
1



1

3 โซลูชั่นเพื่อผิวกระจ่างใส แบบมีออร่า
ไม่ว่าคุณมีผิวสีแบบไหนก็สามารถมีออร่าได้ ในแบบของคุณ

ผิวสวยออร่า จากภายในสู่ภายนอก 
(Beauty In & Out Aura)

สวยออร่า เพียงชั่วข้ามคืน 
(Overnight Aura)

แต่งเติมออร่าในทันที 
(Instant Aura)
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ผิวสวยออร่า จากภายในสู่ภายนอก
BEAUTY IN & OUT AURA

ด้วยการเติมสารอาหารที่จำาเป็นต่อผิว ให้ผิวสวยจากภายใน + บำารุงผิวด้วย
อาร์ทิสทรี ไอดีล เรเดียนช์ ใหม่! เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างตรงจุด มอบผลลัพธ์ผิวสวย กระจ่างใส มีออร่า
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• ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ 
   แสงจากจอคอมพิวเตอร์ และมลภาวะแวดล้อม
• ปกป้องผิวจากรังสียูวีบี ด้วยค่าเอสพีเอฟ 50+ และปกป้องผิว
  จากรังสียูวีเอ สาเหตุของการเกิดริ้วรอย ด้วยค่าพีเอ++++
• ช่วยให้ผิวกระจ่างใส สีผิวสมำาเสมอ เปล่งประกายสุขภาพดี
• ทาซำาบนเมคอัพได้โดยเมคอัพไม่เลอะเลือน

ขนาด   30  มิลลิลิตร 
รหัส   11-7809                        
ราคาสมาชิก    1,640  บาท
ราคาขายปลีก 2,050  บาท 
P547 B1640

ยูวี โพรเท็คท์ เอสพีเอฟ 50+ /พีเอ++++ 

โลชั่นกันแดดประสิทธิภาพสูง



100% ของอาสาสมัครผู้หญิงท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ มีผิวสว่างใสข้ึน และสีผิวสม่ำาเสมอข้ึน*

*จากผลการทดสอบทางคลินิก ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครผู้หญิง จำานวน 65 คน (ในช่วงอายุ 36-55ปี) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และผลการสำารวจพบว่า อาสาสมัคร
ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผล ภายใน 1 สัปดาห์ รายงานผลโดย แอ็คเซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี สหรัฐอเมริกา / ผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
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ซีซี ครีม
คุชชั่น 

ฟาวน์เดชั่น
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ดูแลจากภายใน

สกินแคร์

โซลูชั่นเพื่อผิวกระจ่างใสแบบมีออร่า

โปรตีน

วิตามินซี

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

ไฮโดรไลซ์ด คอลลาเจน

แอลซิสทีน

ทำาความสะอาด
โฟมล้างหน้า

ปรับสภาพผิว
โทนเนอร์

จัดการปัญหาผิว 
อย่างตรงจุด

ซีรัม

บำารุง / เติมความชุ่มชื้น
มอยส์เจอไรเซอร์

กลางวัน กลางคืน

ป้องกันแสงแดด
โลชั่นกันแดด
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ระหว่างสัปดาห์

ออร่า เมคอัพ

ซีรัม

ซีซีครีม ไฮไลท์ติ้ง ทิ้นท์ ชิมเมอร์ พาวเดอร์ ดูโอ คุชชั่น ฟาวน์เดชั่น

ทรีดี มาสค์
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3 หญิงสาว เจ้าของผิวสวยมีออร่า ต้นแบบความสำาเร็จท่ีใครๆ ก็ปรารถนา 
เธอมาร่วมพูดคุยบอกเล่า เคล็ดลับของการมีผิวสวย ว่าไม่ใช่แค่ใช้สกินแคร์
บำารุงให้ผิวหน้าสวย เปล่งประกายเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเติมสาร
อาหารให้ผิวสวยจากภายใน ด้วยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
ต่อผิว จะช่วยให้ผิวเปล่งประกาย มีออร่าอย่างยั่งยืน

เลือกทานโปรตีน วิตามินซี คอลลาเจน แอลซิสทีน 
และสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ร่วมกับการใช้อาร์ทิสทรี ไอดีล 

