CHƯƠNG TRÌNH BODYKEY STAR CHALLENGE
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH:
Star Challenge chính là cánh cửa mở ra cho tất cả những Nhà Phân Phối và Khách Hàng Nhà Phân Phối
muốn trải nghiệm giải pháp quản lý cân nặng lành mạnh của BodyKey để kiến tạo cho bản thân một lối
sống mới, một tinh thần mới trong một vóc dáng mới.
Hành trình của một chiến binh Star Challenge là hướng đến phiên bản tốt hơn của chính mình. Không chỉ
vậy, NPP/ KH NPP có thể sử dụng kết quả và kinh nghiệm tích lũy từ chương trình để bắt đầu kinh doanh
trong ngành hàng quản lý cân nặng.
Tham gia BodyKey Star Challenge bạn chỉ cần hoàn thành hết các nhiệm vụ và thu thập điểm "Star" tối
đa để có cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu cùng Amway tại điểm đến Cát Bà. Quá dễ dàng phải không
nào?
Tham gia ngay nhóm zalo cập nhật thông tin chương trình: https://zalo.me/g/snhbpp183
1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 23/06/2021 đến 15/10/2021

(*) Thời gian dự kiến, thời gian chuyến đi có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.
2. Thể lệ chương trình và cách thức tính điểm:
Công ty sẽ chọn ra top 20 cá nhân (10 Cá nhân cũ, 10 Cá nhân mới) và top 10 nhóm có điểm “Star” cao
nhất trở thành người đạt điều kiện chuyến đi của chương trình Star Challenge năm 2021. Cách thức để
tích lũy điểm “Star” như sau:

BẢNG TÍNH ĐIỂM STAR CÁ NHÂN
Hạng mục

Số sao

Số sao nhận được tối đa

1 điểm Star/ngày

60 điểm Star

Tích lũy sao trên ứng dụng (chi tiết mục 3.3)
Thực hiện tối thiểu 10,000 bước mỗi ngày

Tập EZ Training 1 set, mỗi set 20 lần (nhiều
nhất 3 set/ngày)

1 điểm Star/set
(3 điểm Star/ngày)

180 điểm Star

Tải ảnh lên ứng dụng cập nhật sự thay đổi vóc
dáng (4 lần, 1 ảnh mỗi lần)

5 điểm Star/ảnh

20 điểm Star

Xem video về hướng dẫn tập luyện (3
video/tuần)

5 điểm Star/video
(15 điểm Star/tuần)

120 điểm Star

Đăng bài Facebook 1 lần/ 2 tuần theo thể lệ &
đạt các yêu cầu của BTC đề ra
% Giảm mỡ nhiều nhất (*)

20 điểm Star/Post

80 điểm Star

310 điểm Star

310 điểm Star

% Tăng cơ nhiều nhất (*)

350 điểm Star

350 điểm Star

Tích lũy sao ngoài ứng dụng

Tổng số sao có thể tích lũy tối đa/người

1.120 Star

(*) Nguyên lý tính điểm tăng cơ và giảm mỡ tương tự nhau:
Công thức tính: % Giảm mỡ =

"Số kg mỡ tại thỡi điểm cạn đạu vạố"−"Số kg mỡ tại thời điểm cân đầu ra"
𝑥
"Số kg mỡ tại thời điểm cân đầu vào"

100%

Người có % tăng cơ hoặc % giảm mỡ cao nhất nhận được số điểm tối đa của hạng mục, những người
khác tính điểm theo tỷ lệ tam suất như sau: Thí sinh A có kết quả giảm mỡ hợp lệ và phần trăm giảm mỡ
là 20%, cao nhất trong tất cả các thí sinh, vì vậy A được điểm giảm mỡ tối đa là 310 điểm. Thí sinh B có
kết quả giảm mỡ hợp lệ và phần trăm giảm mỡ là 5%, vậy điểm giảm mỡ của B được tính như sau:
Điểm giảm mỡ của B =

