh chóng giúp tăng cường quá trình tái tạo bề mặt 
da và giúp kiểm soát các yếu tố gây ra tình trạng da không 
đều màu. 
Sản phẩm chứa thành phần hoa Star Lily giúp nâng tông da 
trông sáng hơn, cải thiện độ trắng sáng cho toàn bộ làn da. 
Sau khi được phối trộn với dung dịch nền ARTISTRY SIGNA-
TURE SELECT, sản phẩm tạo ra công thức dưỡng trắng sáng 
giúp da đều màu và trắng sáng rạng rỡ, vết sạm cũng được 
làm mờ hiệu quả. 
82% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy làn da sáng và 
đều màu hơn sau 8 tuần sử dụng (**).

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 293/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 293/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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121558

P32,14B810.000W891

Giá bán lẻ: 980.000 đồng.

121559

P34,92B880.000W968

Giá bán lẻ: 1.065.000 đồng.

113810

(**) Clinial Study – Kiểm nghiệm lâm sàng(**) Clinial Study – Kiểm nghiệm lâm sàng

121560

P34,92B880.000W968

Giá bán lẻ: 1.065.000 đồng.

Tinh chất  Artistry
Signature Select™ Personalized

SÁNG TẠO TINH CHẤT
CHO RIÊNG LÀN DA BẠN

TINH CHẤT ARTISTRY SIGNATURE SELECT
ANTI-SPOT AMPLIFIER
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Anti-Spot Ampli�er (2ml)

Dành cho da có đốm nâu, nám và không đều màu

Với công nghệ Spot-Targeting Vitamin C, sản phẩm giúp giảm sự 
hình thành các đốm sạm nám cả về kích cỡ, màu sắc và số lượng. 
Sản phẩm chứa chiết xuất hạt Chia trắng giúp làm đều màu và làm 
sáng da.
Sau khi được phối trộn với dung dịch nền ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT, sản phẩm tạo ra công thức giúp làm sáng da, ngăn ngừa 
và giảm sự xuất hiện của các đốm sạm nám, mang lại làn da tươi 
sáng và rạng rỡ. 
97% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy giảm sắc tố màu của 
các đốm nâu sau 4 tuần sử dụng (**).
100% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy sản phẩm giúp làm 
giảm kích cỡ  của các đốm nâu sau 12 tuần sử dụng (**). 

TINH CHẤT ARTISTRY SIGNATURE SELECT
ANTI-WRINKLE AMPLIFIER
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Anti-Wrinkle Ampli�er (2ml)

Dành cho da có xuất hiện nếp nhăn

Với công nghệ Line Diminishing, sản phẩm giúp tăng cường kết 
cấu da, làm mờ và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, thậm chí là nếp 
nhăn sâu.
Sản phẩm chứa thành phần chiết xuất thực vật LifeSirt (lá cây 
Myrtus Communis thuỷ phân) giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi 
trẻ và mịn màng.
Sau khi được phối trộn với dung dịch nền ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT, sản phẩm tạo ra công thức giúp giảm nếp nhăn hiệu quả, 
ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da; mang lại làn da đẹp khỏe 
mạnh, trẻ trung và tươi mới. 
81% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy các nếp nhăn được 
làm mờ rõ rệt sau 8 tuần sử dụng (**).

TINH CHẤT ARTISTRY SIGNATURE SELECT
FIRMING AMPLIFIER
ARTISTRY SIGNATURE SELECT Firming Ampli�er (2ml)

Dành cho da bị chảy xệ, lão hóa

Với công nghệ Skin Tightening, sản phẩm giúp làm căng da, 
tăng cường sự săn chắc và đàn hồi cho da. 
Sản phẩm chứa thành phần trứng cá hồi (Salmon Egg 
Extract) dễ dàng thẩm thấu vào bề mặt da, giúp giải quyết 
các dấu hiệu lão hóa chuyên sâu bao gồm da bị chảy xệ và 
mất đàn hồi.
Sau khi được phối trộn với dung dịch nền ARTISTRY SIGNA-
TURE SELECT, sản phẩm tạo ra công thức giúp tăng cường độ 
đàn hồi cho da, giúp da trông săn chắc, trẻ trung và đều màu 
hơn. 
92% phụ nữ tham gia kiểm nghiệm nhận thấy độ đàn hồi của 
da được cải thiện rõ rệt sau 8 tuần sử dụng (**).

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 293/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 293/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.



