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Itt kezdődik a varázslat. Érezd a saját bőrödön a Nu Skin népszerű 
öregedésgátló összetevőinek erejét! A LumiSpa és a Galvanic készülékeink 
élenjáró technológiájával, valamint a kiegészítőinkkel együtt az ageLOC 
tudomány a bőr minden igényét kielégítve célozza meg az öregedés látható 
jeleit a szép, fiatalos bőr érdekében.

tárd fel a fiatalos bőr titkát
AGELOC



ÖREGEDÉSGÁTLÓ NAPPALI HIDRATÁLÓKRÉM, 25 ML

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

A pillekönnyű és egyszerűen használható ageLOC 
Radiant Day SPF 22 láthatóan ragyogóvá teszi és 
hidratálja a bőrt, miközben felveszi a harcot a bőröregedés 
látható jeleivel. Egy selymesen lágy készítmény, amely 
megvédi bőrödet a túlzott napsugárzástól. Bársonyosan 
puhává teszi a bőrt, csökkenti a finom vonalakat és 
ráncokat, és ragyogó, kifogástalan külsőt kölcsönöz.

Reggelente nyomj egy borsónyit ujjbegyedre, és vidd fel 
felfelé, kifelé irányuló mozdulatokkal arcodra és nyakadra! 
Ügyelj rá, hogy szembe ne kerüljön! Az ageLOC Radiant 
Day SPF 22 a használati útmutató szerinti alkalmazás 
mellett 30 napra elegendő.

Az ageLOC Radiant Day nappali hidratálókrém és 
az ageLOC Transforming Night éjszakai hidratálókrém 
testvérek! Mindkettőben megtalálható számos azonos 
hidratáló és öregedésgátló összetevő, amelyek egymást 
kiegészítve jótékonyan hatnak a bőrre az optimális 
eredmény elérése érdekében. Az ageLOC Radiant 
Day az ageLOC Transformation csomag részeként 
is megvásárolható. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ÖREGEDÉSGÁTLÓ HABZÓ ARCTISZTÍTÓ 
ÉS TONIK, 60 ML

Az arctisztítás és tonizálás egyetlen egyszerű lépésben 
elvégezhető az ageLOC Gentle Cleanse & Tone-nal. 
A luxuskategóriás kettős hatású készítmény finom habja 
gyengéden tisztítja, feltölti és hidratálja a bőrt. Segít a bőr 
pH-értékének megőrzésében, míg ageLOC összetevői 
csírájában veszik fel a harcot a bőröregedés látható jeleivel.

Használd naponta kétszer, reggel és este. Langyos vízzel 
nedvesítsd be arcod és nyakad. Pumpálj három adagot 
ujjbegyedre, és gyengéden masszírozd bőrödbe arcodon 
és nyakadon. A szemedbe ne kerüljön! Öblítsd le meleg 
vízzel és töröld szárazra. Egy flakon ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone a használati útmutató betartása mellett 
30 napra elegendő.

Nemcsak időt takarítasz meg a mozgalmas napokon 
a tisztítás és a tonizálás kombinálásával, hanem 
a szabadalmazott ageLOC összetevők csodálatos 
hatását is élvezheted, amelyek csírájában szállnak szembe 
a bőröregedés látható jeleivel. Az ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone az ageLOC Transformation csomag 
részeként is megvásárolható.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

Az ageLOC Future Serum és a szabadalmazott ageLOC 
összetevők ereje nyolcféleképpen fiatalítja a bőrt. 
A bőröregedés látható jeleinek a forrását célozza meg, 
hidratál és simább, feszesebb bőrszerkezetet alakít ki 
egyenletes, ragyogó tónussal, miközben csökkenti a pórusok 
és elszíneződések megjelenését. Micsoda teljesítmény!

A reggeli és esti hidratálás előtt pumpálj kétszer ujjbegyedre, 
és vidd fel a szérumot felfelé, kifelé irányuló mozdulatokkal 
arcodra és nyakadra! A szemek környékét kerüld ki! Egy 
flakon ageLOC Future Serum a használati útmutatónak 
megfelelő alkalmazás mellett 30 napra elegendő. 

Az ageLOC Future Serum erejét a szabadalmazott 
ageLOC összetevők képezik, amelyek alapvető szerepet 
töltenek be abban, hogy a bőröregedés látható jeleivel 
csírájukban felvegyék a harcot. Egy igazi multifunkciós 
szérum – nyolcféle jótékony hatást tartogat a bőr számára, 
egyetlen kis csomagban! A Future Serum az ageLOC 
Transformation csomag részeként is kapható.

4Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCSZÉRUM, 30 ML



AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

ÖREGEDÉSGÁTLÓ HIDRATÁLÓ  
ÉJSZAKAI ARCKRÉM, 30 ML

Csökkentsd a finom vonalak, ráncok és pórusok 
megjelenését az ageLOC Transforming Night 
segítségével! Ez a gazdag hidratálókrém a természetes 
éjszakai megújulási folyamattal együttműködve sima 
és rugalmas bőrt eredményez. A gyengéd összetevők 
és ageLOC-keverékünk révén hidratálja, fiatalítja a bőrt, 
és csírájában felveszi a küzdelmet a bőröregedés jeleivel.

Az esti ápolás elvégzéséhez vigyél fel egy kevés terméket 
ujjbegyedre, majd felfelé, kifelé irányuló mozdulatokkal 
oszlasd el az arcodon és a nyakadon. A szem környékét 
hagyd ki! Az ageLOC Transforming Night a használati 
útmutató betartása mellett 30 napra elegendő. 

Az ageLOC Transforming Night és az ageLOC Radiant 
Day nappali hidratálókrém testvérek! Mindkettőben 
megtalálható számos hidratáló és öregedésgátló 
összetevő, amelyek egymást kiegészítve jótékonyan hatnak 
a bőrre – a legjobb eredmény érdekében! Ez a termék az 
ageLOC Transformation csomag részeként is kapható. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Ismerkedj meg az ageLOC technológiával – a Nu Skin koronájának ékkövével! A többéves 
tudományos együttműködés és a páratlan kutatás gyümölcsének segítségével az öregedésgátló 
bőrápolás új korszakába léptünk. 

Élvezd a Nu Skin exkluzív technológiájának hatását! Az ageLOC termékek csírájában kezelik 
a bőröregedés látható jeleit; elhalványítják őket, hogy szemmel láthatóan megfiatalodj. 

tükrözze külsőd is a belső fiatalságodat
AZ AGELOC TUDOMÁNY

INNOVÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az innováció és az együttműködés a siker titka, ami által a Nu Skin vezető helyre került 
a wellness és szépségápolás világában a szabadalmazott készítmények és technológiák széles 
választékával. Ez az, ami megkülönböztet bennünket, és mércét állít fel az öregedésgátlás 
ágazatában. Azáltal, hogy termékeinken keresztül megértjük és célba vesszük az öregedés 
forrásait, valódi megoldásokat nyújthatunk egyértelmű, látható és bemutatható eredményekkel. 

Természetesen nem egyedül tesszük mindezt. Vállalaton belüli tudósaink a kutatásnak és 
fejlesztésnek szentelt légkörben haladnak előre. A Nu Skin lenyűgöző és forradalmian új bőrápolási 
termékeinek kifejlesztését nagyban segíti a vezető kutatóintézetekkel való közös munka.

A TUDOMÁNY A VARÁZSLAT MÖGÖTT
A Nu Skin rendhagyó módon kezeli az öregedés látható jeleit. A Nu Skin tudósai az 
öregedésgátlás néhány világhíres kutatójával együttműködve azonosították azokat a fő 
géncsoportokat, amelyek befolyásolják öregedésünket. Exkluzív ageLOC tudományunk ezen 
kiváltó források célbavételével alapozza meg azon termékek kifejlesztését, amelyek segítségével 
fiatalnak nézhetsz ki, és annak is érezheted magad.

A FIATALSÁG EGYENSÚLYA
Ezen fő csoportok azonosítása csupán az első lépés – azt is fontos megértenünk, 
hogy tevékenységük hogyan befolyásolhatja a fiatalos bőrt. A külső megjelenés újbóli 
kiegyensúlyozása bonyolult folyamat: nem megy egy csapásra, hanem egy komplett folyamat 
szükséges hozzá. Nem olyan egyszerű, mint a ki-be kapcsolás – egyes géneket gyengíteni, 
míg másokat erősíteni kell. A Nu Skin ageLOC tudománya ezen egyensúly megteremtéséért 
felelős; így új lehetőségeket teremt a fiatalos bőr támogatásában.
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fiatalos bőr tetőtől talpig

AZ AGELOC GALVANIC SPA  
ÉS AZ AGELOC GALVANIC BODY SPA

Az ageLOC Galvanic Spa és az arcra, fejbőrre és testre való 
cserélhető fejek segítségével tetőtől talpig kiterjesztheted 
bőröd fiatalos megjelenését. El fogsz ámulni annak 
láttán, hogy halványulnak el a finom vonalak és ráncok, 
miközben a ragyogó arcszín életre kel, illetve fejbőröd és 
bőröd revitalizálódik. Arra terveztük, hogy galvánárammal 
optimalizálja a kiegészítő termékeink előnyeit – a fiatalos bőr 
titka egyszerűbb, mint gondolnád.

Ha mindezt lenyűgözőnek tartod – teljes joggal –, miért 
is állnál meg itt? Hadd mutassuk be az ageLOC Galvanic 
Body Spa készüléket! Használata egyszerű, kezelhetősége 
pedig még egyszerűbb; így a bőröregedés látható 
jeleinek megcélzása most minden eddiginél könnyebb. 
Az egyszerűség jegyében terveztük. Komfortos alakja 
követi a test természetes formáját, ezáltal is optimalizálva 
az ageLOC Body Shaping Gel alakformáló gélek hatását, 
a fiatalos megjelenés érdekében. A pulzáló galvánárammal 
működő Galvanic Body Spa gyengéd és egyszerű megoldást 
nyújt a feszesebb, illetve simább bőrért, miközben csökkenti 
a narancsbőr megjelenését a fiatal, tónusos külső jegyében.
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FRISSÍTŐ ÉS REVITALIZÁLÓ  
ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCGÉLEK, 8 X 4 ML

A Nu Skin ageLOC Galvanic Spa készülékével együtt 
alkalmazva az ageLOC Galvanic Spa Facial Gels arckezelő 
gélekkel saját otthonod kényelmében élvezheted a szalonok 
nyújtotta élményt; feszessé és simává teheted a bőrödet, 
megszabadíthatod a szennyeződésektől, és láthatóan 
csökkentheted a ráncok és barázdák megjelenését*. 
Az ageLOC-összetevők kezelésbe veszik a bőröregedés látható 
jeleit, ezáltal fiatalos megjelenést kölcsönöznek a bőrnek.

Használd a géleket a Galvanic Spa készülékkel és a Face 
Conductor arckezelőfejjel együtt, hetente 2-3 alkalommal. 
Simítsd a Pre-Treat Gel előkezelő gélt arcodra és 
nyakadra, és az első alkalmazásnál válaszd ki a készülék 
első programját. A készülék folyamatosan érintkezzen 
bőröddel! Távolítsd el a felesleges terméket, és ismételd 
meg a folyamatot a Treatment Gel arckezelő géllel, 
a második programmal.

Az arcgélek akkor a leghatékonyabbak, amikor az 
ageLOC Galvanic Spa készülékkel és a Face Conductor 
arckezelőfejjel használjuk őket.  
 