5%
x 310 = 77,5 (Điểm)
20%

Lưu ý:
-

-

-

Kết quả tăng cơ giảm mỡ được tính toán từ số liệu tại thời điểm cân đầu vào và cân đầu ra do
công ty ghi nhận. Dữ liệu cơ mỡ trên ứng dụng BodyKey 2.1 do NPP/KH NPP tự cân đo và cập
nhật trong quá trình tham gia thử thách chỉ nhằm mục đích theo dõi cho cá nhân và không được
dùng để tính kết quả thử thách.
Điểm nhóm được tính dựa trên điểm Star trung bình của tất cả các thành viên trong nhóm.
Chương trình Star Challenge được thiết kế để nhằm hỗ trợ mang lại lối sống lành mạnh cho
người tham gia vì vậy người tham dự phải được tuân thủ theo đúng nguyên lý giảm cân của
Bodykey trong quá trình tăng cơ giảm mỡ. BTC công ty Amway được quyền kiểm tra khi nhận
thấy có dấu hiệu không phù hợp với kết quả quản lý cân nặng & có quyền từ chối kết quả nếu
phát hiện có dấu hiệu gian lận trong kết quả thi cử hoặc kết quả không phù hợp với nguyên lý
quản lý cân nặng của BodyKey, giảm cân nhanh trong một thời đoạn ngắn…vi phạm quy tắc ứng
xử của Amway.
Người tham dự không giảm quá 1 Kg/tuần (tối đa 10 kg sau khi kết thúc thử thách), kết quả
giảm quá số Kg quy định sẽ được tính là không hợp lệ.

3. Giải thưởng:
▪
▪
▪

Top 10 Cá Nhân Mới, Top 10 Cá Nhân Cũ, Top 10 Nhóm: 1 suất tham gia đào tại chuyên sâu
của công ty tại Cát Bà kéo dài 3 ngày 2 đêm.
Top 20 Cá Nhân Tăng Cơ Tốt nhất, Top 20 Cá Nhân Giảm Mỡ Tốt Nhất: 1 hộp Nutrilite All
Plant Protein 450 g trị giá 895.000 VNĐ/ người.
NPP/KHNPP tham gia cân đầu ra thành công sẽ có cơ hội nhận những phần quà từ công ty.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA:

-

-

1. Đối tượng tham dự: tất cả các Nhà Phân Phối đang hoạt động & Khách Hàng Nhà Phân
Phối có đăng ký với của công ty Amway Việt Nam trong khoảng thời gian tham gia thử thách
và nhận quà.
Cá nhân mới: Là những NPP/ KH NPP chưa từng tham gia bất kỳ chương trình BodyKey trong
số các chương trình sau: Young Blood, Star Challenge, Thử Thách 60 Ngày (sau đây gọi tắt là
chương trình BodyKey) các năm 2019, 2020.
Cá nhân cũ: Là những NPP/ KH NPP đã từng tham gia bất kỳ chương trình BodyKey năm 2019,
2020.
Nhóm: NPP/KH NPP đăng ký theo nhóm từ 2-4 người (có ít nhất 1 thành viên chưa từng tham
gia bất kỳ chương trình BodyKey năm 2019, 2020).
•
•

Các đối tượng tham gia thử thách phải là người trưởng thành trên 18 tuổi.
Có sức khỏe ổn định, không mắc phải các bệnh bị giới hạn hoặc ảnh hưởng bởi thay đổi
chế độ vận động, thay đổi khẩu phần dinh dưỡng. Những thành viên có vấn đề về sức khỏe
cần được tham vấn bác sĩ chuyên môn trước khi tham gia chương trình.
• Các đối tượng chỉ được sử dụng sản phẩm trong bộ sản phẩm Bodykey & các sản phẩm
trong dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite cho quá trình 60 ngày giảm mỡ tăng cơ, không
được sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung dinh dưỡng nhằm mục đích tăng cơ giảm mỡ từ các
nhãn hàng khác.
• Các đối tượng tham gia không được sử dụng chương trình thử thách Star Challenge cho
các mục đích khác ngoài việc phát triển kinh doanh và cộng đồng BodyKey như chính trị,
tôn giáo, …Ngay khi ban tổ chức phát hiện bất kỳ thành viên nào có những hành vi trên,
công ty được quyền chấm dứt tư cách tham gia vĩnh viễn của NPP/KHNPP.
• Khách Hàng Nhà Phân Phối phải được dẫn dắt bởi 1 NPP đang hoạt động của Amway Việt
Nam trong thời gian tham gia thử thách bằng cách điền tên NPP dẫn dắt khi đăng ký tham
gia chương trình.
• NPP/ KH NPP chỉ được tham gia theo 1 trong 2 hình thức là Nhóm hoặc Cá nhân.
2. Điều kiện tham gia:
2.1. Điều kiện mua hàng:
Các bộ sản phẩm hiện tại của BodyKey
BỘ
1
2
3
4
5