MẶT NẠ LÀM SĂN CHẮC DA ARTISTRY
SIGNATURE SELECT FIRMING MASK
ARTISTRY Signature Select Firming Mask (125g)

Mặt nạ làm săn chắc da Artistry Signature Select Firming Mask 
với thành phần thiên nhiên chiết xuất quả lựu giúp tăng cường 
khả năng chống ô-xy hóa và làm mới da lão hóa; Chất gel đặc 
biệt khi mát-xa sẽ ấm dần và chuyển đổi thành một loại kem 
trắng mịn, làm săn chắc da và mang lại cảm giác da căng tràn 
sức sống. Mát-xa đúng cách khi sử dụng mặt nạ giúp lưu thông 
máu, tăng độ đàn hồi cho làn da, da trông săn chắc và trẻ trung 
hơn. Hương thơm dịu nhẹ hòa quyện từ cam quýt, gỗ và hoa 
mang lại cảm giác thư giãn khi đắp mặt nạ. Thích hợp cho mọi 
loại da. 

MẶT NẠ LÀM SẠCH SÂU ARTISTRY
SIGNATURE SELECT  PURIFYING MASK 
ARTISTRY Signature Select Purifying Mask (100g)

Mặt nạ làm sạch sâu Artistry Signature Select Purifying Mask 
với các thành phần thiên nhiên. Kết cấu đất sét hấp thu và loại 
bỏ dầu nhờn sâu bên trong lỗ chân lông; Chiết xuất cam quýt 
giúp tăng cường khả năng chống ô-xy hóa bảo vệ da khỏi tác 
hại của các yếu tố từ ô nhiễm môi trường. Bột yến mạch tự 
nhiên giúp loại bỏ bã nhờn và giúp da sáng hơn. Da được làm 
sạch sâu hiệu quả, thu nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa, và 
giảm độ bóng dầu trên da. Da trông sạch, khỏe mạnh và tươi 
mới hơn. Hương thơm dịu nhẹ hòa quyện từ bưởi, cam, chanh 
và hương gỗ mang lại cảm giác thư giãn khi đắp mặt nạ. Thích 
hợp cho mọi loại da.

THỎA THÍCH SÁNG TẠO
LOẠI MẶT NẠ DƯỠNG DA
DÀNH RIÊNG CHO LÀN DA BẠN SE ECT

MASKMASK

ARTISTRY

122341

20 21

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Artistry ra thị trường: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 
VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo:                         Ngày 

122342

P25,79B650.000W715
Giá bán lẻ: 787.000 đồng.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 294/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

P28,97B730.000W803
Giá bán lẻ: 883.000 đồng.
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122340122343 122339

P25,79B650.000W715

Giá bán lẻ: 787.000 đồng.

MẶT NẠ DƯỠNG ẨM ARTISTRY
SIGNATURE SELECT HYDRATING MASK 
ARTISTRY Signature Select Hydrating Mask (100g) 

Mặt nạ dưỡng ẩm Artistry Signature Select Hydrating Mask với 
thành phần chiết xuất trà xanh giúp tăng cường khả năng chống 
ô-xy hóa bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ ô nhiễm môi 
trường. Với công thức khóa ẩm, giúp da giữ nước, đủ độ ẩm, làm 
dịu và mềm da ngay lập tức, da trông khỏe mạnh, tươi mới ẩm 
mượt. Hương thơm dịu nhẹ hòa quyện từ trà xanh, cam quýt, xạ 
hương và hoa mang lại cảm giác thư giãn khi đắp mặt nạ. Thích 
hợp cho mọi loại da.

MẶT NẠ LÀM SÁNG DA ARTISTRY
SIGNATURE SELECT BRIGHTENING MASK
ARTISTRY Signature Select Brightening Mask (100g)

Mặt nạ làm sáng da Artistry Signature Select Brightening Mask 
với các thành phần thiên nhiên như: Hạt Jojoba và xơ mướp 
giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, da xỉn màu. Hạt Chia trắng 
với công thức giúp làm sáng da tự nhiên, trông sáng hơn ngay 
lập tức, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, đắp mặt nạ giúp 
làm rạng ngời làn da tối xỉn màu do stress, mệt mỏi và các yếu 
tố có hại từ môi trường. Hương thơm dịu nhẹ hòa quyện từ 
hương thơm ấm áp của mật ong, trà và hoa mang lại cảm giác 
thư giãn khi đắp mặt nạ. Thích hợp cho mọi loại da. 

P28,97B730.000W803

Giá bán lẻ: 883.000 đồng.