* Az eredmények egy 2020-as független professzionális  
véletlenszerű in vivo fogyasztói felmérésből származnak,  
amelyben 4 héten keresztül 30 nő használta a rendszert,  
heti három alkalommal.

ARCKEZELŐFEJ

Ez a praktikus eszköz ideális felületet biztosít a Galvanic 
Spa Facial Gels arcgélekkel való együttes használathoz. 
Speciális barázdái több ageLOC készítményt gyűjtenek 
össze a kezelőfej és a bőr között, ezáltal optimalizálják 
a kulcsfontosságú ageLOC összetevők bőrbe juttatását. 
A Face Conductor arckezelőfej bőrön történő mozgatása 
közben a friss termék megragad, és közvetlenül a kritikus 
területekre irányul.

Használd az arckezelőfejet a Galvanic Spa készülékkel és 
a Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC kezelőgélekkel 
heti 2-3 alkalommal.  Simítsd a Pre-Treat Gel előkezelő 
gélt arcodra és nyakadra, és az első alkalmazásnál használd 
a készülék első programját 2 percen keresztül. A készülék 
folyamatosan érintkezzen bőröddel! Távolítsd el a felesleges 
terméket, és ismételd meg a folyamatot a Treatment Gel 
arckezelő géllel, a második programmal, 3 percen keresztül.

Ez a kiegészítő kizárólag az ageLOC Galvanic 
Spa és a Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC 
kezelőgélekkel használható.

GALVANIC  
SPA

ÖREGEDÉSGÁTLÓ BŐRREVITALIZÁLÓ ESZKÖZ

A Nu Skin termékekkel együtt alkalmazva ez az intuitív 
és modern eszköz önbeállító galvánárammal működik, 
amelyet gyakran használnak szépségszalonokban az 
összetevők hatásának fokozása végett. Halványítja a finom 
vonalakat és ráncokat, üdíti az arcszínt, és revitalizálja a bőr 
megjelenését. A szalonok élményét otthon is átélheted, 
látványos eredményekkel!

Használd a Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC 
kezelőgélekkel, a Tru Face Line Corrector ránctalanítóval, 
az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
fejbőr- és hajápoló szérummal, vagy az ageLOC 
Body Shaping Gel alakformáló géllel és a hozzá való 
Galvanic Spa kezelőfejjel! Vidd fel a terméket a bőrre 
az utasításoknak megfelelően. Helyezd rá a kezelőfejet, 
és válaszd ki a megfelelő programot (1-től 5-ig).

A készülék minden bőrtípus igényeinek megfelelően 
beállítja az áramszintet, így mindig kényelmes és 
hatékony élményt nyújt. A Galvanic Spa Facial Gels 
kezelőgélek mellett a készülék a Tru Face Line Corrector 
ránctalanítóval és az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & 
Hair Serum fejbőr- és hajápoló szérummal és az ageLOC 
Body Shaping Gel alakformáló géllel is használható; 
mindegyik konkrét előnyökkel jár. Próbáld ki őket!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?
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TESTKEZELŐFEJ

Az összetevők bőrbe jutásáról három domborulat 
gondoskodik; a Galvanic Spa Body Conductor 
testkezelőfej könnyen használható az ageLOC Body 
Shaping Gel alakformáló géllel.

Egy határozott mozdulattal pattintsd a helyére 
a kezelőfejet. Simíts egy jó adag ageLOC Body Shaping 
Gel alakformáló gélt a célterületre (karok, lábak, combok 
vagy fenék). Ne dörzsöld be! Válaszd ki a 4-es programot, 
és kezeld 5 percig a célterületeket heti háromszor.

Az ageLOC Body Shaping Gel alakformáló gél ezzel 
a készülékkel és a Galvanic Body Spával is használható.

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

FEJBŐRKEZELŐFEJ

Újratervezett és optimalizált ergonomikus kialakításának 
köszönhetően ennek a fésűszerű kezelőfejnek a használata 
egyszerűbb, mint valaha. Fogai nagyobb felülettel 
rendelkeznek, mint a régebbi modell, ráadásul íves 
kialakításuknak köszönhetően hatékonyabban követik a fej 
formáját. Ezáltal akár 50%-kal jobb érintkezést tesznek 
lehetővé, és a lehető legtöbbet hozzák ki az ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum fejbőr- és hajápoló szérumból.

Egy határozott mozdulattal pattintsd a helyére 
a kezelőfejet. Vidd fel az ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serumot száraz vagy nedves hajra. Válaszd 
el a hajat, hogy a szérum közvetlenül a fejbőrre és a haj 
tövére kerüljön. Gyengéden masszírozd a terméket 
a fejbőrbe ujjhegyeiddel, közben pedig fésüld el 
a rakoncátlan tincseket. Használd az 5-ös programmal 
két percen keresztül reggel és este.

Már a nevéből látható, hogy a Galvanic Spa Scalp 
Conductor fejbőrkezelőfej az ageLOC Galvanic Spa 
kiegészítője, és az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum fejbőr- és hajápoló szérum hatását fokozza. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

CÉLZOTT KEZELŐFEJ

A Galvanic Spa Focus Area Conductor sima felületű, 
ovális feje jobb érintkezést tesz lehetővé a bőrrel, és 
optimalizálja a Tru Face Line Corrector ránctalanító 
hatását, miközben kezelésbe veszi a száj, a szemek és 
a homlok területén kialakuló ráncokat és barázdákat. 

Egy határozott mozdulattal pattintsd a helyére 
a kezelőfejet. Simíts el egy nagyobb mennyiségű Tru Face 
Line Corrector ránctalanítót az ajkak, az orr, a szemek 
és a homlok körüli ráncokon és barázdákon, külön-külön. 
Ne dörzsöld be a krémet! Közvetlenül szembe ne kerüljön! 
Válaszd ki a 3-as programot, és kezeld a célterületeket 
2-5 percig minden reggel és este.

Ez a praktikus kellék az ageLOC Galvanic Spa 
készülékkel és a Tru Face Line Corrector ránctalanítóval 
együtt használható. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR
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AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

ÖREGEDÉSGÁTLÓ BŐRFESZESÍTŐ TRIÓ

Az ageLOC Galvanic Body Spa készülékből, az ageLOC 
Body Shaping Gel alakformáló gélből és az ageLOC 
Dermatic Effects feszesítő testápolóból álló kollekciónk. 
Készülékünk pulzáló galvánárammal működik, amely 
kutatások által bizonyítottan optimalizálja a termékek 
hatását. A három termék együtt kontúrosabb, simább 
és feszesebb megjelenést kölcsönöz testednek.

Az optimális hatás érdekében használd a Body Shaping 
Gel alakformáló géllel együtt, naponta egyszer, hetente 
3-szor a karodon, a hasadon, a fenekeden és/vagy 
a combodon. Vidd fel a gélt a kívánt területre, és nedvesítsd 
meg a kezedet a készülék használata előtt, hogy a ciklus 
végéig folyamatosan masszírozhasd a területet. Töröld le 
a felesleget egy nedves kendővel, majd jöhet az ageLOC 
Dermatic Effects feszesítő testápoló! 

A készülék minden eddiginél nagyobb ageLOC kezelőfe-
lületével még több készítményt oszlat el a bőrön a látható 
javulásért. 

GALVANIC  
BODY TRIO

FESZESÍTŐ TESTÁPOLÓ, 150 ML

A Dermatic Effects feszesítő testápoló ageLOC 
összetevői csírájában veszik fel a harcot a bőröregedés 
látható jeleivel, miközben a készítmény elhalványítja 
a narancsbőrt, és feszesebb, fiatalosabb megjelenést 
kölcsönöz a bőrnek. Élenjáró optikai technológiája azonnali 
fényeloszlással gondoskodik a sima bőrfelszínről.

Az optimális hatás érdekében használd együtt az ageLOC 
Body Shaping Gel alakformáló géllel. Vidd fel a Dermatic 
Effects feszesítő testápolót naponta kétszer – reggel 
és este – a karodra, a combodra, a fenekedre és/vagy 
a hasadra. 

A Dermatic Effects egy igazi multifunkciós testápoló. 
Segít a sejtmegújulás fokozásában, hogy bőröd 
természetesen ragyogó legyen. Ezenkívül hidratáló hatását 
naponta érezheted, miközben lágyítja a bőrödet. 

ALAKFORMÁLÓ GÉL, 150 ML

A Galvanic Body Spa készülékkel használva ez a gél 
megcélozza a bőröregedés látható jeleit, és elhalványítja 
a narancsbőrt a feszesebb, kontúrosabb megjelenésért. 
Frissíti a bőrt, halványítja a bőröregedés látható jeleit, 
elsimítja a gödröcskéket – ezáltal javítja a bőr általános 
megjelenését és érzetét. 

Az optimális hatás érdekében használd a Galvanic Body 
Spa készülékkel együtt, naponta egyszer, hetente 3-szor 
a karodon, a hasadon, a fenekeden és/vagy a combodon. 
Vidd fel a gélt a kívánt területre, és nedvesítsd meg 
a kezedet a készülék használata előtt, hogy a ciklus 
végéig folyamatosan masszírozhasd a területet. 
Töröld le a felesleget egy nedves kendővel, majd jöhet 
az ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápoló! 

Ezt a gélt kifejezetten a Galvanic Body Spa készülékkel 
való együttes használatra terveztük. Frissíti a bőrt, közben 
pedig halványítja az öregedés látható jeleit. A használati 
utasítás követésével a tanulmányok szerint a Galvanic 
Body Spa/ageLOC Body Shaping Gel alakformáló gél/
ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápoló kombináció 
hatásai kb. 12 hét alatt mutatkoznak meg. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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bemutatkozik az
AGELOC LUMISPA
Egy teljes körű bőrápolási rutin kialakítása nem egyszerű és sok időt 
vesz igénybe – de nekünk van rá megoldásunk! Az ageLOC LumiSpa 
egy teljes körű bőrápolási rutinra alkalmas készülék, amely 
a leggyakrabban előforduló bőrproblémákat veszi célba, 
és fantasztikus eredményt kínál különösebb időráfordítás nélkül. 

A fiatalos bőr alapja az alapos tisztítás. Valamelyik Activating 
Cleanser arctisztítóval kombinálva napi kétszer két perces használat 
mellett a bőrápolási rutin részeként 7 nagyszerű hatást fogsz 
tapasztalni, amelyek túlmutatnak a szokványos arctisztításon:

•  Alaposan megtisztított bőr  
•  Ragyogás
•  Simaság
•  Puhaság  
•  A pórusok mérete láthatóan csökken  
•  Világosabb bőrtónus
•  Frissesség 

A bőrápolás tudománya nem áll meg a tisztításnál. A LumiSpa 
Accent & IdealEyes szemkörnyékápoló párosa még az apró, 
nehezen elérhető területeket is kezelésbe veszi, miközben élénkíti 
és gyengéden radírozza a szemkörnyék érzékeny bőrét. 

•  Friss és éber tekintetet eredményez.
•   Csökkenti a sötét karikák, a puffadtság, a szem alatti táskák és 

a fáradt bőr megjelenését.
•   Láthatóan feszesíti és megemeli a szem alatti bőrt és a szemhéjat.

11
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HASZNÁLAT

TUDTAD?

AGELOC LUMISPA  
CLEANSING KIT
HATÉKONY ÉS GYENGÉD  

BŐRÁPOLÓ KÉSZLET, 100 ML

Az ageLOC LumiSpa egyszerűbbé teszi az arcbőr 
ápolását, amely egyetlen, könnyen használható kézi 
eszközzel történik. Ha naponta kétszer használod 
valamelyik Activating Cleanser arctisztítóval együtt, bőröd 
csupán két perc alatt 7 jótékony hatással gazdagodik, 
amelyek felülmúlják az egyszerű tisztítást. S az eredmény? 
Idővel fiatalos és ragyogó, sugárzó arcbőr – simább és 
lágyabb bőr már egyszeri használat után. 