SKU
304080
304081
304082
304083
306644

TÊN BỘ SẢN PHẨM
BodyKey Dễ Dàng 1
BodyKey Dễ Dàng 2
BodyKey Cơ Bản 1
BodyKey Cơ Bản 2
BodyKey Toàn Diện 1

GIÁ BÁN NPP (VND)
2.977.000
5.477.000
6.544.000
9.044.000
13.760.000

6

306645 BodyKey Toàn Diện 2

16.260.000

Điều kiện bộ sản phẩm tối thiểu cần để tham dự chương trình:
-

Người chưa có đồng hồ InbodyWATCH: Mua 1 bộ (2) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ
(1) trước ngày cân đầu ra.
Người đã có đồng hồ* InbodyWATCH: Mua 1 bộ (1) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (1)
trước ngày cân đầu ra.

(*) Người đã có đồng hồ: Là người có đồng hồ InbodyWATCH tự mua hoặc được tặng, chuyển
nhượng…cam kết sử dụng từ đầu đến cuối thử thách từ lúc cân đầu vào đến lúc cân đầu ra và đảm bảo
không trùng số serial với bất kỳ đồng hồ của thí sinh nào khác.
Các trường hợp mua hàng sau đây cũng được chấp nhận đủ điều kiện chương trình:
-

Người chưa có đồng hồ InbodyWATCH:
Mua 1 bộ (6); Hoặc
Mua 1 bộ (2) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (3) trước ngày cân đầu ra; Hoặc
Mua 1 bộ (4) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (1) trước ngày cân đầu ra; Hoặc
Mua 1 bộ (4) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (3) trước ngày cân đầu ra.

-

Người đã có đồng hồ InbodyWATCH:
Mua 1 bộ (5); Hoặc
Mua 1 bộ (1) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (3) trước ngày cân đầu ra; Hoặc
Mua 1 bộ (3) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (1) trước ngày cân đầu ra; Hoặc
Mua 1 bộ (3) ngay khi tham gia chương trình và 1 bộ (3) trước ngày cân đầu ra.

Lưu ý:
- Mỗi hóa đơn chỉ áp dụng để xét điều kiện mua hàng cho 1 NPP/ KH NPP duy nhất. Không sử dụng chung
1 hóa đơn cho nhiều người tham dự.
- Hoá đơn để tham gia chương trình chỉ áp dụng từ ngày 23/06/2021

-

3.

2.2. Điều kiện khác:
Người tham gia phải tự trang bị thiết bị di động phù hợp để có thể tải & sử dụng ứng dụng
Bodykey 2.1
Thực hiện đủ & đúng các bước mà công ty đưa ra trong mục II.3.
Đối với hạng mục nhóm, nếu một thành viên không hoàn thành 1 trong các bước dự thi gồm:
đăng ký thử thách trên ứng dụng, cân đo đầu vào, cân đo đầu ra, đăng hình trước và sau thử
thách, nhóm được xem là không đủ điều kiện để xét kết quả chung cuộc.
Cách thức tham gia:

3.1 Đăng ký tham gia chương trình trên ứng dụng BodyKey 2.1 & đăng ký cân đầu vào:
-

Mỗi thí sinh bất kể thi theo cá nhân hay nhóm đều phải tự mình đăng ký tham gia chương
trình trên ứng dụng và đăng ký cân đầu vào.