MẶT NẠ TẨY TẾ BÀO CHẾT ARTISTRY 
SIGNATURE SELECT POLISHING MASK
ARTISTRY Signature Select Polishing Mask (100g)

Mặt nạ tẩy tế bào chết Artistry Signature Select Polishing 
Mask với các thành phần thiên nhiên như: Các hạt đường 
mía có kích thước khác nhau nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào 
chết trên da, chiết xuất quả lý chua đen giúp tăng cường 
khả năng chống ô-xy hóa bảo vệ da tốt hơn, mang lại cho 
bạn làn da mịn màng, sáng đều màu và rạng rỡ hơn. Hương 
thơm dịu nhẹ hòa quyện từ quả lý chua đen, cam quýt và 
hoa mang lại cảm giác thư giãn khi đắp mặt nạ. Phù hợp 
cho mọi loại da.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 294/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 294/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

P28,97B730.000W803

Giá bán lẻ: 883.000 đồng.
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P43,25B1.090W1.199

Giá bán lẻ: 1.319.000 đồng.

P32,54B820.000W902

Giá bán lẻ: 992.000 đồng.

113810

ARTISTRY SIGNATURE MAKEUP 
TỎA SÁNG VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN

KEM NỀN ARTISTRY YOUTH XTEND
LIFTING SMOOTHING FOUNDATION
Artistry Youth Xtend Lifting Smoothing Foundation  (30ml)

Kem nền ARTISTRY YOUTH XTEND Lifting Smoothing Foundation 
với độ che phủ cao và kết cấu mỏng nhẹ nên dễ tán đều, mang lại 
cho bạn một lớp nền đẹp hoàn hảo, mịn màng, trẻ trung và rạng rỡ 
suốt ngày dài. 
Đặc biệt, với chỉ số chống nắng SPF 20 PA +++ (UVB / UVA), kem 
nền Artistry còn giúp bảo vệ và ngăn ngừa tổn thương da do tiếp 
xúc với tia cực tím.

110008 110009 110014 110013

Bu� Sand NaturalBisque

PHẤN PHỦ ARTISTRY EXACT FIT
PERFECTING LOOSE POWDER
Artistry Exact Fit Perfecting Loose Powder (25g)

Phấn phủ dạng bột Artistry Exact Fit Perfecting với thành 
phần ngọc trai lấp lánh mang lại cho bạn lớp nền hoàn hảo 
lâu trôi, mượt mà, tươi tắn rạng rỡ. 
Ngoài ra, giúp kiểm soát lượng dầu thừa, không bết dính, 
thoải mái nhẹ nhàng cả ngày dài. 

116694 116695

Light Medium

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 295/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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P28,50B718.182W790

Giá bán lẻ: 869.000 đồng.

P49,60B1.250.000W1.375

Giá bán lẻ: 1.513.000 đồng.

113810

PHẤN NỀN TRANG ĐIỂM DẠNG NÉN
ARTISTRY EXACT FIT POWDER FOUNDATION REFILL
Artistry Exact Fit Powder Foundation Re�ll (12g)

Phấn trang điểm với thành phần thiên nhiên ngọc trai cho lớp trang 
điểm mịn màng và tự nhiên trên làn da. 
Thành phần khoáng chất từ đất sét Amazon giúp kiểm soát lượng 
dầu, ngăn ngừa độ bóng nhờn cùng lớp chống nắng bảo vệ da 
trong thời gian dài ngay cả trong nhiệt độ ẩm và các hoạt động liên 
tục ngoài trời. 
SPF 20, PA +++

116725 116726

116730116731

Bu


Sand Natural

Bisque

P28,57B720.000W792

Giá bán lẻ: 871.000 đồng.

PHẤN NỀN DẠNG NƯỚC ARTISTRY EXACT FIT 
CUSHION FOUNDATION ALL DAY COVER EX 
SPF50+ PA+++
Artistry Exact Fit Cushion Foundation All Day Cover Ex 
SPF50+PA+++ (12gx2)

Phấn nền trang điểm dạng nước (Cushion) với công thức 
3 trong 1 kết hợp kem nền, kem che khuyết điểm, phấn 
phủ chỉ trong vòng một bước trang điểm. 
Công thức chứa ngọc trai Tahitian tạo lớp nền rạng rỡ, 
nước vịnh Fjord Na Uy cấp ẩm dưỡng da cùng hoạt chất 
Micro Peptide và Micro Lifting Blend giúp tăng cường 
chống lão hóa da mang lại lớp nền trang điểm căng mướt 
nhẹ nhàng. 
Tăng cường khả năng chống nắng với chỉ số SPF 50+ 
PA+++ (UVA/UVB) bảo vệ da toàn diện tránh khỏi các tác 
hại của tia cực tím, đặc biệt ánh sáng xanh. Giúp làn da 
tươi tắn và rạng rỡ.