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel rá 
megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy szembe 
ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold be 
a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, széles 
mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd rá nagyon. 
A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, hogy 
áthelyezd az arc másik területére. Használat után öblítsd 
le és töröld szárazra az arcodat.

Az ageLOC LumiSpa készülék vízálló, így zuhanyzás 
közben is használható. Ráadásul nagy mértékben 
automatizált – a készülék leáll, hogy figyelmeztessen, 
ha helytelenül használod, és a ciklus végén automatikusan 
kikapcsol; így minden eddiginél kellemesebbé teszi 
a bőrápolási rutint! Használd a kiválasztott ageLOC 
Activating Cleanser arctisztítóval együtt.

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ  
ÉRZÉKENY BŐRRE, 100 ML

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ  
SZÁRAZ BŐRRE, 100 ML

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

Ha érzékeny a bőröd, a tisztítás nem mindig könnyű. 
Az érzékeny bőrre készült ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser komfortosabb érzést nyújt, mivel a készítmény 
zab és kínai dió-selyemfenyő kivonatát tartalmazza, 
amely puhítja és nyugtatja a bőrt. Finom rendszere 
szárazság, viszkető és feszülő érzet nélkül, gyengéden, 
mégis alaposan tisztítja az arcbőrt.

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel 
rá megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy 
szembe ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold 
be a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, 
széles mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd 
rá nagyon. A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, 
hogy áthelyezd az arc másik területére. Használat után 
öblítsd le és töröld szárazra az arcodat.

Minden ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
arctisztítóban megtalálhatók a szabadalmazott ageLOC 
összetevők, amelyek csírájában veszik fel a küzdelmet az 
öregedés látható jeleivel; az összetevőket úgy válogattuk ki, 
hogy minden bőrtípus problémáját megoldják. A LumiSpa 
élmény alapvető tulajdonsága, hogy kényelmes fogást 
és ideális párnázatot biztosít a készüléknek, így az képes 
garantálni a 7 az 1-ben megoldást a fiatalos bőrért. 

A száraz, repedezett bőr kihívást jelenthet. Ilyenkor 
a tisztítás és a hidratálás megfelelő kombinációja 
szükséges. A száraz bőrre való ageLOC LumiSpa 
Activating Cleanser kifejezetten olyan válogatott 
összetevőkből készült, amelyek enyhén tisztítanak, 
segítik elkerülni a kellemetlen feszülő érzetet, 
és megőrzik a bőr természetes nedvességtartalmát.

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel rá 
megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy szembe 
ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold be 
a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, széles 
mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd rá nagyon. 
A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, hogy 
áthelyezd az arc másik területére. Használat után öblítsd 
le és töröld szárazra az arcodat.

Minden ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
arctisztítóban megtalálhatók a szabadalmazott ageLOC 
összetevők, amelyek csírájában veszik fel a küzdelmet az 
öregedés látható jeleivel; az összetevőket úgy válogattuk ki, 
hogy minden bőrtípus problémáját megoldják. A LumiSpa 
élmény alapvető tulajdonsága, hogy kényelmes fogást 
és ideális párnázatot biztosít a készüléknek, így az képes 
garantálni a 7 az 1-ben megoldást a fiatalos bőrért. 12
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HASZNÁLAT

TUDTAD?

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ NORMÁL  
ÉS VEGYES BŐRRE, 100 ML

Az ageLOC LumiSpa Activating Cleanser normál 
és vegyes bőrre való arctisztító alga és különféle növények 
keverékéből készült, amelyek tiszta és friss érzést 
kölcsönöznek az arcnak. Fenntartja a bőr hidratáltságának 
egyensúlyát, és kitisztítja az eltömődött pórusokat az arc 
zsíros területein a vegyes bőrtípusúaknál. 

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel rá 
megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy szembe 
ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold 
be a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, 
széles mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd rá 
nagyon. A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, 
hogy áthelyezd az arc másik területére. Használat után 
öblítsd le és töröld szárazra az arcodat.

Minden ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
arctisztítóban megtalálhatók a szabadalmazott ageLOC 
összetevők, amelyek csírájában veszik fel a küzdelmet az 
öregedés látható jeleivel; az összetevőket úgy válogattuk ki, 
hogy minden bőrtípus problémáját megoldják. A LumiSpa 
élmény alapvető tulajdonsága, hogy kényelmes fogást 
és ideális párnázatot biztosít a készüléknek, így az képes 
garantálni a 7 az 1-ben megoldást a fiatalos bőrért. 

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ  
PATTANÁSOS BŐRRE, 100 ML

Kezelésbe veszi a pattanásokat; ez az arctisztító 
kifejezetten olyan összetevők hozzáadásával készült, 
amelyek segítenek a pattanások csökkentésében, 
megtisztítják a bőrt, és felszabadítják a pórusokat a bőr 
kellemes érzetének megtartása mellett, hogy kontroll alatt 
tarthasd a pattanásokat.

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel rá 
megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy szembe 
ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold be 
a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, széles 
mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd rá nagyon. 
A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, hogy 
áthelyezd az arc másik területére. Használat után öblítsd 
le és töröld szárazra az arcodat.

Minden ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
arctisztítóban megtalálhatók a szabadalmazott ageLOC 
összetevők, amelyek csírájában veszik fel a küzdelmet az 
öregedés látható jeleivel; az összetevőket úgy válogattuk ki, 
hogy minden bőrtípus problémáját megoldják. A LumiSpa 
élmény alapvető tulajdonsága, hogy kényelmes fogást 
és ideális párnázatot biztosít a készüléknek, így az képes 
garantálni a 7 az 1-ben megoldást a fiatalos bőrért. 

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ  
ZSÍROS BŐRRE, 100 ML

Szeretnél javítani bőröd zsíros csillogásán és az eltömődött 
pórusokon? A zsíros bőrre tervezett ageLOC LumiSpa 
Activating Cleanser arctisztító ártéri japánkeserűfű 
hozzáadásával készült, amely megakadályozza a túlzott 
faggyú felhalmozódását, miközben az olyan hatékony 
antioxidánsok, mint a gránátalma-kivonat, ragyogóvá és 
frissé teszik az arcbőrt.

Nedvesítsd be arcodat meleg vízzel, és vigyél fel rá 
megfelelő mennyiségű tisztítót, ügyelve, hogy szembe 
ne kerüljön. Nedvesítsd be a fejet, és kapcsold be 
a készüléket. Csúsztasd végig arcodon lassú, 
széles mozdulatokkal. Ne dörzsöld és ne nyomd rá 
nagyon. A készülék 30 másodpercenként szünetet tart, 
hogy áthelyezd az arc másik területére. Használat után 
öblítsd le és töröld szárazra az arcodat.

Minden ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
arctisztítóban megtalálhatók a szabadalmazott ageLOC 
összetevők, amelyek csírájában veszik fel a küzdelmet az 
öregedés látható jeleivel; az összetevőket úgy válogattuk ki, 
hogy minden bőrtípus problémáját megoldják. A LumiSpa 
élmény alapvető tulajdonsága, hogy kényelmes fogást 
és ideális párnázatot biztosít a készüléknek, így az képes 
garantálni a 7 az 1-ben megoldást a fiatalos bőrért. 

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER
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AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

MELYIK AGELOC 
LUMISPA ACTIVATING 
CLEANSER ARCTISZTÍTÓ

HIGIÉNIKUS, NEM DÖRZSÖLŐ SZILIKON FEJ  
NORMÁL / KÍMÉLETES / DURVA

Az ageLOC LumiSpa Silicone Head fejek puha, hatékony 
szilikon felülete higiénikus, és könnyebben tisztítható, mint 
a széles körben kapható sörtés fejek. Egyedülálló Two-Sense 
Motion kettős hatású technológiája lehetővé teszi a bőrrel 
való precíz érintkezést, hogy a legtöbbet hozd ki az ageLOC 
LumiSpa Activating Cleanser arctisztítókból. Válassz egyet 
a normál (sztenderd), durva és kíméletes szilikon fejek közül, 
és élvezd az ageLOC Activating Cleanser arctisztító hatását!

Az ageLOC Silicone Head fejek könnyen be- és 
kipattannak a LumiSpa készüléken. Vedd le az ageLOC 
Silicone Head fejet minden használat után, alaposan 
öblítsd le, szárítsd meg, és cseréld ki, hogy megőrizhesd 
készüléked legjobb állapotát. Javasoljuk, hogy az ageLOC 
Silicone Head fejeket háromhavonta cseréld ki a legjobb 
eredmények és higiénia érdekében.

Észrevetted a mintákat? Az ageLOC LumiSpa Silicone 
Head szilikon fejek különleges formatervezésük és 
szerkezetük révén precíz érintkezést és mozgást tesznek 
lehetővé, amelyre az ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser arctisztítóknak szükségük van a bőrön végzett 
munkához. Ez a legkifinomultabb Nu Skin innováció!

FESZESÍTŐ ÉS FRISSÍTŐ SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ SZETT 

Az ageLOC LumiSpa készülék legújabb kiegészítőjével, 
az ageLOC LumiSpa Accent Head apró szilikon 
csúcsával még a nehezebben hozzáférhető területek 
sem jelentenek gondot. Az ageLOC LumiSpa IdealEyes 
szemkörnyékápolóval együtt alkalmazva finoman radírozza, 
élénkíti és feszesíti a szem érzékeny területét, valamint 
csökkenti a szem alatti karikákat és a puffadtságot, 
miközben láthatóan megemeli a szemhéjat.

Reggel és este vidd fel az ageLOC LumiSpa IdealEyes 
szemkörnyékápolót finoman a szemöldök alatti tiszta 
bőrfelületre, a szarkalábakra hajlamos csücsökbe és 
a szemek alá. Szembe ne kerüljön! Masszírozd mindkét 
szem területét egyenként fél percen keresztül az 
ageLOC LumiSpa Accent Head fejjel, majd 1 perc 
elteltével kapcsold ki a készüléket.  

Amikor a késő esti munka vagy a hajnalig tartó buli 
miatt extra szépítőalvásra lenne szükséged, ez a 
páros megajándékoz téged a friss és éber tekintettel. 
Az ageLOC LumiSpa IdealEyes és az ageLOC LumiSpa 
Silicone Tip külön-külön is megvásárolható; így tovább 
élvezheted az ageLOC LumiSpa Accent hatását.

LUMISPA SILICONE  
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEALEYES

a megfelelő számomra?
A készülék és az arctisztító készítmény személyre 
szabása által biztos lehetsz benne, hogy azt 
adod bőrödnek, amire valóban szüksége van. 
Mivel mindenki számára elérhetővé szerettük volna 
tenni az ageLOC LumiSpa élményét, öt különböző 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser arctisztítót 
fejlesztettünk ki, mindegyikkel egy-egy bőrtípus 
szükségleteit tartva szem előtt. 

Még sosem volt ilyen egyszerű, hogy rátalálj a neked 
való ageLOC Activating Cleanser arctisztítóra! 
Egyszerűen csak töltsd ki a gyors és könnyű LumiSpa 
bőrápolási kvízünket! Válaszolj a bőröd mindennapos 
tulajdonságaira vonatkozó kérdéseinkre, mi pedig 
kiválasztjuk a neked megfelelő ageLOC LumiSpa 
Cleansing arctisztító csomagot. Így segítünk rátérni 
a helyes bőrápolás ösvényére és magasabb szintre 
emelni rutinodat.  

