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 ESSENTIALS     基本营养素     에센셜즈     เอสเซนเชียลส์

 101  Cellsentials™  细胞基本营养素  셀센셜즈  เซลเซนเชียลส์  SGD 100.00  37

 105  Usanimals™  儿童营养素  유사니멀즈  ยูซานิมอล  SGD 28.00  9

 OPTIMIZER     优化剂     옵티마이저    ออพทิไมเซอร์ส

 110  Proflavanol™ C100  葡萄籽精华C100  프로후라바놀 C100  โพรฟลาวานอล ซ1ี00       SGD 79.00  34

 120  Active Calcium™  活力钙镁片  액티브 칼슘  แอคทีฟ แคลเซียม  SGD 34.00  15

 122  BiOmega™  活力奥米加  바이오메가  ไบโอเมก้า    SGD 37.00  14

 123  CoQuinone™ 30  脏力宝  코퀴논 30  โคควิโนน 30  SGD 75.00  30

 124  E-Prime™  E-保力  E-프라임  อี-ไพร์ม  SGD 45.00  15

126  Ginkgo-PS™  银杏叶 - PS  징코-PS  จิงโกะพีเอส  SGD 65.00 29

 128  Palmetto Plus™  保列健  팔메토 플러스  พาลเมตโต พลัส  SGD 48.00  19

129  PhytoEstrin  妇康宁  파이토에스트린  ไฟโตเอสตริน  SGD 42.00  18

 130  Poly C™  矿物维生素C  폴리 C  โพลี ซี  SGD 36.00  15

 131  Procosa™  健胳宁  프로코사  โปรโคซา  SGD 64.00  26

 134  Visionex™  视力宝  비전엑스  วิชั่นเน็กซ์  SGD 59.00  25

 DIGESTION / DETOX     消化素     소화기계     การย่อยอาหาร / ล้างพิษ

 108  USANA Probiotic™  超级益生菌  유사나헬스사이언스 프로바이오틱  ยูซานาโปรไบโอติก    SGD 39.00  16

 111  Digestive Enzyme  消化酵素  다이제스티브 엔자임  ไดเจสทีฟ เอนไซม์  SGD 48.00  21

 135  Hepasil DTX™  肝脏宝  헤파실 DTX  เฮพาซิล ดีทีเอ็กซ์  SGD 59.00  25

 MYSMART (FOOD)      我的明智 (食品)     뉴트리밀     นิวทริมีล

 205  MySmartShake - Soy  我的智选奶昔 - 大豆  마이 스마트 쉐이크 - 소이 쉐이크 베이스  มายสสมาร์ทเชค - ถั่วเหลือง  SGD 65.00  21

 206  MySmartShake - Plant  我的智选奶昔 -  植物  마이 스마트 쉐이크 - 플랜트 쉐이크 베이스  มายสสมาร์ทเชค - พืช  SGD 65.00  21

 207  MySmartShake - Whey  我的智选奶昔 - 乳清  마이 스마트 쉐이크 - 웨이 쉐이크 베이스  มายสสมาร์ทเชค - เวย์  SGD 65.00  21

 227  MySmartShake - Protein Plus Soy Booster  我的智选奶昔 - 超级蛋白粉 (大豆)  마이 스마트 쉐이크 - 소이 쉐이크 베이스  มายสสมาร์ทเชค - ถั่วเหลือง  SGD 35.00  10

 280  Flavour Optimiser - Dark Chocolate  口味包 - 巧克力  Flavour Optimiser - 초콜릿  เฟลเวอร์ออพติไมเซอร์ - ช็อกโกแลต  SGD 10.00  0

 282  Flavour Optimiser - Banana  口味包 - 香蕉  Flavour Optimiser - 바나나  เฟลเวอร์ออพติไมเซอร์ - กล้วย  SGD 10.00  0

283  Flavour Optimiser - Strawberry  口味包 - 草莓  Flavour Optimiser – 스트로베리  เฟลเวอร์ ออพทิไมเซอร์ - สตรอเบอร์รี่  SGD 10.00  0

284  Flavour Optimiser - Milk Chocolate  口味包 - 牛奶巧克力  Flavour Optimiser – 밀크 초콜릿  เฟลเวอร์ ออพทิไมเซอร์ - มิลค์ช็อกโกแลต  SGD 10.00  0

