
 
MÁY PHÂN TÍCH DA PRODERM      
 
 
TỔNG QUAN SẢN PHẨM 
Máy phân tích da Proderm của Nu Skin cung cấp một 
cái nhìn sâu sát vào da của bạn, cho thấy rõ được 
những gì mà tấm gương và bạn bè của bạn không 
thể thấy. Được phát triển với sự chăm sóc da hàng 
đầu và bởi những chuyên gia phân tích hình ảnh, 
Proderm phối hợp khoa học nhận thức mô hình, kỹ 
thuật quang học, và da liễu để cung ứng một phương 
pháp khoa học chăm sóc da. Công nghệ độc quyền 
đang chờ bằng sáng chế này cho bạn một ưu thế 
cạnh tranh, giúp bạn tạo ra một kinh nghiệm cần thiết 
về chăm sóc da bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Với 
Proderm, bạn có thể thấy được những bí mật của làn 
da khách hàng và đề nghị một giải pháp sản phẩm Nu 
Skin để giúp họ đạt đến và duy trì một vẻ ngoài khoẻ 
mạnh trẻ trung. 
 

 
 ƯU ĐIỂM 
. Cung cấp kinh nghiệm khách hàng độc đáo và mạnh 
mẽ. 
. Công nghệ độc quyền đang chờ bằng sáng chế. 
. Đưa ra những hình ảnh chi tiết về da. 
. Nhận diện các đặc tính da qua hình ảnh đồ thị. 
. Hỗ trợ tính cơ động kinh doanh – thiết bị xách tay 
gọn nhẹ, dễ sử dụng.  
. Tạo ra một báo cáo hồ sơ cá nhân sau mỗi lần sử 
dụng thiết bị. 
 
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 
Được thiết kế cho tất cả các nhà xây dựng doanh 
nghiệp Nu Skin, máy phân tích da Proderm của Nu 
Skin cung cấp một phương pháp khoa học và tiện lợi 
đối với việc chăm sóc da mà sẽ để lại những ấn 
tượng không thể quên đối với khách hàng. Đối với 
những người muốn xây dựng một doanh nghiệp Nu 
Skin, thì chưa bao giờ có một cơ hội tốt hơn. 
 
PRODERM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 
 

                           
 
Máy phân tích da Proderm của NuSkin sử dụng công 
nghệ quang học và chiếu sáng độc quyền để nắm bắt 
những hình ảnh chi tiết cao độ về 4 đặc tính chủ yếu 
của da: - đổi màu, – nếp gấp và nếp nhăn, - kết cấu, - 
kích cỡ lỗ chân lông. Sau đó Proderm phân tích và 
nêu rõ những hình ảnh này bằng thuật toán tinh vi 
được phát triển độc quyền cho NuSkin bởi những 
chuyên gia hàng đầu về phân tích hình ảnh và chăm 
sóc da. Căn cứ vào sự thẩm định bằng mắt này, một 
màn hình đề nghị sản phẩm cho phép bạn dễ dàng 
hướng khách hàng đến hệ thống liệu pháp chống lão 
hoá da Nuskin 1800. 
 
PRODERM VÀ NUSKIN 180 0 
Do khả năng cải thiện toàn bộ vẻ nhìn của da – một 
phối hợp của 4 đặc tính được thẩm định bởi Proderm 
– cho nên một đề nghị sản phẩm thuộc hệ thống liệu 
pháp chống lão hoá da Nuskin 1800 được hợp nhất 
vào kinh nghiệm Proderm. Được thiết kế để tạo cảm 
giác êm dịu cho da, tuy nhiên vẫn có công hiệu trong 
việc loại bỏ dấu hiệu lão hoá da, hệ thống này giúp 
đảo ngược các tác động nhìn thấy được của tiến trình 
lão hoá sinh học và lão hoá môi trường, được chứng 
minh lâm sàn làm giảm các nếp gấp và nếp nhăn, tinh 
lọc kết cấu, và ngay cả độ đàn hồi của da để có vẻ 
nhìn trẻ trung hơn. 
 