เรเดียนซ์ทั้งเซ็ท เพื่อเพิ่มพลังซูเปอร์ ออร่าให้ผิว
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“เพราะเป็นคนมองทุกอย่างเป็นองค์รวม จะทำาส่ิงใดก็จะให้ความสำาคัญในทุกๆ 
ส่วน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี การดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกเป็นส่ิงท่ีทำามาตลอด
หลายสิบปี โดยเฉพาะช่วงที่รู้สึกขาดหรือผิวโดนมลภาวะทำาร้าย ต้องยิ่งใส่ใจ
เพราะได้เรียนรู้เร่ืองสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อผิวของเรา จึงพยายามเติมอาหาร
ให้ผิวและบำารุงด้วผลิตภัณฑ์ บำารุงผิวท่ีดี โซลูช่ัน BEAUTY IN & OUT AURA น้ี
ตอบโจทย์เทรนด์ผิวสวยออร่ามากๆ ด้วยชุดไอดีล เรเดียนซ์สูตรใหม่ที ่
อาร์ทิสทรี พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ใช้แล้วชอบมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคอมเพล็กชั่น ซีรัม ต้องขอบอกเลยว่า เดอะเบสท์ ควรค่าที่ทุกคน
ต้องมีคู่ผิวสวยค่ะ”

“ทุกอย่างเป็นองค์รวม ผิวสวยได้
เพราะดูแลทั้งภายในและภายนอก”
ดร. จินตนา - ดร. วิทัต พรจะเด็ด
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา
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“ทั้งนิวทริไลท์และอาร์ทิสทรีคือ 2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เปลี่ยนแปลงให้
ฟ้าเป็นคนใหม่ ตัวเองดูแลจากภายใน หรือ “อิน” ด้วยสารอาหารที่จำาเป็น
ต่อผิวมาโดยตลอด ในส่วน “เอาท์” ก็มีอาร์ทิสทรีดูแลคู่ผิวหน้า เป็นแฟน
พันธุ์แท้มานานแล้ว เมื่อมีโอกาสได้ทดลองชุดไอดีล เรเดียนซ์ใหม่ ก็รู้สึก
ประทับใจมากๆ ยิ่งอิลลูมิเนทติ้ง โฟม เคล็นเซอร์ เนื้อวิปมูส นุ่มละมุน สนุก
กับการนวดหน้า แทบลืมเวลาล้างออกเลย ใช้แล้วผิวออร่าก็มา แค่ 3 วัน คน
มาทักเลยว่าทำาไมหน้าใสขึ้นมากๆ ยิ่งรู้สึกคุ้มค่าและเชื่อมั่นในผลลัพธ์นี้มาก 
ทำาให้เราคือแบบอย่างความสำาเร็จที่แท้จริงด้วยผิวสวยที่ยั่งยืน”

“อิน และ เอาท์ ตอบโจทย์
ผิวสวยอย่างยั่งยืน”
คุณพัชริดา โชตวีรวัฒน์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร
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“เรามีคติส่วนตัว คือการดูแลตัวเองให้ดีในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับคนอื่น เรื่องความสวยงามก็เช่นกัน เราเป็นผู้นำา ต้องเป็นต้นแบบแสดง
ให้เห็นว่าผลิตผลของผลิตภัณฑ์ท่ีดีเป็นอย่างไร ทุกวันน้ีทานอาหารเสริมท่ีเป็น
ประโยชน์กับผิว และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวที่แก้ไขปัญหาผิวอย่างตรงจุด
ก็ทำาให้ดูดีในแบบของเราได้ อาร์ทิสทรี ไอดีล เรเดียนซ์สูตรใหม่ ตรงใจ
มากๆ เพราะเป็นคนผิวคลำา มีกระ จุดด่างดำา ประทับใจมากๆ ในเนื้อครีม
ที่เบา อ่อนละมุน กลิ่นหอมอ่อนๆ สดชื่น ใช้แล้วผิวพรรณกระจ่างใส มีออร่า
จนคนทักว่าทำาไมอายุมากข้ึนแตหน้ายังดูสดใส ได้ยินแบบน้ีก็ปล้ืมสิคะไม่อยาก
หยุดสวยเลย”

