Ngày 28 tháng 08 năm 2015
“BÚP BÊ” NGÂN THƯƠNG: KHÔNG AI ĐI MÃI TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG BẰNG PHẲNG
So với sự ồn ào của showbiz Việt, thế giới của các “hot girl”, “hoa khôi”, “búp bê” thể thao phẳng lặng hơn. Nhưng như vận
động viên Ngân Thương chia sẻ, không ai đi mãi trên một con đường bằng phẳng
Cuộc hẹn gặp Ngân Thương phải hoãn lại tới lần thứ ba vì lịch tập luyện của Ngân Thương cùng các học trò luôn kín. Thời gian này,
“búp bê vàng” đang say sưa với việc tìm kiếm những “hạt mầm” tài năng để “ươm” vàng cho bộ môn Thể dục dụng cụ. Vóc dáng và
làn da đẹp như “búp bê” mà cô sở hữu đến nay có lẽ cũng nhờ thực đơn và quá trình tập luyện khoa học ấy. Như Ngân Thương chia
sẻ quan điểm thì: không ai đi mãi trên một con đường bằng phẳng
Nói về cảm xúc khi đảm nhận vai trò của một huấn luyện viên thể dục dụng cụ, Ngân Thương cho biết, bí quyết là vừa phải mạnh mẽ
vừa phải dịu dàng. Mạnh mẽ bởi với đặc thù một môn thể thao, thể dục dụng cụ đòi hỏi động tác vô cùng chuẩn xác. Trong khi đó,
các học sinh học bộ môn này đều rất nhỏ tuổi. Cô giáo phải luôn như “mẹ hiền” chăm nom cho các học trò.
Từng có cơ hội tiếp cận với nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cả ở trong và ngoài nước, nên Ngân Thương có lựa chọn kỹ
càng. Cô quan niệm rằng các sản phẩm cho làn da nên kết hợp cả tác dụng dưỡng da bên ngoài lẫn chức năng nuôi dưỡng từ sâu
bên trong tế bào da. Điều này sẽ khiến cho làn da thật sự được cải thiện, duy trì sự tươi trẻ trong thời gian dài.
Vì thế, Ngân Thương đã tin dùng Herbalife SKIN, sản phẩm chứa các thành phần: Vitamin B3, C, E và tinh chất Aloe tự nhiên. Các
dưỡng chất này có vai trò bổ sung dinh dưỡng cho làn da không chỉ mềm mại mà còn nuôi dưỡng làn da luôn tươi trẻ, khỏe mạnh.
Quan trọng hơn là sản phẩm đó không chứa parapen và gốc sulfat.
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HERBALIFE VIỆT NAM TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ DINH DƯỠNG CHÍNH THỨC CHO CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2015
Herbalife công bố sẽ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Theo đó, Herbalife trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng
chính thức cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 3
tháng 10 năm 2015. Bên cạnh đó, Herbalife cũng sẽ chăm sóc sức khỏe, vẻ đẹp cho đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss
Universe 2015 với vai trò Nhà tài trợ dinh dưỡng.
Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, trong khuôn khổ cuộc thi, Herbalife sẽ là đơn
vị tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh qua các vòng thi. Cụ thể, Hỗn hợp F1, bột protein PPP, Vitamin, Cell-ULoss, Herbalife tea, Herbalife SKIN (bộ dưỡng chăm sóc da), và Herbalife AQUA (dưỡng chất tóc) là những sản phẩm dinh dưỡng,
chăm sóc sắc đẹp đỉnh cao và đẳng cấp mà Herbalife gửi đến các thí sinh. Ngoài ra, Herbalife cũng sẽ phối hợp với những chuyên gia
huấn luyện của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam nhằm thiết kế một chế độ dinh dưỡng và chương trình tập luyện phù hợp dành
cho đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ toàn cầu năm 2015.
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