CÔNG CỤ NHÂN BẢN DOANH NGHIỆP 
Máy phân tích da proderm của Nu Skin là một công 
cụ cầm tay, dễ sử dụng, cho phép bạn tiện lợi mang 
đi khi hoạt động kinh doanh bất cứ nơi nào có đối 
thoại. Làm chủ lễ cho một sự kiện lớn hoặc tiếp cận 
người ta trên đường phố, trong quán cà phê hoặc 
trong khi xếp hàng ở quầy trả tiền. Với Proderm bạn 
có thể ngay lập tức đưa ra những hình ảnh chi tiết về 
da, thảo luận với khách hàng về sự quan tâm chăm 
sóc da, và hướng họ đến hệ thống liệu pháp chống 
lão hoá da Nu Skin 1800, và mời mọi người bạn gặp 



học thêm về cơ hội kinh doanh Nu Skin. Các khách 
hàng của bạn sẽ nói câu mà mỗi người xây doanh 
nghiệp đều muốn nghe : “Tôi có thể làm được điều 
này!”. Với Proderm, mọi người sẽ xếp hàng để quan 
sát kỹ hơn.   
  
CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 
Proderm sử dụng công nghệ tiên tiến đang chờ bằng 
sáng chế để cho bạn ưu thế về việc chăm sóc da và 
xây dựng doanh nghiệp Nu Skin. Có đặc điểm của hệ 
thống quang học và chiếu sáng tân tiến, Proderm soi 
sáng da để chụp ảnh bằng cách sử dụng các điện 
cực phát sáng đúng quang phổ (LED) mà soi sáng 
vào những bề mặt bên trong thấu kính quang học. 
Những bề mặt được thiết kế đặc biệt này chiếu sáng 
ở những góc độ cụ thể để cho thấy các chi tiết của 
da. 
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Proderm th �m đ�nh tình tr �ng c�a da nh� th� 
nào? 
Bằng cách sử dụng thuật toán độc quyền được phát 
triển bằng cách phối hợp chuyên môn da liễu với 
khoa học nhận thức mô hình, phần mềm của Nu Skin 
phân tích mỗi hình ảnh của da và nhận diện những 
chi tiết có liên quan đến đặc tính của da trong phạm vi 
hình ảnh này trong khi lọc bỏ những vật thể không 
liên quan như những sợi lông tơ ở trên mặt. Theo tiến 
trình này, các chi tiết được nêu rõ bằng đồ  thị. 
 
Có quan tr �ng ph 	i ch
p 	nh h��ng nào c �a 
khuôn m �t không? 
Không, sự chọn lựa này là khả thi vì sự tiện lợi và 
tính sinh động cho mọi người ở từng hoàn cảnh khác 
nhau. 
 
Có cn ph	i t�y trang khi đ��c ch
p 	nh không? 
Không, nhưng chúng tôi đề nghị là nên tẩy trang bởi 
vì các mỹ phẩm trang điểm che mất các đặt tính các 
đặt tính của da mà Proderm đánh giá và có thể làm 
lệch các kết quả. 
 
Làm th � nào Nu Skin 180 0 c	i thi �n đ��c đ�c tính 
da đã phân tích? 
Mỗi sản phẩm trong hệ thống liệu pháp chống lão hoá 
da Nu Skin 1800 đóng một vai trò hợp nhất trong việc 
đưa ra những ưu điểm sau:  
. Bắt đầu đảo ngược các tác động nhìn thấy được 
của tiến trình lão hoá sinh học và lão hoá môi trường 
trong chỉ 7 ngày. 
. Giúp xoá bỏ các nếp gấp và nếp nhăn. 
. Làm da săn chắc. 
. Làm da mịn màng và tươi sáng. 
. Thu nhỏ kích cở lỗ chân lông . 
. Giảm thiểu sự đổi màu và các đốm trên da do tuổi 
tác. 
. Sửa chữa các dấu hiệu của lần tiếp xúc tia cực tím 
trong quá khứ, và bảo vệ da chống tổn hại của nắng 
trong tương lai.  
 
S� ti�n tr	 l�i b	o đ	m cho vi �c gì? 

Sản phẩm hệ thống Nuskin 1800 bảo đảm cung cấp 
vẻ nhìn tươi sáng trẻ trung hơn chỉ trong 8 tuần, nếu 
không khách hàng sẽ được hoàn lại tiền. 
 
