
ไดหนาสวย แลวคอละ
…คุณลืมหร�อเปลา?

อยาปลอยใหร�้วรอยบร�เวณลำคอและเนินอก

เปนจ�ดออนของความออนเยาว

 อีกระดับแหงการดูแลผิวบร�เวณลำคอและเนินอก

เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต



เอจล็อค ทรูเฟซ
เอสเซ็นซ ดูเอต

ทร�ตเมนตเพื่อการดูแลผิวคอ และ

เนินอกโดยเฉพาะ ที่ผสานคุณคา

จากสารสำคัญเอจล็อค ลดการ

สูญเสียของอิลาสติน ใหผิวคืน

ความกระชับ เตงตึง พรอมเพิ่ม 

“ออพติคอล เทคโนโลยี” ที่ชวย

การกระจายตัวของแสง ทำใหผิว

แลดูกระจางใสทันทีที่ใช

จ�ดเดนของผลิตภัณฑ  
• ประกอบดวยสารสำคัญ เอจล็อค ที่ตรงเขาจัดการตนเหตุแหงความเสื่อมชรา 
• คืนผิวกระชับ เตงตึง และปรับโทนสีผิวบริเวณเนินอกใหเรียบเนียนสม่ำเสมอ
• ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความกระชับของผิวบริเวณลำคอ เพื่อลำคอดูเรียวระหง
• ทรีตเมนตในรูปแบบเซรั่มและโลชั่นที่มอบคุณคาการบำรุงอยางล้ำลึก
• ชวยในกระบวนการผลัดเซลลผิว ทำใหผิวดูเรียบเนียนมากขึ้น 
• ใช “ออพติคอล เทคโนโลยี” ชวยใหผิวดูสดใสทันทีที่ใช
• ผสานคุณคาของเอ็ธโธซิน ที่ใหประสิทธิภาพการสรางอิลาสตินในผิว

ว�ธ�ใช 
กด 1 ปม ลงบนนิ้วมือ ลูบไลทรีตเมนต
ใหทั่วบริเวณลำคอและเนินอก 
วันละ 2 ครั้ง (เชา/เย็น)

สวนประกอบอันทรงคุณคา

• สารสำคัญเอจล็อค 
 (ageLOC Proprietary Blend) 
 ตรงเขาจัดการตนเหตุแหงความเสื่อมชรา 

• เอ็ธโธซ�น (Ethocyn®)
 สารสำคัญที่มีผลการศึกษาทางคลินิค
 รับรองวา สามารถชวยใหผิวกระชับขึ้น

• ไตรฟลูโอโรอะซ�ทิล ไตรเปปไทด-2 
 (Trifluoroacetyl Tripeptide-2)
 ซึ่งสารเปปไทดนี้ จะชวยใหผิวดูนุมนวล
 พรอมกระตุนการสรางอิลาสติน 
 เพื่อผิวยกกระชับ 



ผลการศึกษาจากการใชผลิตภัณฑกลุมเอ็ธโธซ�น 12 สัปดาห* พบวา…

เอจล็อค ทรูเฟซ 
เอสเซ็นซ ดูเอต

ผลิตภัณฑเพื่อ

ยกกระชับผิวบร�เวณ

ลำคอ และเนินอก

เอจล็อค ทรูเฟซ
 เอสเซ็นซ อัลตรา

ผลิตภัณฑเพื่อ

ยกกระชับผิวหนา

เทคนิคการนวดยกกระชับผิวบร�เวณลำคอและเนินอก

ทาทรีตเมนตใหทั่วลำคอ 
เริ่มใชฝามือขวา นวดวนบริเวณ
ดานซายของลำคอเปนวงกลม
ตามลูกศรทำ ซ้ำอีกคร้ังท่ีดานขวา
โดยใชฝามือซายวนตามลูกศร 
ทำซ้ำ 3 ครั้ง 

วางมือที่ฐานของลำคอ
และลูบไลฝามือไปยัง
ตนคอทางดานบน ทิศทาง
ตามลูกศร ทำซ้ำ 3 ครั้ง 

เริ่มจากใตคาง แลวลูบมือ
ไปตามแนวขากรรไกรขึ้นไป
ถึงใบหูสวนลาง ทำซ้ำสลับ
กันดานละ 3 ครั้ง 

ทาทรีตเมนตใหทั่วบริเวณเนินอก 
โดยวนไปรอบๆ เปนบริเวณ
กวางในทิศทางยกขึ้น
(และนวดลูบขึ้นบริเวณคอ
และแนวขากรรไกร เหมือนขั้นตอน
ที่ 2 และ 3) ทำซ้ำ 3 ครั้ง