-

-

NPP/KH NPP tải ứng dụng BodyKey 2.1 về thiết bị di động.
Sử dụng Mã Kích Hoạt in trên hóa đơn mua bộ sản phẩm có đồng hồ để kích hoạt tài khoản
BodyKey. Mã Kích Hoạt sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản và sử dụng các công cụ đánh giá
của Bodykey. (Bỏ qua bước này nếu bạn đã mua đồng hồ và kích hoạt mã từ trước).
Thực hiện Bài khảo sát cá nhân trên ứng dụng BodyKey trước khi bắt đầu thử thách.
Chọn thử thách Star Challenge trên ứng dụng và hoàn thành đăng ký thử thách.
NPP/KH NPP truy cập vào trang web http://booking.bodykey.com.vn, chọn thời gian và
địa điểm trung tâm phân phối Amway để tiến hành đo chỉ số cơ thể.
Đối với NPP thi theo nhóm, các thành viên có thể cân đo tại các nơi khác nhau; thời gian
người đầu tiên và người cuối cùng trong nhóm cân đo không được cách nhau quá 3 ngày.

Thời gian đăng ký thử thách và đăng ký cân đo: từ ngày 24/06/2021 đến ngày 10/08/2021.
3.2. Cân đo chỉ số đầu vào:
NPP/KH NPP đến Trung tâm phân phối Amway theo đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký trên
trang web http://booking.bodykey.com.vn để thực hiện đo chỉ số đầu vào:
-

-

NPP/KH NPP bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ NPP/KH NPP, thẻ
CMND/CCCD, thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 2.1 và hóa
đơn mua hàng chứng minh đã mua bộ sản phẩm đầu vào theo điều kiện ở mục II.2 khi đến
trung tâm phân phối để cân đo chỉ số đầu vào.
Yêu cầu nhân viên cân đo ký xác nhận & đóng dấu vào kết quả cân đo.
Thời gian đo chỉ số đầu vào: 25/06/2021 – 11/08/2021.

Lưu ý: Với các trường hợp bị cách ly do dịch Covid vui lòng liên hệ tổng đài 18001700 và cung cấp hình
ảnh/giấy tờ xác minh để được xem xét hướng dẫn hỗ trợ phương án cân đo online.
3.3. Tham gia chương trình trên Ứng dụng BodyKey 2.1
- NPP truy cập ứng dụng BodyKey, Star Challenge và nhấn bắt đầu chương trình. Chương
trình tự động bắt đầu 1 ngày sau đó. Thời hạn nhấn bắt đầu chương trình: 25/06/2021 –
11/08/2021
- Ngay sau khi NPP/KH NPP hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bên dưới, ứng dụng sẽ hiển thị
thông báo cộng điểm Star, thí sinh cần nhấn vào thông báo để nhận điểm Star tương ứng
được cộng.
GIẢI THÍCH CÁC HẠNG MỤC ĐIỂM STAR TRÊN ỨNG DỤNG
Hạng mục
Thực hiện tối thiểu 10,000
bước mỗi ngày

Tập EZ Training 1 set, mỗi set
20 lần (nhiều nhất 3 set/ngày)

Mô tả
Mỗi ngày, thí sinh hoàn thành ít nhất 10,000 bước chân được đồng
hồ ghi nhận
Lưu ý: Luôn kết nối đồng hồ với ứng dụng để ứng dụng ghi nhận số
bước chân từ đồng hồ và cộng điểm.
Vào mục EZ Training chọn các bài tập đếm lượt và hoàn thành mỗi
bài tập ít nhất 20 lần (1 set) theo số liệu ứng dụng ghi nhận.
Lưu ý:

Tải ảnh lên ứng dụng cập nhật
sự thay đổi vóc dáng (4 lần, 1
ảnh mỗi lần)