A kvíz kitöltéséhez látogass el a www.
lumispafacecare.com oldalra! 
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Vedd célba a bőröregedés látható jeleit, és élvezd az idő múlását 
a hatékony, célzott megoldásokkal! Kifejezetten a specifikus 
bőröregedési problémák orvoslása érdekében jött létre; ez a 
Tru Face termékvonal tökéletes kiegészítője a bőrápolási rutinnak, 
amely által extra törődést biztosíthatsz a kritikus területek számára.

Vedd kezelésbe az öregedés jeleit! 
Élvezd az idő múlását!

TRU FACE



AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

KISIMÍTÓ GÉL BARÁZDÁKRA ÉS RÁNCOKRA, 30 ML GYENGÉD ARCHÁMLASZTÓ GÉL, 30 ML

Minden egyes ránc egy történetet mesél; egy-egy 
grimasz, mosoly és nevetés történetét. A Tru Face 
Line Corrector a bőröregedés ezen látható jeleit veszi 
célba; segít az ajak, a szem és a homlok környékén 
kialakuló ráncok halványításában, hogy történeteiket 
csak emlékezetből ismerjük. 

A Tru Face Revealing Gel felfedi sima, fiatalos bőrödet. 
Laktobionsav és glükonolakton polihidroxisavakat (PHA) 
tartalmazó formulájának köszönhetően a Revealing Gel 
kellemes hidratálást nyújt a bőrnek, és védelmet biztosít 
számára az oxidatív stresszel szemben. S az eredmény? 
Fényes, fiatalos bőr.

Minden reggel és este vidd fel a készítményt a szem, 
a száj és a homlok környéki ráncokra. Ezt követően 
használd kedvenc Nu Skin hidratálódat. A legjobb 
eredményekért használd az ageLOC Galvanic Spa 
készülékkel, a Focus Area Conductor célzott kezelőfejjel 
és a 3-as programmal 2-5 percen keresztül. Ezt követően 
használd kedvenc Nu Skin hidratálódat.

Használd reggel és este, tisztítás és tonizálás után. 
Borsónyi mennyiséget nyomj ki az ujjbegyedre, és vékony 
rétegben vidd fel az arcodra és a nyakadra. Ne dörzsöld, 
és ne masszírozd be a bőrödbe. Azonnal folytasd kedvenc 
Nu Skin hidratálóddal.

Bizonyított, hogy a Tru Face Line Corrector ránctalanító 
és az ageLOC Galvanic Spa készülék együttes használata 
jobb eredményeket biztosít 4 hét alatt, mint a Tru Face 
Line Corrector önmagában való használata 8 hét alatt*.

A Revealing Gel archámlasztóban lévő glükonolakton 
csökkenti a pórusok méretét és a túlzott napsugárzás 
hatásának látható jeleit.

LINE  
CORRECTOR

REVEALING  
GEL
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TONIK, 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Ha szeretnéd tökéletesíteni a bőrápolás eredményeit, 
feltétlenül használd ezt minden tisztítás után! 
Aminosavakat tartalmaz, amelyek a fiatalos bőr alapvető 
építőkövei. Előkészíti bőrödet a rutin további lépéseire, 
valamint segít megbizonyosodni róla, hogy a Tru Face 
termékekből a lehető legtöbbet hozod ki, és így garantált 
legyen a fiatalos megjelenés.

Használd tonikként reggel és este a tisztítás után. Vidd 
fel arcodra és nyakadra vattakoronggal, majd használd a 
Tru Face termékeket és kedvenc Nu Skin hidratálódat.

A Tru Face Priming Solution zöldtea-kivonatot tartalmaz, 
amely jól ismert antioxidáns hatásáról.

16Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!

* Az eredmények egy 8 hetes, független professzionális in vivo 
felmérésből származnak, amelyben az alanyok fél arcát kezelték.
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ARCFESZESÍTŐ SZÉRUM, 60 KAPSZULA NYAK- ÉS DEKOLTÁZSKRÉM ÉS -SZÉRUM, 2X15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

Az ageLOC összetevőkkel készült ageLOC Tru Face 
Essence Ultra csírájában veszi fel a harcot az öregedés 
látható jeleivel, miközben a többi összetevője javítja 
a feszes bőr fő komponenseit a fiatalos megjelenésért. 
Ez a szérum védi a bőrödet az oxidatív stressz ellen. 
Minden kapszulától jelentős javulást várhatsz! 

Az optimális eredmények érdekében az ageLOC Tru Face 
Essence Ultra napi kétszeri használata javasolt a hidratálást 
megelőzően. Használatához nyiss fel egy kapszulát, 
nyomj ki belőle két-három cseppet azokra a területekre, 
amelyekre a legtöbb figyelmet szeretnéd fordítani, 
majd oszlasd szét a maradékot az arcodon. 

Mitől olyan pompás az ageLOC Tru Face Essence Ultra? 
Mert szívünk-lelkünk benne van, és folyamatosan frissítjük 
a formuláját, mióta 2003-ban megszületett a Tru Face 
Essence név alatt. Azóta 2008-ban bemutattuk a Tru Face 
Essence Ultrát, jelenlegi formájában pedig 2013 óta kapható. 

Ez a két termék segít a nyakon és a dekoltázson lévő bőr 
kontórussá és tónusossá tételében, valamint elhalványítja 
a finom vonalakat és a ráncokat. A Tru Face Essence 
Duet hidratál, továbbá simává és ragyogóvá teszi 
a bőrt. A formula az ageLOC technológiával készült, 
és csírájában felveszi a harcot az öregedés látható jeleivel. 

Az optimális eredmény érdekében alkalmazd reggel 
és este, tiszta és száraz bőrön, a nappali vagy éjszakai 
hidratálókrém felvitele előtt. Két ujjal egyenletesen 
nyomva pumpálj egy-két adagot a kezedbe, majd keverd 
el finoman, és vidd fel a nyakadra és a dekoltázsodra.

A nyak és a dekoltázs bőre különbözik az arcbőrtől: 
vékonyabb, ezért érzékenyebben érintik a bőröregedés 
első jelei, természetéből adódóan pedig kevésbé hidratált. 
Emiatt fontos, hogy kifejezetten ezekre a területekre 
tervezett termékeket használjunk – és az Essence Duet 
tökéletes választás!

17
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A bőröregedés látható jeleinek legyőzése nem egyszerű feladat. 
S habár öregedésgátló termékvonalunk nagy segítséget nyújt 
az árulkodó jelek csökkentésében, mégis csak akadnak olyan 
területek a bőrünkön, amelyek több odafigyelést igényelnek, 
mint a többi. Ezért alkottuk meg a Tru Face márkát. Kifejezetten 
a specifikus bőröregedési problémák orvoslása végett jött létre; 
ez a hatékony célzott megoldásokból álló termékvonal tökéletes 
kiegészítője a bőrápolási rutinnak.

fedezd fel a Tru Face erejét
TRU FACE



A bőr sejtmegújulásának fokozásával és a finom vonalak 
és ráncok halványításával ez a hatékony öregedésgátló 
bőrápolási rutin egyértelmű választás a fiatalos bőrért.

varázsold fiatalossá bőrödet
NU SKIN 180º
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GYENGÉD SEJTMEGÚJÍTÓ SZÉRUM, 30 ML

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

Ezzel a hatékony készítménnyel könnyen és gyengéden 
javíthatsz a bőröd megjelenésén. Nemcsak a bőr 
feszességét javítja, hanem a bőrsejtek megújulását 
is meggyorsítja a hámlasztáson keresztül. Ezenfelül 
antioxidáns védelmet is nyújt és hidratál, hogy bőröd sima 
legyen, miközben elhalványítja a vonalakat és a ráncokat. 

Használd reggel és este a Nu Skin 180° System harmadik 
lépéseként, miután a Skin Mist arcpermet megszáradt. 
Töltsd meg a csepegtetőt a 0,5 ml-es jelölésig, 
és csepegtesd a kezedre, majd vidd fel a folyadékot 
egyenletesen az arcodra úgy, hogy közben elkerülöd 
a szemkörnyéket. 

A formulában megtalálható szója izoflavonok – a szójában 
lévő aktív összetevők – feszesebbé teszik a bőrt, miközben 
halványítják a vonalakat és a ráncokat. 

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCLEMOSÓ, 125 ML

A formula 10% aktív C-vitamint tartalmaz, amely hatékony 
fegyver az öregedés látható jelei elleni védelemben. 
Ennek köszönhetően a Face Wash öregedésgátló 
tisztítóként egyedülálló és rendkívüli. Gazdag, krémes 
formulája megcélozza a foltokat és az elszíneződéseket, 
feszesíti a bőrt, és elhalványítja a ráncokat a friss és 
fiatalos arcbőrért.

Használd reggel és este a 180° System első lépéseként. 
Langyos vízzel nedvesítsd be az arcodat és a nyakadat. 
Helyezz kis mennyiséget ujjbegyedre, majd vidd fel 
arcodra és nyakadra, szemed környékét kikerülve, 
amíg a tisztító habot nem képez. Használat után öblítsd 
le meleg vízzel, és töröld szárazra a bőrödet.

A C-vitamin igazán fontos. Halványítja a vonalakat és 
a ráncokat, és feszesíti a bőrt. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCPERMET, 100 ML

180º  
SKIN MIST

A 180° Skin Mist rizsfehérje lebontása során kapott 
anyagokat tartalmaz, amelyek segítenek a vonalak 
és ráncok halványításában és a bőr feszesítésében. 
A pórusokat finomító és összehúzó gombakivonattal 
és a bőrt nyugtató HMW-komplexszel a 180° Skin Mist 
egy lépéssel közelebb visz a fiatalos arcbőrhöz. 

Használd reggel és este a Nu Skin 180° System második 
lépéseként. Enyhén permetezd a Skin Mist arcpermetet 
arcodra és nyakadra; a szem környékét kerüld ki. 

Több spóra, kisebb pórusok! A Skin Mist arcpermetben 
lévő gombakivonat segít a szemmel látható pórusok 
eltüntetésében az arcodon és a nyakadon. 

20Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!



ÖREGEDÉSGÁTLÓ ÉJSZAKAI KRÉM, 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

ÖREGEDÉSGÁTLÓ NAPPALI KRÉM, 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Ez a továbbfejlesztett technológiájú hidratálókrém 
a fény által aktivált fotoszómákkal további védelmet 
nyújt a túlzott napsütésnek kitett bőrön megjelenő látható 
jelekkel szemben. Hidratál és védi a bőrt az UVB-sugárzás 
ellen. Hogy tökéletesen induljon a nap.

Használd reggel, a 180° System negyedik lépéseként. 
Felfelé és bentről kifelé történő mozdulatokkal vidd fel 
a krémet az arcra és a nyakra, elkerülve a szemkörnyéket. 

A sheavaj és az avokádóolaj kombinációja gazdagon 
hidratál, miközben segít enyhíteni a látható 
ráncok megjelenését. 

Ez a könnyű hidratáló a bőr éjszakai sejtregenerálódását 
hivatott kiegészíteni. Megvédi a bőrt az oxidatív stressz 
és a környezet hatásaitól, valamint erősíti a bőr barriert, 
mely a védelemért felel. Mondj búcsút az öregedés 
látható jeleinek, és köszöntsd a fiatalos arcbőrt 
a 180° termékcsaláddal!

Használd este, a 180° System negyedik lépéseként. 
Vidd fel felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal arcodra 
és nyakadra; a szem környékét kerüld ki. 