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4

94%    
จุดดางดำบริเวณ    

เนินอก แลดูลดลง

     93%
       บริเวณเนินอก 
ดูกระจางใสมากขึ้น

79%
สีผิวบริเวณลำคอ 

ดูสม่ำเสมอ

80%
 ผิวบริเวณลำคอ
ดูนุมเนียน

80%
   ผิวรอบดวงตากระชับขึ้น

80%
ผิวหนากระชับขึ้น   

Beauty Tips

*ผลการใชอาจแตกตางกันในแตละบุคคล
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Did you know?
• เมื่ออายุ 30 ป ขึ้นไป อิลาสตินในผิวจะเริ่มลดลง สงผลใหผิวหยอนหยาน 
 หยาบกราน เริ่มมีริ้วรอยแหงความชรา
• การเคลื่อนไหวตลอดเวลาของผิวบริเวณลำคอ สงผลใหผิวบริเวณลำคอ
 มีริ้วรอยมากขึ้น และจะยิ่งชัดเจนหากเรากมอานสมารทโฟนเปนประจำ

Q :  ผลิตภัณฑ เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต แตกตางจาก เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ อัลตรา อยางไร?

A :  เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต เปนการเสริมประสิทธิภาพ ของ เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ อัลตรา ท่ีใชยกกระชับผิวหนา 
 โดยเอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต จะเปนการบำรุงพิเศษสำหรับผิวบริเวณลำคอและเนินอก 

Q :  ผิวที่บร�เวณลำคอและเนินอก ตางจากผิวหนาอยางไร?

A : ผิวบริเวณลำคอและเนินอก มักถูกมองขามการบำรุงตางจากผิวหนา และงายตอการโดนทำรายจากสิ่งแวดลอมเสมอ 
 เชน รังสียูวี  และการเสียดสีของเสื้อผากับผิว สงผลใหผิวไมเรียบเนียน เกิดรอยยน ขาดความกระชับ ที่สำคัญผิวลำคอ
 เปนผิวท่ีบอบบางและละเอียดออนมาก เพราะมีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง จึงกอใหเกิดปญหาผิวไดงายกวาสวนอ่ืนๆ 

Q : ทำไม เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต ตองมี 2 สวนผสม?

A : ผลิตภัณฑนี้เปนเอกสิทธิ์การออกแบบของ นู สกิน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบำรุงจากเซรั่มและโลชั่นเขาดวยกัน 
 และดวยปมแบบสูญญากาศจะชวยใหคุณไดปริมาณทรีตเมนตที่พอเหมาะสำหรับการใชงานแตละครั้ง

Q : อะไรคือความแตกตางของ 2 สวนผสม ใน เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต?

A : สำหรับเนื้อโลชั่นสีขาวจะมีสวนประกอบของสารเอจล็อค และสารสำคัญอื่นๆ ที่ชวยในการตอตานความเสื่อมชรา
 ซึ่งจะชวยเพิ่มความชุมชื้น และความกระจางใสในทันที ขณะเดียวกันก็จะชวยในการปรับผิวใหเรียบเนียน
 และเสริมสรางกระบวนการผลัดเซลลใหดีขึ้น สำหรับสวนที่เปนเซรั่มนั้น จะเปนสวนผสมที่เหมือนกับ เอจล็อค ทรูเฟซ 
 เอสเซ็นซ อัลตรา เพื่อเนนการยกกระชับและปรับผิวบริเวณลำคอและเนินอกใหไดรูปทรงมากขึ้น  

Q : ลำดับการใช เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต อยูในขั้นตอนไหน?

A : หลังจากการลางหนาในตอนเชา ทา เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต ท่ีลำคอและเนินอก ตามดวยข้ันตอนการทาครีมกันแดด 
 หรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของเอสพีเอฟ สำหรับตอนกลางคืน ใชตอจากขั้นตอนการทำความสะอาดผิว

Q : เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต สามารถใชที่ผิวหนาอยางปลอดภัยไดหร�อไม?

A : เอจล็อค ทรูเฟซ เอสเซ็นซ ดูเอต เปนผลิตภัณฑเพื่อการดูแลผิวบริเวณลำคอและเนินอกโดยเฉพาะ 
 และไมไดมีการศึกษาในการใชงานที่ผิวหนา ดังนั้นจึงไมแนะนำใหใชที่ผิวหนา 

Q&A