292778 - N23

292777 - N21

292747 - N25

118399

P15,48B390.000W429

Giá bán lẻ: 472.000 đồng.

PHẤN MÁ HỒNG ARTISTRY SIGNATURE
COLOR BLUSH - MÀU PEACHY PINK
Artistry Signature Color Blush - Peachy Pink (3g)

Phấn má hồng ARTISTRY Signature với kết cấu từ hạt ngọc trai 
mịn màng, giúp lên màu chuẩn, bắt sáng tự nhiên, mang lại 
cho bạn đôi gò má hồng hào và rạng rỡ.
Bột phấn mềm mịn và mướt nhẹ, độ bám dính cao, bền màu 
suốt nhiều giờ. 

120435

115396

115390

115383

SON ARTISTRY SIGNATURE COLOR LIPSTICK 
Artistry Signature Color Lipstick (3.8g)

Với khả năng lên màu chuẩn sắc, son môi ARTISTRY Signature 
Color mang lại cho bạn đôi môi đẹp quyến rũ. Hỗn hợp các loại 
tinh dầu dưỡng ẩm cao giúp môi mềm mại, giữ được sư tươi trẻ. 
Son phủ mượt, mang lại cảm giác tự nhiên và dễ chịu. Hơn nữa, 
Vitamin E giúp bảo vệ đôi môi bạn  khỏi những tác nhân gây hại 
trong môi trường, giảm tình trạng khô và nứt môi.

Coral Sunrise
(19)

Bougainvillea
(12)

Crimson
(17)

Daring Red 
(6)

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 296/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 297/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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120471

P14,29B360.000W396

Giá bán lẻ: 436.000 đồng.

118921

P14,29B360.000W396

Giá bán lẻ: 436.000 đồng.

115398

P28,57B720.000W792

Giá bán lẻ: 871.000 đồng.

118395

P21,43B540.000W594

Giá bán lẻ: 653.000 đồng.

120872

P17,57B442.700W487

Giá bán lẻ: 536.000 đồng.

SON DƯỠNG ARTISTRY SIGNATURE
COLOR SHEER LIPSTICK - CLEAR BALM
Artistry Signature Color Sheer Lipstick - Clear Balm (3.8g)

Son dưỡng Artistry Signature Color Sheer có chứa Vitamin E 
giúp đôi môi mềm mại, căng mọng tự nhiên. Son phủ nhẹ 
nhàng lại cảm giác dễ chịu. 
Đồng thời với công thức chống nắng SPF 15, son giúp bảo 
vệ đôi môi bạn khỏi những tác nhân gây hại trong môi 
trường, đặc biệt tia cực tím, giảm tình trạng khô, nứt môi. 

PHẤN MẮT ARTISTRY SIGNATURE COLOR EYE
SHADOW QUAD MÀU SPICE BRONZE
Artistry Signature Color Eye Shadow Quad – Spice Bronze (4.5G)

Phấn mắt Artistry Signature với nhiều ô màu đa dạng giúp bạn kết 
hợp tạo ra nhiều phong cách trang điểm từ tự nhiên nhẹ nhàng 
đến phá cách sành điệu ấn tượng. 
Công thức chứa sáp hoa oải hương nhẹ nhàng phủ lên bầu mắt 
nhạy cảm; Lên màu chuẩn và giữ màu tốt, lâu trôi, chất phấn mềm 
mịn như kem.

KẺ MẮT NƯỚC SIGNATURE COLOR LONGWEARING 
LIQUID LINER
Artistry Signature Color Longwearing Liquid liner (3.5ml)

Sản phẩm kẻ mắt nước Artistry giúp định hình đôi mắt, cho phần 
trang điểm mắt hoàn hảo và nổi bật. Công thức chống thấm nước, 
bền màu, lâu trôi và ít lem, giúp đôi mắt đẹp cả ngày dài. 

CHÌ KẺ MẮT ARTISTRY SIGNATURE COLOR
LONGWEARING EYE PENCIL
Artistry Signature color longwearing Eye Pencil (1.2g)

Chì kẻ viền mắt lâu trôi và ít lem
Dùng trang điểm cho viền mắt, cho phần trang điểm mắt hoàn 
hảo và nổi bật.
Giúp đôi mắt đẹp cả ngày dài.