A nagyszerű dolgok gyakran váratlan helyekről jönnek. 
Ez a formula makadámdió-olajat és tajtékvirág-magolajat 
tartalmaz, amelyek megőrzik és védik a bőrfelszín 
vízzáró rétegét.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ARCBŐRHÁMLASZTÓ, 25 ML

A 10%-os tejsavoldatot tartalmazó praktikus, kettős hatású 
termék tudományosan igazolt módon javítja a bőrön 
megjelent öregedés és túlzott napsugárzás látható 
jeleit az agresszív kémiai hámlasztók használatát követő 
helyreállási idő szüksége nélkül. Önmagában vagy a 180° 
Systemmel együtt használva is hatékony; ez a hámlasztó 
stimulálja a sejtmegújulást, valamint halványítja a vonalakat 
és a ráncokat.

Használd a Facial Peel and Neutralizer hámlasztót és 
semlegesítőt a 180˚ Cell Renewal Fluid sejtmegújító 
szérum helyett tisztítás és tonizálás után, hetente 3-szor. 
A szemeket kikerülve enyhén simítsd végig arcodat 
és nyakadat egy Facial Peel koronggal. Hagyd, hogy 
az oldat legalább 10 percig hasson. Befejezésként 
gyengéden töröld le egy Neutralizer koronggal az 
arcodat, majd használd kedvenc hidratálódat.

Az AHA Facial Peel Neutralizer zabszemkivonata 
közismerten antioxidánsokban gazdag, és nyugtatja a bőrt.

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?
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Az öt kulcsfontosságú termékből készült fejlett rendszer a teljes öregedésgátló 
bőrápolásról gondoskodik, továbbá a bőr természetes sejtmegújításának 
fokozásával, valamint a barázdák és a ráncok halványításával veszi fel a harcot 
az öregedés látható jelei ellen.  A Nu Skin 180˚ Face Wash arclemosó, 
a Skin Mist arcpermet, a Cell Renewal Fluid sejtmegújító folyadék, az UV 
Block Hydrator UV-védelmet biztosító hidratáló és a Night Complex éjszakai 
hidratáló előnyeit egyesítő rendszer éjjel-nappal ellátja bőrödet mindennel, 
amire csak szüksége van a fiatalos megjelenéshez. 

az öregedésgátlás hatékony, gyengéd specialistája
NU SKIN 180º SYSTEM

22
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Mindannyian ragyogó bőrre vágyunk. Ugyanakkor 
ez nem egyszerű feladat. A stressz, az alváshiány, 
a légszennyezettség és az UV-sugarak jelen vannak 
mindannyiunk életében, komolyan csökkentve bőrünk 
ragyogását. Éppen ezért alkottuk meg a Nutricentialst. 
Az innovatív tudomány révén a legkíméletlenebb 
feltételek mellett is burjánzó bioadaptív növények 
kivonatát használtuk a termékeinkben, hogy a bőrödön 
fejtsék ki csodálatos hatásukat.

A bioadaptív bőrápoló termékcsaládunk 
titka a bioadaptív növényi összetevőkből álló 
keverékünkben rejlik. 

Azáltal, hogy bőrödet a változó környezeti kihívásokkal 
való küzdelemben segítik, a Nutricentials termékek 
napról napra szép és ragyogó megjelenést kölcsönöznek 
az arcbőrnek, bármerre is járj. 

a természet ihlette, 
a tudomány megalkotta

NUTRICENTIALS



N
U

TR
IC

EN
TI

AL
S

NUTRICENTIALS
TISZTÍTÓ MICELLÁS VÍZ, 250 ML

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

Frissítsd fel arctisztítási rutinodat, és szabadulj meg 
a szennyeződésektől a Nutricentials Day Away micellás 
szépítő vízzel! Ez a gyengéd, leöblítést nem igénylő 
arclemosó segít eltávolítani a koszt, az olajat és a sminket, 
amelyek felgyülemlettek a bőrödön a nap folyamán. 
Még a sminklemosót is segíti a tartós smink, pl. a vízálló 
szempillaspirál eltávolításában.

Önts egy kevés Day Away Micellar Beauty Water micellás 
vizet egy vattakorongra. Töröld le arcodról a sminket 
és a szennyeződéseket. Ismételd, amíg tisztává nem 
válik az arcbőröd.

A micellás víz (a micellákat tartalmazó arctisztító 
víz) gyors, praktikus és hatékony tisztító ereje miatt 
népszerű. A Nutricentials Day Away micellás szépítő 
víz azonban teljesen új szintre emeli ezt a klasszikus 
arclemosót, hiszen formulája olyan nedvességmegkötő 
anyagokat tartalmaz, mint pl. a nátrium PCA, a glicerin 
és a propándiol, amelyek gondoskodnak a bőr puha, 
sima és hidratált megjelenéséről. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

GYENGÉD KRÉMES SZAPPANMENTES  
ARCTISZTÍTÓ, 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Ez a gyengéd arctisztító tej egy luxusminőségű, 
krémes, szappanmentes készítmény, amely multifunkciós 
arctisztítóként fejti ki hatását. Eltávolítja a koszt, 
a felesleges faggyút és a sminket, miközben megóvja 
a bőr természetes vízzáró rétegét. Kíméletes formulája 
bioadaptív és bőrkondicionáló összetevőket tartalmaz, 
amelyek kellemesen hidratálják a bőrt.

Ujjbegyeddel enyhén masszírozd be a HydraClean 
arctisztítót az arcod és nyakad nedves bőrébe, 
majd öblítsd le alaposan és töröld szárazra. Ezt követően 
használd két tonikunk valamelyikét, az In Balance vagy 
a Here you Glow készítményeket! Használd reggel és este.

A készítmény tartalmaz néhány olyan összetevőt, 
amelyre biztosan nem számítanál – egyebek mellett 
tajtékvirágmag-olajat használunk a bőröd hidratálásának 
és puhábbá varázsolásának érdekében, miközben 
a bőrkondicionáló anyagok keveréke és az édesgyökér-
kivonat egy vegyülete nyugtató hatása révén segít 
fenntartani a bőr vízzáró barrier rétegét. 

GYENGÉD SZAPPANMENTES  
ARCTISZTÍTÓ GÉL, 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Távolítsd el a pórusokat eltömítő szennyeződéseket, 
és tedd frissítően tisztává a bőrödet! Ez a hatékony 
gélállagú, habzó készítmény eltávolítja a koszt, az olajat 
és a sminket, és egyúttal hidratálja is a bőrt. A formula 
titka a benne található tisztító erejű aminosav, amely 
felszabadítja a pórusokat, míg hidratáló összetevői 
frissítik és nyugtatják a bőrt. 

Ujjbegyeddel enyhén masszírozd be a gélt a nedves bőrbe 
arcodon és nyakadon, majd öblítsd le alaposan és töröld 
szárazra. Ezt követően használd két tonikunk valamelyikét, 
az In Balance vagy a Here you Glow készítményeket, 
és ismételd meg a folyamatot minden reggel és este.

Egyes arctisztítók hajlamosak túl sok faggyútól 
megszabadítani a bőrt, ami kiszáradáshoz vezethet. 
A Nutricentials To Be Clear aminosav-alapú tisztító 
anyagokat tartalmaz, amelyek finom habot képezve 
megtisztítják a pórusokat, és eltávolítják a felesleges 
faggyút. Ezzel egyidőben a benne található hidratáló 
összetevők fenntartják a bőr kellemes érzetét.
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TÁPLÁLÓ ARCSZÉRUM, 30 ML

Gondoskodj a bőröd nappali puhaságáról, ragyogó megje-
lenéséről és kellemes érzetéről, éjjel pedig tedd ellenállóbbá 
a környezeti stressztényezőkkel szemben! A gyorsan felszívó-
dó szérumban jelen lévő HydraFlex Blend keverékünk segít ki-
elégíteni a bőröd hidratációs igényeit, miközben a bioadaptív 
növényi összetevők védelmet biztosítanak az olyan minden-
napi stressztényezők ellen, mint pl. a késő esti kimaradások, 
a rohanós munkanapok vagy a szennyezett városi légkör.

Tisztítás és tonizálás után vidd fel a szérumot arcodra 
és nyakadra felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal, 
majd használd kedvenc hidratálódat. 

A HydraFlex Blend keverék lágy, ultrakönnyű pajzsot 
képez a bőrön, amely automatikusan alkalmazkodik 
a környezethez, hogy mindig tökéletesen hidratálja 
a bőrt. Mindez azt jelenti, hogy száraz környezetben 
vonzza, nyirkos vagy meleg időjárásban pedig taszítja 
a nedvességet, hogy a bőr folyamatosan puha és kellemes 
érzetű legyen.

FRISSÍTŐ HATÁSÚ ARCTONIK, 150 ML

Ez a könnyed tonik visszaállítja a bőr megfelelő pH-
értékét, és segít neki egyensúlyban maradni. Glicerinnel és 
egy olyan hidratáló keverékkel készült, amely Lactobacillus 
fermentumot, Aloe verát, nátrium PCA-t és nátrium-
hialuronátot tartalmaz. Segít fenntartani a bőr természetes 
barrier rétegét, és friss, ragyogó megjelenést biztosít 
a számára.

A megtisztított bőrfelületre alulról kifelé haladva vidd 
fel a tonikot arcodra és nyakadra egy vattakorong 
segítségével, majd jöhet a Celltrex Always Right. 

A pH Balance Toner számtalan előnnyel szolgál a bőr 
számára. Frissítő hidratáltságot biztosít az arc tisztítása 
után, és kiegyensúlyozza a bőr pH-értékét, amely által 
felkészíti a szérum és a hidratálókrém fogadására. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT  
RECOVERY FLUID

IN BALANCE  
PH BALANCE TONER
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HÁMLASZTÓ TONIK, 150 ML

HERE YOU GLOW  
EXFOLIATING TONER

A tonik formulája hidroxisavak egyedülálló keverékét 
tartalmazza, amely puhává, simává, egészséges 
megjelenésűvé és láthatóan ragyogóvá teszi az arcbőrt, 
míg a benne található szalicilsav csökkenti a meglévő 
pattanásokat. Ezzel egy időben tisztító hatásának 
köszönhetően csökkenti a jövőbeni pattanások 
kialakulásának esélyét. Az eredmény tiszta, egységes és 
ragyogó arcbőr, amely készen áll a rutin következő lépésére.

Arctisztítás után használd a Here You Glow-t egy 
vattakorong segítségével. Simítsd át az arcod és 
a nyakad az átitatott vattakoronggal felfelé és kifelé 
irányuló mozdulatokkal, a szemkörnyéket elkerülve. 
Hagyd megszáradni, majd használj szérumot és 
hidratálókrémet. Használd minden reggel és este.

A legutóbbi klinikai vizsgálataink során hihetetlen 
eredményeket tapasztaltunk! A résztvevők 100%-a szerint 
a bőre sokkal ragyogóbbnak tűnt* a Here You Glow 
használatát követően.   

25 *Az eredmények egy belső felmérésből származnak, amelyben 
25 résztvevő két héten át napi kétszer alkalmazta a Here You Glow 
Exfoliating Toner tonikot, majd értékelte a látható eredményeket.



DEW ALL DAY 
MOISTURE RESTORE CREAM

GAZDAG HIDRATÁLÓ ARCKRÉM, 75 ML

A Nutricentials Dew All Day nyugtatja, puhítja és 
simítja a bőrt, miközben az egész napos hidratálásáról is 
gondoskodik, hogy a viszontagságok ellenére is a legjobb 
formádat hozhasd. A benne található bioadaptív növényi 
összetevők támogatják bőrödet a környezethez való 
alkalmazkodásban, és abban, hogy a mindennapos 
stressztényezők csak ellenállóbbá, és ne elnyűtté tegyék.