- Các bài tập đếm thời gian (ví dụ: Blank) không được tính điểm
Star
- Anh chị cần tập đúng động tác (tham khảo video hướng dẫn đi
kèm) để được ứng dụng ghi nhận
Đây là hình ảnh trong mục “Ảnh của tôi” được ứng dụng tự động mở
theo 4 giai đoạn trên ứng dụng:
- Hình Before: Ngày 1-ngày 7
- Hình giai đoạn 1: Ngày 8-ngày 34
- Hình giai đoạn 2: Ngày 35-ngày 60
- Hình After: Ngày 61-ngày 67
Yêu cầu: Hình ảnh trực diện chụp toàn thân trong trang phục thể thao
có đeo đồng hồ InbodyWATCH.
Lưu ý:
Hình cần được đăng tải trong đúng giai đoạn và được duyệt để
nhận Star. Hình đăng tải sau thời gian quy định sẽ không được tính
điểm Star dù được duyệt.
Hình ảnh đăng tải trước 12h trưa hàng ngày sẽ được admin duyệt
trong ngày, những hình ảnh gửi sau thời gian này sẽ được duyệt trễ
nhất trong ngày hôm sau. Nếu hình ảnh không được duyệt anh chị có
thể gửi lại hình ảnh khác trong thời hạn đăng hình để nhận điểm
Star.

Xem video về hướng dẫn tập
luyện (3 video/tuần)

* Các lý do hình không được duyệt:
-Không phải là hình chụp toàn thân và trực diện
-Không mặc trang phục thể thao
-Độ phân giải kém (dưới 1MB)
-Nghi ngờ là hình ảnh trái phép/không có bản quyền
Video nằm trong mục Xem thêm Tư vấn → Dáng đẹp
Hoàn thành xem video trong tuần để được nhận điểm Star
Lưu ý: Trong quá trình xem phải đảm bảo kết nối mạng tốt không
gián đoạn, không thoát video khi đang xem mới được tính điểm Star.

3.4 Đăng bài Facebook:
-

-

NPP/KH NPP gia nhập nhóm facebook “Cộng Đồng BodyKey Việt Nam - Làm Chủ Vóc
Dáng Mới, Dễ Mà Vui” www.facebook.com/groups/BodyKeyClubVietnam/ bằng tài
khoản chính chủ (có bài đăng từ ít nhất 6 tháng trở về trước).
Đối với hạng mục nhóm, mỗi cá nhân tự đăng bài riêng để tính điểm Star cho cá nhân.
Hướng dẫn đăng bài Facebook:
+ Bước 1: Đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân chính chủ (có bài đăng từ ít nhất 6
tháng trở về trước) dưới một trong các hình thức bất kỳ: Bài viết kèm hình ảnh, video,
livestream theo một trong các chủ đề liên quan đến quản lý cân nặng lành mạnh, ví dụ:
Chia sẻ kiến thức dinh dưỡng, luyện tập, lối sống, hoạt động cộng đồng BodyKey, tư vấn
quản lý cân nặng…(Lưu ý bài đăng phải để ở chế độ Công khai)

+ Bước 2: Chia sẻ bài đăng trên nhóm facebook “Cộng Đồng BodyKey Việt Nam - Làm
Chủ Vóc Dáng Mới, Dễ Mà Vui” kèm hashtag #BodyKey #Lamchuvocdang
#StarChallenge.
+ Bước 3: Sau khi chia sẻ, NPP/KHNPP gửi đường link bài đã chia sẻ (Link từ trang
cộng đồng BodyKey) về địa chỉ http://bit.ly/bai_starchallenge để được tính là hợp lệ.
Bài viết không được duyệt nếu: Vi phạm quy tắc ứng xử Amway, vi phạm Chuẩn Mực Truyền Thông Kỹ
Thuật Số Amway, hình ảnh phản cảm/ trái thuần phong mỹ tục, các bài đăng không thuộc các chủ đề liên
quan đến quản lý cân nặng lành mạnh, các bài viết không mở chế độ công khai hoặc bị trùng do đăng
nhiều lần.
Lưu ý: - Bài viết gửi vào nhóm trước 12h trưa hàng ngày sẽ được admin duyệt trong ngày, những bài
viết gửi sau thời gian này sẽ được duyệt trễ nhất trong ngày hôm sau.
- Điểm Star từ bài đăng Facebook sẽ được tổng kết cuối chương trình và cộng vào kết quả chung
cuộc, không cộng vào điểm Star trên ứng dụng.
3.5. Cân đo chỉ số đầu ra:
Sau khi hoàn thành thử thách BodyKey Star Challenge trên ứng dụng BodyKey 2.1, trong vòng 5
ngày NPP/KHNPP bắt buộc phải thực hiện đo đầu ra tại trung tâm phân phối Amway.
-

