
Memasuki era baru perawatan wajah



PERAWATAN WAJAH PRIBADI ANDA 

Apa yang efektif pada tetangga Anda mungkin tidak 
berhasil pada Anda. Anda mungkin adalah wanita 
berusia 40-an yang sering terpapar polusi kota besar 
yang memiliki masalah dengan pori-pori besar dan kulit 
kendur. Atau Anda mungkin adalah pria di usia 30-an 
yang khawatir tentang tampilan garis-garis halus dan 
kerut.

Dengan ribuan produk anti penuaan yang ada di pasar, 
sepertiga* konsumen bingung dengan pilihan yang 
tersedia.

Panduan dari ahli 
kecantikan dicari oleh 

*“Anti-aging skincare-US in experience is all,” Mintel, February 2014
**“Shopping for beauty products,” Mintel, US, December 2013 

50%** 
dari konsumen. 



*http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2321821/Women-2-000-worth-beauty-products-bathroom-cabinets--use-327-worth.html

Kita menyimpan 65* produk 
kecantikan di kamar mandi, 
namun hanya menggunakan 

Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika 
menentukan solusi perawatan wajah yang terbaik 
untuk Anda. Memilih produk perawatan yang tepat 
bisa menjadi hal yang membingungkan. Itu sebabnya 
kebanyakan dari kita memiliki lebih banyak produk 
kosmetik daripada yang kita digunakan. 

Nu Skin memiliki apa yang Anda butuhkan untuk kulit 
Anda yang unik, ageLOC Me, sistem perawatan kulit 
revolusioner yang memudahkan pencarian Anda akan 
perawatan kulit anti penuaan yang ideal. 

11  
di antaranya setiap hari.



ageLOC Me terinspirasi penelitian genetik selama 
lebih dari 30 tahun. Diciptakan untuk langsung 
menjawab kebutuhan pribadi Anda, perangkat ini 
menghantarkan produk anti penuaan yang efektif, 
pelembab pagi dan malam serta kombinasi serum 
pribadi dari tiga produk serum - disesuaikan khusus 
untuk Anda, dalam satu rangkaian perawatan pagi 
dan malam yang sederhana.

MENGUNGKAP PERAWATAN KULIT YANG 
DISESUAIKAN YANG SESUNGGUHNYA

“ageLOC Me adalah solusi yang luar biasa. 
Sistem perawatan kulit pribadi yang optimal, 

dan mudah untuk digunakan.”
— Elvira W., Distributor Nu Skin, Belgia



Ahli Perawatan Kulit Pribadi Anda

Untuk menawarkan perawatan kulit yang khusus 
untuk Anda, Nu Skin telah mengembangkan evaluasi 
kulit online bersama ahli dermatologi yang tergabung 
dalam Dewan Penasehat Ilmiah Anti Penuaan Nu 
Skin. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sederhana dan ditargetkan khusus tentang Anda, 
masalah kulit Anda dan preferensi Anda, kami akan 
mengidentifikasi rangkaian perawatan yang tepat 
untuk Anda. Pelajari tentang diri dan kulit Anda 
dengan cara yang cerdas dan menyenangkan.

“Dengan ageLOC Me, saya merasa seperti  
menemukan kembali arti ‘waktu untuk diri 

sendiri’.”
— Line E., Distributor Nu Skin, Norwegia



PENGHARGAAN DUNIA

ageLOC Me adalah sebuah terobosan  dalam industri kecantikan dan telah 
mengumpulkan berbagai penghargaan bergengsi untuk disain dan inovasi. 

Biotechnology 
Award
Penghargaan yang 
didedikasikan 
untuk inovasi dan 
perkembangan 
muktahir yang 
mengubah suatu 
industri.

Techies
Penghargaan yang 
mengukuhkan 
orang-orang dan 
perusahaan yang 
berpikir jauh ke 
depan tanpa 
batasan.

BIG Innovation 
Awards
Peghargaan yang 
mengakui organisasi 
dan orang-orang 
yang menelurkan 
ide baru.

The Beauty 
Shortlist Awards
Penghargaan yang 
didedikasikan untuk 
menampilkan yang 
terbaik dalam 
industri kecantikan.
industry.

A’ Design Award 
& Competition
Kompetisi 
disain utama 
yang memberi 
penghargaan 
terhadap disain, 
konsep dan produk 
yang berorientasi 
pada disain.

The Good Design 
Award 2015
Penghargaan disain 
bergengsi yang 
mempromosikan 
keunggulan dalam 
disain dan inovasi.

Brand Award
Penghargaan 
sebagai pembawa 
tren di sektor 
pelayanan premium.



TEKNOLOGI DENGAN BERBAGAI PATEN

Higienis dan Tepat
Perangkat ini juga memiliki terobosan dalam pengeluaran produk secara 
higienis. ageLOC Me akan keluar otomatis dengan sensor tangan Anda 
dan akan memberikan dosis tepat setiap kali penggunaan produk pada 
pagi dan malam hari. Sesuai yang Anda inginkan, tidak kurang, tidak lebih.

Teknologi Microlayering™
Perangkat ageLOC Me merangkai serum yang disesuaikan menjadi 
struktur berlapis, mengoptimalkan kombinasi serum dan meningkatkan 
keterserapan bahan kandungan ke dalam kulit.**

Cartridge Kedap Udara*
Cartridge kedap udara* cara ageLOC Me mengeluarkan produk 
merupakan inovasi produk yang unik. Keduanya memastikan bahwa 
produk yang dihantarkan kepada Anda dengan cara yang paling optimal.

Disain Kelas Dunia
Didisain menggunakan teknik kelas dunia eksklusif untuk Nu Skin, 
ageLOC Me memiliki 27 paten untuk ageLOC Me; 5 paten di antaranya 
untuk mekanisme pada perangkat ageLOC Me yang menghantarkan 
perawatan wajah yang disesuaikan untuk Anda.  