ARTISTRY STUDIO NYC EDITION LASH
BOOSTING MASCARA 3 TRONG 1
ARTISTRY STUDIO NYC Edition Lash Boosting 3-in-1 Mascara

Mascara 3 trong 1 mang lại cho bạn làn mi cong đẹp tự 
nhiên. Với khả năng điều chỉnh thành hai dạng đầu chải khác 
nhau, giúp hàng mi trông dày hơn, sợi mi dàn trải đều, giúp 
mi dài và uốn cong tức thì. Công thức với chiết xuất hoa cúc, 
vitamin E và vitamin C giúp chăm sóc cho làn mi bóng khỏe.
Sử dụng mượt mà, không bị vón cục, bong tróc, không nhòe, 
giữ nếp cố định suốt cả ngày dài. 

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 298/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 299/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.



KEM DƯỠNG DA CHỐNG LÃO HÓA ARTISTRY SUPREME LX 
ARTISTRY Supreme LX Regenerating Cream (50ml)

Sản phẩm chống lão hóa cao cấp của ARTISTRY với công nghệ Cell-E�ect 
gồm hợp chất vàng 24k, chiết xuất Acerola Cherry và phức hợp Rhodiola 
độc đáo giúp làm mới nguồn năng lượng của da, chứa chất chống ô-xy hóa 
mạnh giúp làm mờ và hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Công thức 
dịu nhẹ và không gây kích ứng.

KEM DƯỠNG DA CHỐNG LÃO HÓA VÙNG MẮT
ARTISTRY SUPREME LX
ARTISTRY Supreme LX Regenerating Eye Cream (15ml)

Sản phẩm chống lão hóa cao cấp vùng mắt của ARTISTRY với công nghệ 
Cell-E�ect chứa chất chống ô-xy hóa mạnh và công thức dịu nhẹ cho 
vùng mắt, giúp làm mờ và hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

118184

P233,26B5.878.182W6.466
Giá bán lẻ: 7.113.000 đồng.

118185

P95,60B2.409.091W2.650
Giá bán lẻ: 2.915.000 đồng.

HÃY ĐỂ TUỔI CỦA BẠN LÀ MỘT BÍ MẬT

Hỗn hợp độc đáo từ các thành phần ưu việt:

Hợp chất vàng 24karat: Vàng tinh khiết, tự 
nhiên kích hoạt tuần hoàn của da, giúp làm giảm 
các nếp nhăn rõ rệt.

Chiết xuất Acerola Cherry: chất chống oxy hoá 
giúp bảo vệ da khỏi những tác động gây hại từ 
môi trường.

Phức hợp Rhodiola Complex: làm mới nguồn 
năng lượng và cải thiện làn da 

30 31

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 300/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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290191

P69,44B1.750.000W3.850

Giá bán lẻ: 4.235.000 đồng.

276160

P232,14B5.850.000W12.870

Giá bán lẻ: 14.157.500 đồng.

281298

P79,37B2.000.000W4.400

Giá bán lẻ: 4.840.000 đồng.

MÁY RỬA MẶT ARTISTRY
ARTISTRY Cleansing Device

Máy rửa mặt với công nghệ rung 3D và đầu cọ lông siêu mịn giúp làm 
sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, cặn trang điểm trên bề mặt da.

Những ưu thế vượt trội của máy rửa mặt ARTISTRY:

Công nghệ rung 3D của ARTISTRY giúp làm sạch sâu loại bỏ bã 
nhờn trên bề mặt da, dư lượng trang điểm và chất thải trong lỗ 
chân lông với chế độ rung 360 độ trên – dưới, trái – phải.

Làm sạch không gây kích ứng da với đầu cọ siêu nhỏ chỉ 
0,055mm. Làm sạch nhẹ nhàng và chu đáo đến từng lỗ chân lông 
trên da.

Chế độ làm sạch vi rung tùy biến. Ba chế độ gồm Sạch sâu – Bình 
thường – Nhẹ nhàng dựa trên cường độ rung giúp lựa chọn chế 
độ làm sạch phù hợp tùy theo loại da và tình trạng da.

Đèn LED khử trùng 99,9%. Đảm bảo tính vệ sinh với đèn UV khử 
trùng 99,9% với giá đỡ bàn chải cung cấp chức năng sấy khô.