Vidd fel bőségesen az arc és a nyak tiszta bőrére felfelé 
és kifelé irányuló mozdulatokkal. Használd minden reggel 
és este. 

A készítmény pisztáciaolajat és sheavajat tartalmaz a sima 
és bársonyos bőr érdekében. E-vitamint és annak egy 
származékát is hozzáadtuk, hogy védelmet biztosítsanak 
a környezeti ártalmak okozta oxidatív stresszel szemben.  
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THIRST FIX 
HYDRATING GEL CREAM
PILLEKÖNNYŰ HIDRATÁLÓGÉL, 75 ML

Legyen jóval simább és gyönyörűbb a bőröd a gél állagú, 
olajmentes hidratáló arckrémünk használatával! Bioadaptív 
összetevő-keverékünket tartalmazza, amely fokozza 
a bőr természetes ellenálló képességét, védelmet biztosít 
számára a környezeti stressztényezőkkel szemben, 
miközben egy egyedülálló biomimetikus hidratáló 
komplex is található benne, amely a bőr természetes 
elemeit utánozva nyújt tartós hidratálást*.

Vidd fel bőségesen az arc és a nyak tiszta bőrére felfelé 
és kifelé irányuló mozdulatokkal. Használd minden reggel 
és este.  

A Thirst Fix azonnali és akár 24 órán tartó hidratálást biztosít*.

INTENZÍV HIDRATÁLÓ ARCKRÉM, 75 ML

Ez a mennyei arckrém órákon át hidratálja, puhítja, 
és ragyogóvá teszi a bőrt. Bioadaptív növényi 
összetevőket tartalmaz, amelyek támogatják a bőr 
természetes ellenállóképességét, védelmet biztosítanak 
a számára a környezeti stressztényezők negatív hatása 
ellen, ráadásul az Evodia rutaecarpa gyümölcskivonata 
láthatóan a ragyogását is fokozza. 

Vidd fel bőségesen az arc és a nyak tiszta bőrére felfelé 
és kifelé irányuló mozdulatokkal. Használd minden reggel 
és este. 

A Moisturize Me használatával nem kell aggódnod 
a bőröd hidratációs szükségletei miatt. Kellemesen 
hidratált marad éjjel-nappal!* 

MOISTURIZE ME 
INTENSE HYDRATING CREAM

26

*Az eredmények egy független professzionális in vivo felmérésből 
származnak, amelyben 24 órán keresztül 32 egészséges női és férfi 
alany vett részt, akik betöltötték 18. életévüket. A bőr hidratáltsági 
szintjét korneométerrel mérték meg három különböző területen: 
a Thirst Fix hidratálókrémmel bekent területen, és ezenkívül két másik 
területen a pozitív (glicerin) és a negatív (kezeletlen) kontrollért. 

*Az eredmények egy független professzionális in vivo felmérésből 
származnak, amelyben 24 órán keresztül 32 egészséges nő és 
férfi vett részt, akik betöltötték 18. életévüket. A bőr hidratáltsági 
szintje Corneometerrel került mérésre három különböző területen: 
a Moisturize Me hidratálókrémmel bekent területen, és ezenkívül két 
másik területen a pozitív (glicerin) és a negatív (kezeletlen) kontrollért.
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

SPF30 FÉNYVÉDELEMMEL ELLÁTOTT  
KÖNNYED NAPPALI HIDRATÁLÓKRÉM, 50 ML

Day Dream Protective Lotion hidratálókrémünket az 
UVB-sugarak elleni védelem érdekében 30-as fényvédő 
faktorral láttuk el, miközben a bioadaptív növényi 
összetevőkből álló keverékünk abban segít, hogy bőröd 
képes legyen alkalmazkodni a stresszhez, a szennyezett 
légkörhöz és az oxidatív stresszhez. A karnozin nevű 
antioxidáns védelmet biztosít a bőr számára a kék fény 
és az infravörös sugarak negatív hatásai ellen. 

Vidd fel bőségesen az arc és a nyak bőrére felfelé és kifelé 
irányuló mozdulatokkal. Használd minden reggel. 

A Day Dream formulájához antioxidánsként hozzáadtunk 
gyömbérkivonatot is, ami serkenti a bőr természetes 
ellenállóképességét a stresszel szemben, mivel nyugtatja, 
fokozza ragyogását, és kiegyenlíti a tónusát. 

SPF30 FÉNYVÉDELEMMEL ELLÁTOTT  
KRÉMES NAPPALI HIDRATÁLÓKRÉM, 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM                                
CREAMY DAY MOISTURIZER

Nappali hidratálókrémünk használatával bőröd nemcsak 
puha, hanem hidratált is marad. Ez a pompás krém 
30-as faktorszámú fényvédőt tartalmaz, ráadásul 
bioadaptív növényi kivonatokkal óvja a bőrt a környezeti 
stressztényezők káros hatásai ellen. A kék fényt és az 
infravörös sugarakat is megszűrő összetevője ezen 
sugaraknak való kitettség káros hatásait mérsékli.

Vidd fel bőségesen az arc és a nyak bőrére felfelé és kifelé 
irányuló mozdulatokkal. Használd minden reggel.

A candeia fából, fenntartható módon kinyert bisabolol 
a hidratálókrém egy Dél-Amerikában honos, természetes 
úton kinyert összetevője, amely nyugtatja és hidratálja 
a bőrt, miközben a mindennapos környezeti ártalmakkal 
szemben is védelmet nyújt a számára. 

TÁPLÁLÓ PAKOLÁS  
ARCA ÉS NYAKRA, 100 ML

Találkoztál már olyan pakolással, amely a wellnesshétvégék 
hangulatát keltette? Ez pont ilyen! A bioadaptív botanikai 
kivonatokkal készült Spa Day olyan hidratáló formulát 
tartalmaz, amely segít megkötni a nedvességet a 
bőrödben, csökkenti annak szárazságát, és egészséges 
ragyogást hagy maga után. Amikor úgy érzed, hogy bőröd 
egy kis extra törődést igényel, akkor eljött a pakolás ideje.

A tisztítás után vidd fel a pakolást tetszés szerint arcodra 
és nyakadra, majd hagyd rajtuk 10 percig, és öblítsd le 
meleg vízzel.

A Spa Day titka egy különleges összetevőben, 
a szacharid-izomerátban rejlik. Ez egy olyan növényi 
alapú nedvesítőszer, amely csökkenti a bőr szárazságát, 
és egészséges ragyogást biztosít a számára. 

SPA DAY 
CREAMY HYDRATING MASQUE
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BRIGHTER DAY 
EXFOLIANT SCRUB 

TISZTÍTÓ ARCRADÍR, 100 ML

Ez az innovatív bőrradír eltávolítja az elhalt hámsejteket 
és a póruseltömítő szennyeződéseket, ezáltal sima és 
ragyogó arcbőrt eredményez. Készítményünk olyan 
bőrkondicionáló összetevők keverékével készült, 
amelyek frissítik és nyugtatják a bőrt a radírozás utáni 
kellemes érzetért. A Brighter Day egy igazán gyengéd 
bőrradír, amely friss illatával és természetes lila színével 
még a szemet és az orrot is kényezteti!

Meleg vízzel nedvesítsd be a bőrödet. Körkörös 
mozdulatokkal masszírozd vele az arcod és a nyakad fél 
percig. Meleg vízzel öblítsd le, majd törölközővel szárítsd 
meg a bőrödet. Szükség szerint használd heti kétszer. 

A többi bőrradírral szemben a mi kettős hatású formulánk 
gránátalmaenzimekkel segíti az elhalt hámsejtek 
fellazítását, míg a természetes hámlasztó erejű ásványi 
anyagok eltávolítják őket a bőr felszínéről. Az enzimatikus 
és a fizikai hámlasztás közös erővel sokkal hatékonyabban 
távolítja el az elhalt hámsejteket, mint külön-külön.
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A pattanásoknak soha nem örülünk, és az általuk hátrahagyott 
nyomok gyakran hosszabb ideig láthatóak, mint azt szeretnénk. 
A Clear Action System klinikailag bizonyítottan tisztítja 
és simává teszi a bőrt, így végül felvehetjük a harcot ezekkel 
a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli jelekkel. 

a tiszta bőr múltja, jelene és jövője
CLEAR ACTION



TONIK  
PATTANÁSOS BŐRRE, 150 ML

Egyedülálló formulája édesgyökér-kivonatot, cink 
PCA-t, valamint C- és E-vitamin különleges keverékét 
tartalmazza. Ez a továbbfejlesztett tonik tökéletes 
megoldás a gyulladt, kipirosodott vagy zsíros bőrre, 
miközben a bőr védelmére antioxidánsokat tartalmaz.

Használd a tonikot reggel és este arctisztítás után. 
A pumpa nyitásához először fordítsd el a termék kupakját 
az óramutató járásával ellentétes irányba, majd két 
pumpálásnyi mennyiséget vigyél fel egy vattakorongra 
vagy pamacsra, mielőtt áttörölnéd vele az arc és a nyak 
bőrét. Zárd vissza a pumpát úgy, hogy a kupakot csavard 
el a másik irányba.

 Furának tűnhet, hogy édesgyökér-kivonatot használunk 
egy arctisztítóban, de nagyszerű eredményeket érhetünk 
el vele. Nyugtatja a bőrt és segít az elszíneződések 
halványításában. 

NAPPALI ARCKEZELŐ GÉL  
PATTANÁSOS BŐRRE, 30 ML

A hatékony összetevők kombinációjával ez a könnyű 
gél hozzájárul a tiszta, egyenletes arcbőrhöz. Miközben 
támogatja a jelenlegi pattanások kezelését, egyúttal segít 
enyhíteni a korábbi pattanások okozta elszíneződéseket, 
valamint megelőzni a későbbi pattanások kialakulását. 

Használd minden reggel a Clear Action Toner után: 
vigyél fel egy gyöngyszemnyi mennyiséget ujjbegyedre, 
majd gyengéden simítsd arcodra és nyakadra felfelé, 
kifelé irányuló mozdulatokkal. Lehet, hogy bőröd eleinte 
a használat után nagyon száraz lesz. Ennek elkerülésére 
kezdetben heti 2-3 nap használj kisebb mennyiséget, 
így bőrödnek lesz ideje hozzászokni.

Ez a gél segít a korábbi, jelenlegi és jövőbeli pattanások 
hatásának kezelésében. A formulában lévő szalicilsav 
hámlasztja és tisztítja a pórusokat, a mandulasav pedig 
segít simább, tisztább megjelenést kölcsönözni a bőrnek. 

FOAMING  
CLEANSER

HABZÓ ARCTISZTÍTÓ  
PATTANÁSOS BŐRRE, 100 ML

A gyakran pattanásokat okozó felesleges faggyú és 
szennyeződés problémájának kezelésére született, 
enyhén habzó tisztító arcgél alaposan tisztítja a pórusokat, 
halványítja a pattanásokat, és friss és tiszta megjelenést 
kölcsönöz a bőrnek.

A Clear Action System első lépése reggel és este. 
Egy közepes méretű érmének megfelelő mennyiséget 
nyomj ki tenyeredbe, és vidd fel száraz arcodra és nyakadra 
körkörös mozdulatokkal, kihagyva a szemkörnyéket. 
Hagyd rajta a habot 1-3 percig, várd meg, amíg az 
fehérről áttetszőre vált, majd öblítsd le meleg vízzel és 
töröld szárazra. 