285  Flavour Optimiser - Matcha  口味包 - 绿茶  Flavour Optimiser – 마차  เฟลเวอร์ ออพทิไมเซอร์ - มัทฉะ  SGD 10.00  0

 288  Flavour Optimiser - Cappuccino  口味包 - 卡布奇诺  Flavour Optimiser - 카푸치노  เฟลเวอร์ออพติไมเซอร์ - คาปูชิโน  SGD 10.00  0

 SENSÉ PRODUCTS     SENSÉ 系列     선세이 제품      ผลิตภัณฑ์ซานเซ

 300  Gentle Daily Cleanser  柔润补湿洁面乳  젠틀 데일리 클렌저  เจนเทิล เดย์ลี่ คลีนเซอร์  SGD 31.00  12

 301  Hydrating Toner  柔润补湿爽肤水  하이드레이팅 토너  ไฮเดรติ้ง โทนเนอร์  SGD 31.00  12

 302  Daytime Protective Emulsion  日间修护抗晒乳液  데이타임 프로텍티브 에멀젼  เดย์ไทม์ โพรเทคทีฟ อีมัลชั่น  SGD 64.00  29

 303  Night Renewal  柔润修护晚霜  나이트 리뉴얼  ไนท์ รีนิววัล  SGD 64.00  29

 305  Perfecting Essence  完美活肌精华  퍼펙팅 에센스  เพอร์เฟ็คติ้ง เอสเซ้นซ์  SGD 81.00  38

 306   Eye Nourisher  柔润收紧眼霜  아이 너리셔  อาย นอริชเชอร์  SGD 47.00  21

 307  Rice Bran Polisher  稻米纤维磨砂膏  라이스 브랜 폴리셔  ไรซ์ แบรน โพลิเชอร์  SGD 31.00  12

 308  Nutritious Crème Masque  活力滋养面膜  뉴트리셔스 크림 마스크  นูทริเชียส ครีม มาสค์  SGD 35.00  15

 SPLASH PRODUCTS     SPLASH 系列

 311  Splash Energising Shower Gel  清爽深层沐浴露  에너자이징 샤워 젤  เอนเนอร์ไจซิ่ง ชาวเวอร์ เจล  SGD 14.00  2

 312  Splash Revitalising Shampoo  修护营养洗发露  리바이탈라이징 샴푸  รีไวทัลไลซิ่งแชมพู  SGD 15.00  0

 313  Splash Nourishing Conditioner  轻盈滋润护发素  너리싱 컨디셔너  นอริชชิ่ง คอนดิชั่นเนอร์  SGD 15.00  0

 314  Splash Firming Body Nourisher  丝柔紧肤露  퍼밍 바디 너리셔  เฟิร์มมิ่ง บอดี้ นอริชเชอร์  SGD 15.00  0

 315  Splash Intensive Hand Therapy  滋养润手乳液  인텐시브 랜드 테라피  อินเทนซีฟ แฮนด์ เธอราพี  SGD 12.00  0

 399  Natural Whitening Toothpaste  天然亮白牙膏  천연 미백 치약  ยาสีฟันเนเชอรัล ไวท์เทนนิ่ง SGD 15.00  5
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1. Every Distributorship may purchase up to 800 SVP of products in total transactions 
over the 3-day Convention. Volume points from all purchases at the Convention 
go to the current week.

2. Logo merchandise will be available beginning April 26. A limit of four pieces per 
item per distributorship applies on April 26, and may be lifted from April 27 onward. 

3. Nutritional products and the Convention special (Splash products) will only be 
available starting April 27. There is a purchase limit of four pieces per item on April 
27, and will be lifted on April 28.

4. Only registered Distributors will be able to purchase Convention specials and logo 
merchandise, and purchase must be done in person. Unregistered Distributors will 
only be able to purchase nutritional supplements.

5. The Singapore office will be closed throughout the three-day Convention, so 
Singapore Distributors who have not registered for the Asia Pacific Convention will 
only be able to purchase regular products (excluding logo merchandise) and/or 
collect their Auto Orders at the Convention Store.

6. Shipping will not be provided at Asia Pacific Convention. However, if a Distributor 
choses to arrange their own shipping, the shipping fee and further custom or duty 
charges will be at their own expense.