“เราคือผลิตผลของผลิตภัณฑ์”
คุณอุบลรัตน์ - คุณประโยชน์ ทองรักสนิท
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร



15

ทุกวันนี้สาวๆ รุ่นใหม่มีไลฟสไตล์แบบ work hard และ play hard บทจะจริงจังกับงานก็ขยันกันเต็มที่ แต่ครั้น
พอจะท่องเท่ียวก็สุดเหว่ียงให้คุ้มกับการทำางานหนักมาตลอด บางคนเพลิดเพลินจนต้องตกใจกับผิวพรรณท่ีเปล่ียนไป
อย่างรวดเร็วหลังกลับมาจากกิจกรรม เช่น ผิวเสื่อมสภาพ ผิวเบิร์น หมองคลำา ไม่สดใส พบเรื่องราวจาก 2 สาว
แบบอย่างความสำาเร็จ มาแนะนำาวิธีบิวท์ผิวหน้าสวยมีออร่าแก้ไขผิวเสียให้กลับมาเพียงข้ามคืน แล้วคุณจะทึ่ง
กับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไป
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“คุณค่าของผู้หญิงยุคดิจิทัลน้ี คือความสำาเร็จท่ีสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองและ
เรื่องความงามที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่น เรามองหาตัวช่วยที่จะมาตอบโจทย์ที่
ตรงกับไลฟสไตล์ได้ อย่างตัวเองทำาธุรกิจแอมเวย์และงานประจำาเป็นสถาปนิก
ด้วย ต้องลง site งานบ่อยๆ บางครั้งไม่รู้ตัวเลย ว่าการที่เดินตรวจงานทั้งวัน
จะทำาให้หน้าแห้ง ผิวเสีย หมองคลำาแบบแทบช็อค แต่โชคดีที่ได้เคล็ดลับฟื้น
บำารุงผิวแบบเร่งด่วนเพียงช่ัวข้ามคืน แค่ใช้คอมเพล็กซ์ช่ัน ซีรัม คู่กับทรีดี มาสค์ 
ก่อนนอน ต่ืนเช้ามาเห็นผลจริงๆ ว่าผิวฟูข้ึน ชุ่มช้ืนข้ึนมากๆ แต่งหน้าติดง่าย
ข้ึน จนมีแต่คนทักว่า เม่ือวานยังดูผิวคลำาทำาไมวันน้ีถึงกลับดูผิวมีออร่าสวยเลย 
มีตัวช่วยที่เห็นผลฉับไวดีๆ แบบนี้เทใจยกนิ้วให้เลยค่ะ”

“คุณค่าของผู้หญิง คือความงาม
และการสร้างธุรกิจให้สำาเร็จด้วยตัวเอง”
คุณพรพิมล ผู้พัฒน์ 
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
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“ความสำาเร็จเกิดขึ้นได้กับทุกคน เมื่อเรามองเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรื่อง
ความงามก็เช่นกัน อย่างตัวเองเป็นคนท่ีมีปัญหาผิวหน้ามาก่อน แต่ก็เปล่ียนแปลง
ตัวเองได้เพราะใส่ใจและดูแลอย่างเคร่งครัด ไม่มีอะไรยากเกินความต้ังใจ ล่าสุด
เพิ่งกลับจากเล่นเซิร์ฟฮาวาย ผิวเสียมาครบขึ้นมาทั้งฝ้า และจุดด่างดำา หน้า
คลำามากๆ ช่วงนั้นมีโอกาสได้ทดลองไอดีล เรเดียนซ์ใหม่ ด้วยข้ันตอนง่ายๆ 
ซีรัมบวกทรีดี มาสค์ท้ิงไว้ก่อนนอนต่ืนข้ึนมา ตกใจกับผิวตัวเอง ผิวดูกระจ่างใส
ขึ้นมาก ชุ่มชื้นสุดๆ เข้าใจเลยว่าผิวฟูมันเป็นแบบนี้นี่เอง หลงรักเลยค่ะ แค่
ข้ามคืนใครๆ ก็เป็นเจ้าของผิวสวยออร่าได้ ทุกวันนี้ติดมาก ทำาเป็นประจำา
สัปดาห์ละครั้งเลยค่ะ”

“คิดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย”
คุณสายวรีย์ - คุณพลัฎฐ์ พัชรการัณย์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
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สาวๆ ยุคใหม่จะมีลุคของผู้หญิงเก่งที่ทุกอย่างต้องเป๊ะ พร้อมทำางานได้ทุกเมื่อ เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเร่งรีบ
ต้องมีตัวช่วยที่ดีที ่ทำาให้ลุคสวย สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว ซึ่ง “เมคอัพ” ที่ดี จะช่วยสร้าง
ความออร่าได้ราวเนรมิต เพื่อผิวหน้าสวย โดดเด่น เช้าจรดเย็น เพราะในวันนึงต้อพร้อมรับมือความสวยได้ทุก
นาที และนี่คือเทคนิคสร้างความสวยออร่าแบบเร่งด่วน จาก 2 สาวสวยสุดชิค

ใช้ไฮไลท์ติ้ง ทิ้นท์เพิ่มความวาว
ทั่วทั้งใบหน้า 

แต้มชิมเมอร์ พาวเดอร์ ดูโอ 
ให้หน้าออร่า มีมิติ สวยสะดุดตา
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“โอ๋ให้ความสำาคัญกับ First Impression หรือความประทับใจแรกพบท่ีสุด ท่ีมา
ไกลได้อย่างทุกวันน้ี เพราะการดูแลผิวหน้าให้สวยเป๊ะ เม่ือเรามีพ้ืนฐานผิวสวย
เรียบเนียนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวที่ดีแล้วการแต่งหน้าก็ต้องเนี๊ยบ
พอลุคเราดีแล้ว ทำาอะไรก็ราบร่ืนหมด สร้างโอกาสดีๆ ได้ทุกเร่ือง เพราะคนเช่ือ
ม่ันในตัวเรา เมื่อได้ทดลองใช้ไฮไลท์ติ้ง ทินท์ รู้สึกตื่นเต้นมากในความโกลว์
ของผิว และเมื่อแต้มชิมเมอร์ พาวเดอร์ ดูโอ ตรง Y ZONE หน้าพุ่งมีออร่า
แบบสุดๆ ใครๆ ก็เหลียวมอง สวยเร็วทันใจมาก หน้าสวยโกลว์ เปล่ง
ประกายอยากแนะนำาให้สาวๆ ทุกคนมีติดกระเป๋าไว้เลย เพราะใช้แล้วมั่นใจ
มากกับผิวสวยมีออร่า ชนะเลิศค่ะ”

“สวยสตั้นท์เมื่อแรกพบ 
คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด”
คุณรัฐธีร์ มังคลรังษี - คุณนิยุตรัตน์ จามพันธ์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่
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“เคทได้เจอกับลูกค้าสาวๆ หลายคนเลยได้รู้ว่า โอกาสการเติบโตของตลาด
ความงามย่ังยืนมาก เพราะยุคน้ีภาพลักษณ์เป็นส่ิงสำาคัญ สาวๆ รุ่นใหม่ต้องการ
ตัวช่วยแบบรวดเร็ว เพ่ือเติมเต็มความม่ันใจ นอกจากสกินแคร์ดีๆ แล้ว เครื่อง
สำาอางก็สำาคัญมากเพราะช่วยเนรมิตให้ผิวมีออร่าได้ทันใจ และเม่ือเคทมีโอกาส
ได้สัมผัสกับสีสันใหม่ คือไฮไลท์ติ้ง ทินท์ และชิมเมอร์ พาวเดอร์ ดูโอ ทำาให้
มั่นใจในการทำาตลาดปีนี้มากๆ เพราะใช้เองแล้วรู้สึกว่าทำาให้หน้าโกลว์ เปล่ง
ประกาย มีออร่า รู้สึกหน้ามีมิติ สวยโดดเด่น ที่สำาคัญใช้งานง่าย แค่แวบ
เดียวก็สวยเลย เป็นเมคอัพที่ทุกคนเฝ้ารอ และรับประกันความออร่าได้ ไม่
ผิดหวังแน่นอนค่ะ”

“ตลาดความงาม คือ ตลาดที่ยั่งยืน”
คุณณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ - คุณอุบล แคนหนอง
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร
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