A formulában lévő szalicilsav enyhe hámlasztó és hatékony 
tisztító hatásáról ismert. Ezenfelül még hidratálja is a bőrt! 

TONER
DAY  

TREATMENT
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30Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!



ÉJSZAKAI ARCGÉL  
PATTANÁSOKRA, 30 ML

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Ébredj egészséges megjelenésű bőrrel! A Clear Action 
Night Treatment újradefiniálja a szépítő alvás fogalmát. 
Alvás közben halványítja a pattanások nyomait, és sima, 
tiszta és egyenletes tónusú arcbőrt eredményez.

Esti tonizálás után nyomj egy gyöngyszem nagyságú 
mennyiséget ujjbegyedre, majd vidd fel arcodra 
és nyakadra felfelé, kifelé irányuló mozdulatokkal, 
kihagyva a szemkörnyéket. 

A Clear Action Night Treatmentben lévő retinol halványítja 
a korábbi pattanások által okozott egyenetlen textúrát és 
az elszíneződéseket.

CL
EA

R 
AC

TI
O

N
 

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

31



A teljes Clear Action termékcsalád javítja a múltbeli 
és a jelenlegi pattanások megjelenését, és gátat szab 
az újabbak kialakulásának. A Clear Action Foaming 
Cleanser habzó arctisztító, a Toner tonik, a Day and Night 
Treatment nappali és éjszakai hidratáló teljes kollekciójának 
segítségével mindent bevethetsz, ami a pattanások 
kezeléséhez szükséges.

Néhányan fokozott fényérzékenységet tapasztalhatnak 
a Nu Skin Clear Action System használatakor, ami azt 
jelenti, hogy a bőr a megszokottnál gyorsabban reagál 
a napsütésre. A Nu Skin Clear Action Day Treatment 
használatát követően ne tartózkodj hosszabb ideig napon!
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CLEAR ACTION SYSTEM
kezeli a pattanások nyomait
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A bőrápoláshoz mindnyájunknak kissé másra van szüksége, 
és ez alól a hidratálás sem kivétel. A Nu Skin Heritage termékek 
kielégítik a bőr hidratálási igényeit, legyen szó könnyű, gazdag 
vagy közepes hidratálásról. Válaszd bármelyiket: egyszerűen 
tedd mindennapi ápolásod részévé, hogy bőröd hidratált 
és egészséges megjelenésű legyen. 

fedezd fel a termékeket, amelyekkel 
ez az egész elkezdődött

NU SKIN HERITAGE



FRISSÍTŐ ÉS HIDRATÁLÓ HAJ-,  
ARC- ÉS TESTPERMET, 250 ML

A NaPCA Moisture Mist kiszerelésének köszönhetően 
egyetlen fújással hidratálttá és üdévé teheted a bőrödet! 
Tökéletesen alkalmazható hajon, arcon és testen – ez 
a könnyen használható spray üdíti a bőrt. 

Permetezd bőségesen arcodra (szemeidet csukd be), 
 hajadra vagy testedre, amikor csak frissítő 
hidratálásra vágysz.

Nincs is annál jobb érzés, mint amikor egy meleg napon 
felfrissíted magad a Moisture Mist permetével! Az olyan 
természetes nedvességmegkötő alapanyagoknak 
köszönhetően, mint a nátrium PCA, bőröd egyetlen 
fújás után finomnak és simának hat. 

HIDRATÁLÓ ARCKRÉM, 75 ML

Ez a hidratáló kortól függetlenül, kombinált és normál 
bőrtípusú férfiaknak és nőknek készült. Táplálja a bőrt, 
ami az egészséges megjelenés elősegítéséhez szükséges.

Használd közvetlenül tisztítás és tonizálás után: vidd 
fel a krémet enyhén felfelé irányuló mozdulatokkal 
a homlokodra és az orcákra, majd kissé lefelé irányuló 
mozdulatokkal az orrodra és az álladra. Gyengéden 
simítsd a krémet felfelé a szemek körül. Az NaPCA 
Moisturizer krém használata reggel és este javasolt. 

Hogy a hidratálás még nagyobb öröm legyen, a formula 
Aloe verát is tartalmaz a bőr nyugtatásának jegyében.

ENHANCER
NYUGTATÓ ÉS HIDRATÁLÓ ARCGÉL, 100 ML

A bőr folyamatos hidratálása és ápolása nagyon fontos 
feladat. Az Enhancer gyengéd nyugtatásra és kondicionálásra 
készült, és hidratálja a bőrt, hogy az üde legyen. 

A szem környékének kikerülésével vidd fel a gélt tetszés 
szerint arcodra és testedre; így bőrödnek komfortos 
érzést nyújthatsz. Használd bármikor, amikor csak 
szükségét érzed. 

Az Aloe verát és panthenolt (a B-vitamin család tagja) 
tartalmazó formula kondicionáló és hidratáló összetevőkkel 
gazdagítja bőröd minden egyes használatkor.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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34Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!



GAZDAGON HIDRATÁLÓ ARCKRÉM, 75 G

Az érett vagy száraz bőrre ideális Rejuvenating Cream 
halványítja a finom ráncokat, így bőröd puha tapintású lesz.

Vidd fel a krémet arcodra és nyakadra naponta 
kétszer tisztítás és tonizálás után, enyhén felfelé 
irányuló mozdulatokkal homlokodra és orcáidra, 
majd kissé lefelé irányuló mozdulatokkal orrodra és 
álladra. Nagyon gyengéden simítsd a krémet felfelé 
a szemek körül. 

Olyan összetevőket válogattunk össze, amelyek segítenek 
puhává és fiatalossá varázsolni a bőrt, így ez a krém 
nélkülözhetetlen egy-egy stresszes napon, amikor veled 
együtt a bőröd is nyomás alatt van. 

REJUVENATING  
CREAM
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FESZESÍTŐ ARCMASZK  
– POR KOMPONENS, 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Egyesítsd a Face Lift Powder és az Activator erejét! 
Kombinációjuk ideiglenesen simítja és tónusossá teszi 
a bőrt az arcon és a nyakon, így az egyenletes és fiatalos 
megjelenésű lesz.

Tisztítás után keverj híg krémmé egy teáskanálnyi Activatort 
és Powdert. Ezt követően azonnal használd fel. Az első 
használat előtt egy kisebb, 5 cm-es bőrfelületen, például a fül 
mögött, teszteld a terméket, hogy nem irritálja-e a bőrödet. 
Alkalmazd egyenletesen az arcodon és a nyakadon, kihagyva 
a szemkörnyéket. Hagyd hatni 30 percen keresztül, majd 
öblítsd le meleg vízzel és töröld szárazra. 
Használd heti egy vagy két alkalommal. 

Teljesen normális, ha a bőr kissé feszül a keverék 
használatakor. Ez a hatás a formulában lévő akáciából 
ered – ez egy olyan összetevő, amely feszesíti és 
megemeli a bőrt. 
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FESZESÍTŐ ARCMASZK –  
AKTIVÁTOR KOMPONENS, 125 ML

Egyesítsd a Face Lift Powder és az Activator erejét! 
Kombinációjuk ideiglenesen simítja és tónusossá teszi 
a bőrt az arcon és a nyakon, így az egyenletes és fiatalos 
megjelenésű lesz.

Tisztítás után keverj híg krémmé egy teáskanálnyi Face Lift 
Activatort és Powdert. Ezt követően azonnal használd fel. 
Az első használat előtt egy kisebb, 5 cm-es bőrfelületen, 
például a fül mögött, teszteld a terméket, hogy nem 
irritálja-e a bőrödet. Alkalmazd egyenletesen az arcodon 
és a nyakadon, kihagyva a szemkörnyéket. Hagyd hatni 
30 percen keresztül, majd öblítsd le meleg vízzel és töröld 
szárazra. Használd heti egy vagy két alkalommal.

Teljesen normális, ha a bőr kissé feszül a keverék használatakor. 
Ez a hatás a formulában lévő akáciából ered – ez egy olyan 
összetevő, amely feszesíti és megemeli a bőrt. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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A Nu Colour segítségével istennőnek nézhetsz ki, és annak 
is fogod érezni magad. Az intenzív színt és a bőrápolás 
innovatív tudományát ötvöző erőteljes sminkek és kiegészítők 
termékcsaládja fokozza és kiemeli szemed, ajkad és bőröd 
természetes szépségét. Párosítsd őket egy minőségi bőrápolási 
rutinnal, és SEMMI nem állhat az utadba, hogy megmutasd 
természetes szépségedet!

fokozd és emeld ki természetes szépségedet
NU COLOUR



SPF15 FAKTOROS SZÍNEZETT HIDRATÁLÓ, 40 ML

A kifogástalan fedéshez és az egészséges ragyogáshoz 
a 3 az 1-ben Nu Colour Advanced Tinted Moisturizer 
használata javasolt. A színkorrigáló krém összes előnye 
mellett kiegyensúlyozza és simává teszi az arcbőrt, 
öregedésgátló összetevői pedig halványítják a finom 
vonalakat és a ráncokat. A 15-ös fényvédő faktor óvja a bőrt 
a túlzott napsugárzás okozta nemkívánatos hatásoktól.

Vidd fel a terméket a bőrödre ujjbegyeiddel vagy szivaccsal, 
arcod közepén kezdve és kifelé haladva. A természetes 
megjelenésért és a maszkhatás elkerülése végett dolgozd 
el a terméket egészen a hajvonaladig, és fixáld egy kis 
Nu Colour Finishing Powder púder felvitelével.

Az Advance Tinted Moisturizer tiszta, könnyű fedést 
biztosít, és tükrözi bőröd természetes tónusát – négy 
lenyűgöző árnyalat közül választhatsz, így biztosan 
megtalálod a neked valót!

ADVANCED LIQUID  
FINISH SPF 15 

SPF15 FAKTOROS FOLYÉKONY ALAPOZÓ, 30 ML

Hozd ki a legtöbbet az öregedésgátló rutinodból, 
és revitalizáld megjelenésedet egy szép, matt hatású 
krémmel, közben pedig halványítsd a barázdákat és 
a ráncokat a ragyogó, hibátlan fedésért és a fiatalos 
bőrért! Nem csupán a fakóságot és a kipirosodást 
csökkenti – a 15-ös fényvédő faktor a túlzott napsugárzás 
okozta nemkívánatos hatásoktól is segít megvédeni a bőröd.

Vidd fel a terméket a bőrödre ujjbegyeiddel vagy szivaccsal, 
arcod közepén kezdve és kifelé haladva. A természetes 
megjelenésért és a maszkhatás elkerülése végett dolgozd 
el a terméket egészen a hajvonaladig, és fixáld egy kis 
Nu Colour Finishing Powder púder felvitelével.

Minden bőrtónusra van megoldás, hiszen 7 nagyszerű 
árnyalat közül választhatsz. Gyere, és találd meg 
a megfelelőt!

ADVANCED TINTED  
MOISTURIZER SPF 15
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HOSSZAN TARTÓ KORREKTOR, 2,2 G

Az A-, B- és E-vitamint tartalmazó és háromféle 
árnyalatban kapható formulával ez a praktikus korrektor 
eltakarja a sötét karikákat, és halványítja a barázdákat és 
a ráncokat a kifogástalan arcbőrért.

Válassz bőrtónusodnál kissé világosabb árnyalatot, 
és vidd fel a korrektort ujjbegyeiddel a szemed alá és 
a legbelsőbb sarkába. 