V� h� th�ng Nuskin 180 0  , Proderm có th � đ��c 
s� d
ng đ� th�c hi �n tr��c và sau khi th �m đ�nh 
không? 
Proderm không được thiết kế để có kinh nghiệm 
trước và sau. Do sự thay đổi khác nhau của người sử 
dụng (các vấn đề tập trung, chụp lại những hình ảnh 
“sau khi” ở những vị trí chính xác, sự tuân thủ sử 
dụng sản phẩm, và vô số các yếu tố khác), chúng tôi 
không đề nghị Proderm được sử dụng để thực hiện 
so sánh. 
 
Trong các nghiên c �u lâm sàng, h � th�ng Nuskin 
1800 ho�t đ�ng nh � th� nào? 
Trong một nghiên cứu lâm sàng 8 tuần của bên thứ 3 
liên quan đến 50 người tham gia, những người thẩm 
định lâm sàng đã phát hiện những cải thiện cụ thể 
như sau: 
Tỉ lệ % của những người tham gia cho thấy có cải 
thiện về độ tươi sáng toàn diện*: 
Tuần 1: 36%  
Tuần 8: 100% 
• Một hỗn hợp đa dạng các đặc tính của da. 
• Số % của những người tham gia cho thấy cải 

thiện đặc tính da. 
• Đổi màu: 66% 
• Lỗ chân lông 70% 
• Nếp nhăn : 80% 
• Kết cấu của da: 100% 
 
Trên th � tr��ng có s 	n ph�m nào t ��ng t� 
Proderm không? 
Không. Nu Skin sáng tạo Proderm độc quyền cho các 
nhà phân phối Nu skin và là công ty duy nhất cung 
ứng thiết bị xách tay để phân tích da căn cứ vào 4 
đặc tính chủ yếu – nếp gấp & nếp nhăn, kết cấu, lỗ 
chân lông và sự đổi màu. Ngoài ra, Proderm độc đáo 
về khả năng hoạt động như 1 thiết bị quản lý khách 
hàng bằng cách theo dõi hồ sơ khách hàng. 
 
Proderm có th � l�u tr� nhi�u h� s� khách hàng 
đ� so sánh v �i nhau không? 
Có. Mỗi hồ sơ hoàn tất sẽ có 1 hồ sơ dữ liệu kết hợp 
mà có thể được truy cập và xem hoặc trên chính thiết 
bị Proderm hoặc trên phần mềm máy vi tính Proderm. 
Các khách hàng sẽ có thể xem họ đã được cập nhật 
kiểm tra bao nhiêu lần, ngày tháng họ được cập nhật 
và các kết quả của mỗi hồ sơ. 
 
B�n có c n máy vi tính đ� s� d
ng Proderm 
không? 
Không yêu cầu máy vi tính, nhưng Proderm có khả 
năng lưu trữ giới hạn, do đó chúng tôi có đề nghị rằng 
bạn thường xuyên tải các hồ sơ xuống 1 máy tính cá 
nhân để quản lý và lưu trữ lâu dài. 
 
Proderm và Visia b � sung cho nhau nh � th� nào? 
Visia đối chiếu các kết quả của khách hàng với 1 dự 
liệu gốc gồm các cá nhân có cùng tuổi, cùng giới tính, 



và cùng chủng tộc.Proderm đánh giá da của khách 
hàng trên cơ bản cá nhân – các khách hàng có chức 
năng như tuyến gốc của riêng mình để họ được đối 
chiếu với chính kết quả tốt nhất của họ. Ngoài ra, 
Proderm là thiết bị xách tay, giúp bạn thẩm định nhu 
cầu chăm sóc da của khách hàng mọi lúc mọi nơi. 
 
Proderm và Nu Skin Regimen Optimizer b � sung 
cho nhau nh � th� nào? 
Proderm được thiết kế để thẩm định những đặc tính 
da chủ yếu, và sau đó hướng dẫn khách hàng đến hệ 
thống Nu Skin 1800, mà hệ thống này được thành lập 

theo công thức khoa học để cải thiện vẻ nhìn của tất 
cả các đặc tính được thẩm định bởi Proderm. 
Regimen Optimizer cung cấp những đề nghị sản 
phẩm bổ trợ vượt quá 1 hệ thống hàng ngày để bạn 
có thể thiết kế xa hơn cho chế độ của khách hàng. 
 
Proderm h � tr� các ch �c năng nào c �a máy vi 
tính cá nhân b � túi? 
Các thiết bị Proderm có đầy đủ chức năng của máy vi 
tính cá nhân bỏ túi. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ các 
chức năng quan hệ khách hàng cơ bản. 

 


