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Nu Skin® is een leider in de huidverzorgingsector met 
wetenschappelijk geavanceerde ingrediënttechnologieën 

en huidverkwikkende formules vervaardigd uit 
oogkwalitatieve ingrediënten. Nu Skin® heeft de 

antiverouderingswetenschap naar een nieuw niveau getild 
door de genetische oorzaken te bestuderen van hoe en 

waarom we ouder worden.

Antiveroudering van 
buiten naar binnen

onger in een paar minuten tijd. Ontdek 

deze innoverende producten die u 

helpen om er jonger uit te zien en even 

zo belangrijk u jong te voelen. Huidverzorging 

voor de buitenkant en supplementen voor 

de binnenkant brengen uw lichaam en geest 

weer in balans, vandaag en in de toekomst. 

Profiteer van de onovertroffen resultaten van 

spa behandelingen bij u thuis en geniet van een 

gerevitaliseerd, verkwikt en jonger uiterlijk. 

Het pakt zowel kleine als grote probleemzones 

aan zonder enige extra moeite.

Spa system II
De speciale Facial Gels pakken de 

huidveroudering bij de bron aan. De 

Pre-Treatment Gel hecht zich aan de 

onzuiverheden , verzacht en ontspant de poriën, 

zodat ze kunnen ademen, en lost overmatig 

huidvet op. De Treatment Gel, bevordert het 

herstel van stress, revitaliseert en verkwikt de 

vermoeide huid en geeft een ageLOC® mengeling 

af die de belangrijkste oorzaak van veroudering 

aanpakt om een jeugdig ogende huid te 

behouden en de tekenen van veroudering te 

minimaliseren. Het verzacht lijntjes en rimpels, 

verjongt de huid, revitaliseert uw hoofdhuid en 

verkwikt uw lichaam. Uw huid voelt onmiddellijk 

verfrist, gehydrateerd en ongelofelijk zacht en 

glad aan.

Body Shaping Gel in combinatie met het 

ageLOC® Galvanic Spa apparaat vermindert 

en verzacht cellulitis, doet de huid steviger 

aanvoelen en verbetert de algemene aanblik van 

de huid. 

De resultaten spreken voor zich, en ik spreek 

inmiddels uit ervaring. 

Het werkt echt.   
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