*Vacuum filled cartridges.
** Nu Skin (2015). [In-Vitro Data]

Sistem ageLOC Me System adalah laboratorium mini perawatan 
wajah di rumah Anda. Inovasi ini terdiri dari perangkat dengan sistem 
penghantaran yang menggabungkan dan mengeluarkan produk 
perawatan melalui teknologi yang sudah mendapat berbagai paten.



Formula perawatan pagi dan malam dirancang untuk bekerja bersama satu dengan yang lain, untuk memberikan 
perawatan selama 24 jam. Tergantung pada waktu pemakaian, Anda akan menerima serum dan setelah itu 
dilanjutkan pelembab siang atau malam.

Ilmu Pengetahuan di Balik ageLOC Me

Didasarkan pada penelitian selama lebih dari 30 tahun, ilmu pengetahuan ageLOC merupakan pendekatan 
revolusioner yang mengubah cara kita terlihat saat seiring bertambah usia. Pendekatan unik dan eksklusif 
terhadap ilmu pengetahuan tentang penuaan ini didasarkan pada penemuan penanda khusus yang terkait 
penuaan atau arSuperMarkers. Ilmu pengetahuan ageLOC yang eksklusif menargetkan arSupermarkers ini, yaitu 
pada sumber utama dari tanda-tanda penuaan kulit yang dapat mempengaruhi bagaimana kita terlihat ketika kita 
menua.

ageLOC Me 24 jam

Uji Klinis Serum ageLOC Me

Dalam uji klinis oleh pihak ketiga selama 16 minggu yang diikuti 69 
subyek wanita, hasil klinis mencatat perbaikan signifikan secara statistik 
dalam karakteristik penuaan pada kulit, termasuk tampilan garis halus/
kerut, kekencangan wajah, kehalusan, kerataan warna kulit, pori-
pori, perubahan warna dan kecerahan. Persentase dari subyek yang 
menunjukkan peningkatan dalam parameter yang dinyatakan, seperti 
yang terlihat pada hasil klinis berikut:

* Subyek menggunakan produk-produk ageLOC Me selama 16 minggu yang menyerupai penggunaan produk yang diawali dengan serum Set Kalibrasi selama empat minggu pertama dan 
kemudian beralih ke salah satu dari dua kombinasi serum yang dipilih.
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Cara sempurna memulai 
hari Anda. Pelembab 
siang ageLOC Me 
memberikan hidrasi 
untuk memperkuat dan 
mempertahankan lapisan 
pelindung kelembaban 
alami kulit. Anda dapat 
menyesuaikannya 
dengan memasukkan 
wewangian dan 
pelindung matahari 
(SPF).

Pelembab malam 
ageLOC Me diformulasi 
untuk menghidrasi dan 
meremajakan kulit saat 
Anda tidur. Formulanya 
menenangkan dan 
mendukung pemulihan kulit 
alami pada malam hari.

Serum-serum ageLOC Me

Serum tersedia dalam 3 cartridge terpisah dan bermanfaat untuk memperbaiki tampilan dari tanda-tanda 
penuaan kulit. Dengan dikombinasikan bersama dan dikeluarkan dalam 1 langkah, maka dihasilkan produk 
dengan jumlah kandungan utama yang lebih luas daripada apa yang bisa dimasukkan dalam satu produk tunggal. 
Pengeluaran produk melalui teknologi Microlayering meningkatkan keterserapan bahan ke dalam kulit.*

ageLOC Me Siang ageLOC Me Malam

* Nu Skin (2015). [In-Vitro Data]



PERJALANAN MENUJU PERAWATAN KULIT 
PRIBADI MILIK ANDA

1.   Lakukan langkah pertama untuk 
memperoleh perawatan yang disesuaikan 
untuk Anda

Sistem perawatan kulit ageLOC Me dilengkapi 
dengan Set Kalibrasi. ini adalah satu set dari 5 
cartridge yang dipilih sebelumnya untuk memulai 
dan memungkinkan Anda mengenali kulit Anda dan 
kebutuhannya yang khusus. Ini akan menjadi acuan 
Anda untuk melakukan evaluasi kulit ageLOC Me.

4.   Lakukan Penyesuaian

Anda mungkin ingin mengubah perawatan kulit sesuai 
musim, masalah baru terkait tampilan penuaan Anda, 
lokasi, dll. Keuntungan menggunakan aplikasi Evaluasi 
Kulit adalah tidak ada batasan berapa sering Anda 
bisa melakukannya untuk menyesuaikan rangkaian 
perawatan Anda.



2.   Sesuaikan perawatan kulit Anda dengan 
Evaluasi Kulit ageLOC Me

Evaluasi Kulit online adalah jalur Anda menuju 
rangkaian perawatan kulit pribadi dengan memilih di 
antara lebih dari 2000 kombinasi produk anti penuaan. 
Setelah selesai, Anda akan menerima kode produk 
perawatan kulit khusus untuk Anda. Gunakan untuk 
memesan customized set Anda secara online.

3.  Nikmati Rangkaian Perawatan Kulit Khusus 
Untuk Anda

Anda telah memberitahukan mengenai Anda, kulit 
Anda dan pilihan Anda, dan kami menggabungkan 
rangkaian perawatan yang tepat hanya untuk Anda. 
Sekarang Anda benar-benar dapat menikmati  
perawatan wajah pribadi, khusus untuk Anda. Temukan 
rasa percaya diri dengan memiliki produk yang tepat 
setiap hari.



CUSTOMIZED FOR YOU

Bersiaplah untuk menikmati 
ageLOC Me

www.nuskin.com