-

-

NPP/KH NPP vào trang web http://booking.bodykey.com.vn chọn thời gian và địa điểm
trung tâm phân phối Amway để thực hiện đo đầu ra. Thời gian đăng ký cân đầu ra từ ngày
29/08/2021 đến hết ngày 12/10/2021.
NPP/KHNPP bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWATCH, thẻ NPP/KH NPP,
CMND/CCCD, thiết bị di động có tài khoản đang sử dụng ứng dụng BodyKey 2.1 và hóa
đơn mua hàng có bộ sản phẩm dự thi (Nếu thí sinh chưa mua đủ bộ sản phẩm điều kiện cho
thử thách tại thời điểm cân đầu vào) khi đến trung tâm phân phối.
Thời gian cân đầu ra từ ngày 30/08/2021 đến ngày 15/10/2021.

Lưu ý: Với các trường hợp bị cách ly do dịch Covid vui lòng liên hệ tổng đài 18001700 và cung cấp hình
ảnh/giấy tờ xác minh để được xem xét hướng dẫn hỗ trợ phương án cân đo online.
3.6. Chụp hình trước và sau thử thách:
Cá nhân thi phải đăng tải hình ảnh lên ứng dụng BodyKey 2.1 (Mục Nhật Ký) trước ngày
20/10/2021 (Các hình ảnh gửi sau thời gian này sẽ không được tính là hợp lệ).

Lưu ý:

Hình ảnh đạt yêu cầu theo tiêu chí:
Mỗi cá nhân 6 ảnh: 3 ảnh cá nhân trước thử thách (chụp từ mặt trước, chụp ngang và chụp
sau lưng) và 3 ảnh cá nhân sau thử thách (chụp từ mặt trước, chụp ngang và chụp sau lưng
Trong ảnh cá nhân phải đeo đồng hồ InBodyWATCH.
Dung lượng hình ảnh từ 1 MB trở lên
Người tham gia thử thách cần mang áo thể thao ôm sát, không mang áo thun dáng rộng.

-

Không cởi trần khi chụp ảnh.
Không chụp ảnh tại những nơi có khung cảnh bừa bộn và thiếu sáng.
Không selfie trước gương
Không mặc áo dáng rộng
Hình ảnh không qua chỉnh sửa photoshop

4. Lưu ý quan trọng về vấn đề sử dụng hình ảnh và thông tin của người tham gia Thử thách
BodyKey Star Challenge:
-

-

Amway có quyền được sử dụng mà không bị tính phí các hình ảnh, thông tin của người tham
gia trong Thử thách BodyKey Star Challenge để quảng bá về chương trình Thử thách
BodyKey Star Challenge cũng như sản phẩm BodyKey.
Bằng việc ký tên vào Đơn đăng ký tham gia Thử thách BodyKey Star Challenge, người tham
gia đồng ý để Amway sử dụng hình ảnh, thông tin của mình trong chương trình này vĩnh viễn
cho mục đích quảng bá về chương trình Thử thách BodyKey Star Challenge cũng như sản
phẩm BodyKey và khước từ các hành động pháp lý, hoặc khiếu nại đối với Amway phát sinh
liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, thông tin của mình trong chương trình này và các vấn
đề về quyền sở hữu trí tuệ.

III. ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
-

•

•
•

•
•
-

Giá trị giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và không được sang nhượng/cho/tặng
cho đối tượng khác đối tượng thắng giải được thông báo bởi Công ty TNHH Amway.
Công ty TNHH Amway được quyền từ chối trả thưởng cho những đối tượng khi có những
vấn đề xảy ra liên quan đến điều kiện và điều khoản của chương trình.
Amway có quyền xem xét, kiểm duyệt tiêu chuẩn tham gia cuộc thi của ứng viên, và có
quyền đưa ra quyết định cuối cùng khi có bất kỳ tranh chấp khiếu nại phát sinh, cũng như có
quyền xem xét dừng cuộc chơi của ứng viên khi phát hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
Người chơi không đảm bảo tính công bằng của Thử thách, như dùng bất kì phương pháp
nhân tạo hoặc không phù hợp với mục đích giảm cân lành mạnh hoặc thay đổi thành phần cơ
thể để chiến thắng bao gồm nhưng không giới hạn như hút mỡ, phẫu thuật hoặc các phương
pháp tương tự.
Người chơi không được sử dụng sản phẩm khác ngoài sản phẩm Nutrilite
Hướng tời lối sống lành mạnh và sức khỏe lâu dài, Amway nghiêm cấm người chơi thực hiện
những việc không lành mạnh để đạt được lợi thế trong Thử thách bao gồm nhưng không giới
hạn như nhịn đói (ăn ít calo mỗi ngày so với mức bác sĩ khuyến nghị), tập thể dục quá mức
(tần suất và thời gian tập vượt quá mức khuyến nghị của bác sĩ), nhịn khát, tự gây nôn, sử
dụng các sản phẩm quản lý cân nặng ngoài sản phẩm Amway, dùng thuốc lợi tiểu, thuốc
nhuận tràng, hoặc bất kỳ kế hoạch giảm cân nào mà bác sĩ của bạn không khuyến nghị, hoặc
trái với những quy định của Amway.
Người chơi dùng bất kỳ phương pháp nào để ảnh hưởng đến kết quả đo đầu vào và đầu ra.
Dùng các sản phẩm khác các sản phẩm của Amway cung cấp nhằm ảnh hưởng đến kết quả
đo.
Amway có toàn quyền quyết định về số lượng nhà phân phối tham gia chương trình thử thách
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-

-

-

-

-

Bạn nên tham vấn bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình kiểm soát cân nặng nào thông
qua hình thức ăn kiêng và tập luyện. Chương trình này chỉ dành cho người trưởng thành trên
18 tuổi với tình trạng sức khỏe ổn định. Chương trình không dành cho trẻ vị thành niên, phụ
nữ mang thai và những cá nhân có vấn đề về sức khỏe. Bạn nên thường xuyên tham khảo ý
kiến đánh giá y khoa tổng quát của bác sĩ để đảm bảo rằng việc tập thể dục, điều chỉnh kế
hoạch ăn uống và tham gia chương trình kiểm soát cân nặng này là an toàn cho bạn. Bạn
cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có tiền sử bệnh lý hoặc đang phải điều trị bằng thuốc
kê toa.
Khi tham gia thử thách này, bạn đồng ý với những điều khoản trên và bạn là người chịu trách
nhiệm với sức khỏe của bản thân và các lựa chọn bạn đưa ra trong thử thách. Tất cả các nội
dung và thông tin cung cấp bởi BodyKey chỉ nhằm cho mục đích cung cấp thông tin. Nội
dung này không thay thế cho lời khuyên, chuẩn đoán, hoặc điều trị y khoa chuyên nghiệp.
Thử thách BodyKey Star Challenge sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề kiện tụng, sai
sót hoặc bị loại do chấn thương đối với các cá nhân hoặc tài sản bị hư hại do những cá nhân
này gây ra. Tất cả những người tham dự theo đây đều miễn trừ cho Amway khỏi mọi vấn đề
kiện tụng về bất kỳ tổn thất, mất mát, hoặc chấn thương xảy ra khi tham gia chương trình
này.
Chúng tôi không hứa, đảm bảo, hoặc gợi ý rằng bạn (hoặc việc bạn sử dụng các thông tin,
sản phẩm, và dịch vụ) sẽ giúp giảm cân, cải thiện vóc dáng, hoặc cuộc sống của bạn. Kết quả
của chương trình có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới
hạn, như kỹ năng, sự kiên trì, động lực, mức độ nỗ lực và năng lực thể chất. Bạn không nên
coi thành công hay thất bại trong việc giảm cân là trách nhiệm của các thông tin, sản phẩm,
và dịch vụ.
Amway bảo lưu quyền công bố và công khai tên tuổi, hình ảnh, video của những người tham
gia vì các lý do quảng bá trên các kênh truyền thông của Amway.