MÁY SOI DA ARTISTRY
ARTISTRY Skin Analyzer 

Máy soi da độc quyền của ARTISTRY giúp phân tích rõ 9 vấn đề về da: 
da khô, bã nhờn, lỗ chân lông, sắc tố da, mụn ẩn, nếp nhăn, độ đàn 
hồi, da nhạy cảm, da không đều màu. Kết hợp với ứng dụng soi da 
ARTISTRY trên điện thoại, người dùng có thể trực tiếp quan sát hình 
ảnh phân tích da và các chỉ số soi da cụ thể, hiểu rõ tình trạng da và 
dễ dàng tìm ra giải pháp cải thiện.

Những ưu thế vượt trội của sản phẩm máy soi da ARTISTRY: 

Nghiên cứu cải tiến 3 trong 1: công nghệ cảm biến độ ẩm, công 
nghệ lọc phân cực, công nghệ ánh sáng đen (UV).

Phân tích hình ảnh phát trực tiếp, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Lấy tiêu điểm với độ chính xác cao, phóng đại gấp 30 lần.

Ứng dụng máy soi da ARTISTRY 2.0 tương thích với nhiều hệ 
điều hành.

Bằng sáng chế độc quyền của ARTISTRY.

Cơ sở dữ liệu phân tích so sánh của 30,000 người.

MÁY CHĂM SÓC DA ARTISTRY DERMASONIC
ARTISTRY Dermasonic 

Máy chăm sóc da ARTISTRY Dermasonic với chế độ làm sạch 
sâu và chế độ tăng cường hiệu quả tinh chất dưỡng da, là giải 
pháp làm đẹp chuyên sâu và tiện lợi dành riêng cho bạn.

Những ưu thế vượt trội của máy chăm sóc da ARTISTRY 
Dermasonic:

Đầu dẫn làm sạch sâu: Bằng việc tạo ra sóng rung siêu âm 
Ultra Sonic tần suất 30,000 lần/giây và công nghệ phun bọt 
nước Bubble Jet tác động lên bề mặt da, giúp làm sạch bề 
mặt da, đánh bật mụn đầu đen, sừng già chết và bã nhờn 
sâu bên trong lỗ chân lông.

Đầu dẫn tăng cường tinh chất – Chế độ vitamin C: Với công 
nghệ Ion Galvanic, chế độ Vitamin C giúp hỗ trợ tăng cường 
khả năng thẩm thấu tinh chất ARTISTRY vitamin C + HA vào 
sâu bên trong da, giúp da căng mọng và tươi mới tức thì.

Đầu dẫn tăng cường tinh chất – Chế độ Signature Select: Với 
công nghệ Ion Galvanic, chế độ Signature Select giúp hỗ trợ 
tăng cường khả năng thẩm thấu tinh chất Artistry Select 
Serum vào sâu bên trong da. Rung động sóng âm 3D giúp 
tối ưu hóa hiệu quả hấp thu tinh chất vào sâu bên trong da.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2020/AVCL. Ngày công bố: 05/01/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Máy soi da ARTISTRY: Áp dụng tiêu chuẩn cơ sở  TCCS 02:2018/AVCL. Ngày công bố: 05/06/2018.
Máy chăm sóc da ARTISTRY DermasonicÁp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018/AVCL. Ngày công bố: 05/06/2018.

THIẾT BỊ HỖ TRỢ



Nutrilite luôn tin tưởng vào nguồn dưỡng chất tinh túy từ đất mẹ. Để đảm bảo mọi sản 
phẩm luôn chứa đựng trọn vẹn những lợi ích dinh dưỡng từ thiên nhiên, các nhà khoa 
học Nutrilite đã áp dụng các phương thức canh tác hữu cơ cho toàn bộ quy trình trồng 
trọt, thu hoạch, chế biến. Nutrilite là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe sở hữu các trang trại hữu cơ đã được chứng nhận.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, 
P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.    Hotline: 18001700. 

NHÃN HIỆU THỰC PHẨM BỔ SUNG DINH DƯỠNG,
VITAMIN VÀ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

2019.
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Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Răng Miệng

Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Cơ Thể

Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700. 
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 322/2020/XNQC-YTBD. Ngày 13/10/2020.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM NHIỀU SẢN PHẨM
CŨNG NHƯ THÔNG TIN CHI TIẾT

CỦA DÒNG SẢN PHẨM
PERSONAL CARE & HOME CARE

QUÝ NPP VUI LÒNG TÌM MUA CUỐN
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

DÒNG SẢN PHẨM
CHĂM SÓC CÁ NHÂN

& GIA DỤNG
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