1. 每位直销商在3天年会期间的总交易量最多只能购买
800 SVP的产品。年会期间采购商品的所有销售额分数
都将计入当周分数。

2. 标志商品将于4月26日开始销售。4月26日当天每个
直销商会籍每项商品限购4件，但限额可能自4月27日
起取消。

3. 营养品和年会特卖品（Splash产品）仅自4月27日起开
始供应。4月27日当天每项商品限购4件，但限额规定
将于4月28日取消。

4. 年会特卖品和商标商品只限已登记的直销商购买，并
且必须由本人亲自购买。未登记的直销商只能购买营
养补充品。

5. USANA新加坡公司在三天的年会期间都将关闭，因此
未报名参加亚太区年会的新加坡直销商将只能购买一
般产品（不包括标志商品）和/或在年会商店提领其自
动订货的货品。

6. 亚太区年会不提供送货服务。因此，如果直销商选择
自己安排送货，其运费和后续的报关费或关税将由其
自行负担。

1. 각 디스트리뷰터는 3일간의 컨벤션 동안 거래 총 합계 800SVP에 
상당하는 제품만 구매할 수 있습니다. 컨벤션에서 구매한 모든 제품
에 대한 실적점수는 구매하신 해당 주에 포함됩니다.

2. 로고 상품은 4월 26일부터 판매됩니다. 각 디스트리뷰터는 항목당 
최대4개까지만 제품을 구매할 수 있는 제한이 있으나 4월 27일 이후 
이 제한은 적용되지 않을 수 있습니다.

3. 건강 기능 식품과 컨벤션 스페셜(스플래쉬) 상품은 4월 27일부터 판
매됩니다. 4월 27일에는 항목당 4개까지만 구매할 수 있는 구매 제
한이 있으나 4월 28일부터는 이 제한이 적용되지 않을 수 있습니다.

4. 컨벤션 스페셜 상품과 로고 상품은 등록된 디스트리뷰터만 구매할 
수 있으며 구매는 스토어에서 직접해야 합니다. 미등록 디스트리뷰
터는 건강기능식품만 구매할 수 있습니다.

5. 유사나 싱가포르 매장은 3일간의 컨벤션 기간 동안 휴무하며 아시
아 퍼시픽 컨벤션에 등록하지 않은 싱가포르 디스트리뷰터는 컨벤
션 상점에서 정규 제품(로고 상품 제외)만을 구매할 수 있고, 또한 자
동 주문 제품만 수령할 수 있습니다.

6. 아시아 퍼시픽 컨벤션에서는 배송 서비스를 제공하지 않습니다. 디
스트리뷰터가 직접 배송을 준비하고 예약할 경우, 배송비와 추가로 
부과될 수 있는 통관 비용 또는 관세는  본인이 부담해야 합니다.

1. รหัสนักธุรกิจหนึ่งรหัสสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้มูลค่าสูงสุด 800 SVP ตลอดการประชุม 3 วัน โดยคะแนนยอด
ขายจากการซื้อจะรวมอยู่ในสัปดาห์นั้น

2. ผลิตภัณฑ์โลโก้ยูซานาจะเริ่มวางจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน โดยจำากัดสินค้า 4 ชิ้นต่อรายการต่อหนี่งรหัส
นักธุรกิจในวันที่ 26 เมษายน และข้อจำากัดนี้อาจยกเลิกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนเป็นต้นไป

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสินค้าพิเศษสำาหรับงานประชุม (ผลิตภัณฑ์ Splash) จะเริ่มวางจำาหน่ายตั้งแต่วัน
ที่ 27 เมษายน โดยจำากัดสินค้า 4 ชิ้นต่อรายการในวันที่ 27 เมษายน และข้อจำากัดนี้อาจยกเลิกในวันที่ 28 
เมษายน

4.  เฉพาะนักธุรกิจยูซานาที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถซื้อสินค้าพิเศษสำาหรับงานประชุมและผลิตภัณฑ์โลโก้
ยูซานาได้โดยต้องทำาการซื้อด้วยตนเอง  นักธุรกิจที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะสามารถซื้อได้เพียงผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเท่านั้น

5. สำานักงานยูซานาสิงคโปร์จะปิดทำาการตลอดช่วงงานประชุม 3 วัน ดังนั้นนักธุรกิจยูซานาสิงคโปร์ที่ไม่ได้ลง
ทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ปกติ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์โลโก้ยู
ซานา) และ/หรือไปรับสินค้าตามคำาสั่งซื้ออัตโนมัติของตนได้ที่ร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ งานประชุม

6. ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าที่งานประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  อย่างไรก็ตาม หากนักธุรกิจเลือกที่จะจัดส่งสินค้า
ด้วยตัวเอง นักธุรกิจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง และค่าใช้จ่ายศุลกากรหรือค่าภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น