Bármilyen is a bőrtónusod, megtalálod a számodra 
megfelelő korrektort: válassz a világos, a közepes és 
a sötét árnyalatok közül. 

CONCEALER

Pink Ochre

Almond

Honey Beige

Sunset Beige

Medium Ochre

Mocha

Tawny

Fair

Sand

Honey

Medium Beige

Light

Medium

Tan

38Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!

AMIÉRT SZERETJÜK
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ÁTTETSZŐ FIXÁLÓ PÚDER, 30 G

FINISHING  
POWDER

A lágy, kifogástalan és színtelen fedéshez használd ezt az 
ultrakönnyű púdert. A formula segít felszívni a felesleges 
zsírt, és csökkenti arcod csillogását – ez a színtelen 
megoldás minden bőrtípushoz és tónushoz megfelelő.

Mártsd bele a Nu Colour Powder Brush N°2 ecsetet 
vagy egy szivacsot a púderbe, és a felesleg eltávolításához 
finoman ütögesd a púdertartó oldalához. Gyengéden 
púderezd be arcodat, kezdve a homlokodon és lefelé 
haladva az arcodon. Ne húzd, töröld vagy maszatold 
a púdert a bőrödön! 

A Finishing Powder minden megjelenés tökéletes 
kiegészítése. Nagyszerű a smink fixálásához, ezáltal 
segíti a szemhéjpúder és a pirosító könnyed felvitelét. 

BRONZING  
PEARLS

SELYMES PÚDERGYÖNGYÖK, 30 G 

Ezek a többszínű púdergyöngyök minden bőrtónushoz 
tökéletesek. A meleg és fénylő árnyalatok egyedülálló 
kombinációja színt és ragyogást visz arcodra az azonnali 
napcsókolta ragyogásért. 

Simíts végig egy nagy púderecsetet vagy szivacsot 
a bronzosító gyöngyökön, majd vidd fel az arcodra 
és nyakadra, vagy csak emeld ki az orcákat. 

Nu Colour kozmetikumaink egyszerűen használhatók. 
Termékeinkben Nylont használunk, ami javít 
a satírozhatóságon, így azokat könnyű eldolgozni. 
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TARTÓS GÖNDÖRÍTŐ SZEMPILLASPIRÁL, 9 G

A Nu Colour Black Curling Mascara segítségével 
kiemelheted a szemedet, és magadra vonzhatod 
a tekinteteket. Speciális formulája szétválasztja 
a szempillákat és fokozza a természetes göndörségüket. 
Hosszan tartó göndörítő hatású, nem csomósodik, 
extra ragyogást kölcsönöz, így minden tekintet rád 
szegeződik, amikor belépsz a helyiségbe.

Nyisd ki a szempillaspirált, és az applikátort húzd végig 
a tubus oldalán, hogy a végéről letöröld a feleslegeset. 
Tartsd nyitva szemedet, amennyire csak tudod, 
és gyengéden fésüld át a  szempilláidat. A tövénél 
kezdve gyengéden húzd az applikátort a szempilláid 
végéig. Ha látod, hogy szempilláid még nem váltak szét, 
ismételd meg a folyamatot a kívánt hatás eléréséig.

A Curling Mascara göndörítő szempillaspirál hatékony-
sága a formatervezésén múlik – könnyen használható 
spirálja enyhén hajlított, így tartósan göndörít, és nyíltabbá 
teszi tekinteted.

CURLING  
MASCARA



SZEMPILLAERŐSÍTŐ GÉL, 5 ML 

EYELASH  
CURLER

PRECÍZIÓS SZEMPILLA-GÖNDÖRÍTŐ 

EYELASH  
TREATMENT

Kondicionáld és védd szempilláidat, és hagyd, hogy 
erősebbnek, vastagabbnak tűnjenek az átlátszó 
szempillaerősítő gél segítségével! Tökéletes önmagában 
szempillapakolásként vagy viselhető alapozóként, 
az EyeLash Treatment nemcsak erősíti a szempilláidat, 
hanem teltebbé és vastagabbá teszi őket a vonzó, 
egész napos megjelenésért. 

Vidd fel tiszta, száraz szempilláidra a tövüknél kezdve 
és a végekig eldolgozva. A szempillák kondicionálásához 
és erősítéséhez viseld az Eyelash Treatmentet önmagában 
éjszaka vagy nappal. 

Az Eyelash Treatment a Curling Mascara göndörítő 
szempillaspirál nagyszerű alapozója. Vidd fel 
a szempillaspirál használata előtt, annak különleges 
hatásainak fokozására, az egész napos vonzó tekintetért.

Nélkülözhetetlen kiegészítő a szempillák természetes 
göndörségének fokozásához és fixálásához. 
Tökéletes formatervezése minden szemformához 
és szempillatípushoz illik. Gyengéden közrefog minden 
szempillát, így azokat szépen megemeli és göndöríti. 

Javasoljuk, hogy a szempilláidat göndörítsd a szempil-
laspirál használata előtt. Így meghosszabbítod azokat, 
és nyitottabbá teszed tekintetedet. Nyisd ki a göndörí-
tőt, fogd közre felső szempilláidat, majd tartsd nyomva 
5 másodpercig, és ismételd meg a másik szemeden is.

Ez a göndörítő tökéletesen kiegészíti a szempillaápolási 
rutint. Göndörítés előtt használd az Eyelash Treatment 
szempilla erősítő gélt. Utolsó lépésként használd 
a Nu Colour Curling Mascara szempillaspirált, 
hogy szempilláid elnyerjék a kívánt megjelenést. 

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

VÍZÁLLÓ SMINKLEMOSÓ  
SZEMRE ÉS AJAKRA, 100 ML

Szabadulj meg a tartós sminktől egy szempillantás alatt 
ezzel a nélkülözhetetlen termékkel! Gyengéd, kétfázisú 
formulája két lépésben hat: eltávolítja a sminket szemedről 
és ajkadról, míg az érzékeny területeket puhává és simává 
varázsolja – így a napodat felfrissülve és sminkmentesen 
fejezed be.

A formula aktiválásához rázd fel jól a terméket! 
Ezt követően látni fogod, hogy a színek összekeverednek, 
és már használhatod is. Tegyél belőle egy keveset egy 
vattakorongra, majd finoman töröld le vele a sminket 
szemedről és ajkadról. 

Rögtön két külön réteget veszel észre: egy olajosat, 
amely segít a smink eltávolításában, továbbá egy vizeset, 
amely a maradványoktól szabadít meg, így bőröd 
friss és üde marad. Rázd fel a formula aktiválásához, 
és hagyd megtörténni a csodát!
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HOSSZAN TARTÓ MATT HATÁSÚ FOLYÉKONY 
AJAKRÚZS, 3,1 ML

A hosszantartó színek páratlan palettájával varázsold 
az ajkaidat ellenállhatatlanná! A Powerlips Fluid nagy 
hatékonyságú, könnyed formulából készült. Egyetlen 
lépésben felvihető, és ajkad puha, párnázott, sima és 
egyenletes lesz. Hangsúlyos megjelenést kölcsönöz, 
továbbá nem hagy nyomot és nem is maszatolódik. 
Erőteljes. Lenyűgöző. 

Kezdd tiszta ajakkal. Először húzd meg halványan 
a szájkontúrt az applikátorral, majd vidd fel a teljes ajakra. 
A simább megjelenés érdekében javasoljuk, hogy először 
hidratáló ajakbalzsamot használj. A rúzs felvitele előtt várj, 
amíg megszárad.

Könnyed formulánk nemcsak jól mutat és nagyszerű 
érzést nyújt, hanem bőrkondicionáló és lágyító összetevők 
kombinációját tartalmazza, mint például az avokádóolaj 
és az E-vitamin, hogy ajkad selymes, sima és vonzó legyen. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID tiéd a választás
Mindegy, milyen hangulatban vagy és milyen a megjelenésed – nálunk megtalálod 
a megfelelő árnyalatot. A hosszan tartó színek és a metáltól a mattig terjedő tónusok 
gazdag palettájáról választhatsz. 
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AJAKDÚSÍTÓ BALZSAM 4,5 G

Ez a frissítő, könnyed és hidratáló balzsam lágyan siklik 
az ajkakon, életre keltve azokat puha, telt megjelenéssel 
és a legkönnyedebb színnel. 

Viseld önmagában az enyhén színezett, telt ajkakért, 
vagy használd rúzs vagy szájfény alatt védelmet 
biztosító alapozóként. 

A Lip Plumping Balm formula mentolt is tartalmaz a hűvös 
és frissítő érzetért – valódi kényeztetés ajkadnak! 

LIP PLUMPING  
BALM

AJAKKIEMELŐ SZÁJFÉNY, 15 ML

Ezzel az ultra ragyogó, könnyen alkalmazható szájfénnyel 
búcsút mondhatsz a vékony, nem látható ajaknak. 
Formulájával ajkadat kiemelheted, teltté és formássá 
teheted. Önmagában vagy a választott színen is tökéletes 
viselet, szóval a vonzó ajkak nélkülözhetetlen társa. 

Vidd fel száraz, tiszta ajkadra tetszés szerinti gyakorisággal, 
önmagában vagy rúzzsal együtt. Az optimális eredmé-
nyekért napi 3-szori használat javasolt. A szájfény felvitele 
előtt ne nedvesítsd be ajkadat. 

A Contouring Lip Gloss fantasztikusan kiemeli 
a Cupido ívet – felső ajkad kettős ívét –, amely a kor 
előrehaladásával halványul. Ezáltal ajkaid élettel teliek 
és formásak lesznek. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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ULTRAPUHA SZINTETIKUS PIROSÍTÓECSET 

BLUSH  
BRUSH N°3

A púderkedvelők nélkülözhetetlen kellékeként 
ez a csodásan megkomponált ecset tökéletes eszköz 
a sima és egyenletes fedéshez, amely megtartja a púdert 
a kifogástalan, természetes megjelenésért.

Helyezz egy kis púdert az ecsetre, és gyengéden 
ütögesd be arcodba, hogy felszívja a felesleges zsírokat. 
A melegebb megjelenésért vidd fel a kompakt púdert 
ecsetelő mozdulatokkal az egész arcodra. 

A precíz felvitelre tervezett aszimmetrikus ecset tökéletes 
az orcák kontúrjainak kialakításához, és az ultrapuha 
szintetikus dupla szálas sörtéivel hibátlan befejezést 
tesz lehetővé. 

A pirosító felviteléhez mosolyogj a tükörbe, és simítsd 
a kívánt színt külső arccsontodra.
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ULTRAPUHA SZINTETIKUS PÚDERECSET 

Az ultrapuha Foundation Brush N°1 alapozóecset, amelyet 
szintetikus dupla szálas sörtékből készítettünk, kifejezetten 
a folyékony termékek kifogástalan, természetes hatású 
felviteléhez lett kifejlesztve, mellyel könnyedén elérheted 
a tökéletes fedést. Ez a kiváló minőségű ecset bármely 
sminkszett ideális kiegészítőjeként segít rövid idő alatt 
elérni a ragyogó, makulátlan megjelenést. 

Pumpálj kis mennyiségű alapozót kézfejedre, és mártsd 
bele az ecsetet, majd simítsd végig arcodon körkörös 
mozdulatokkal a kifogástalan fedésért. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

ULTRAPUHA SZINTETIKUS ALAPOZÓECSET 
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EYE BLENDING  
BRUSH N°4

ULTRAPUHA SZINTETIKUS SATÍROZÓECSET

Alapvető kiegészítő a szemöldök formázásához, 
a szem hangsúlyozásához és a tökéletes smink 
kialakításához. Az ecset ferdén vágott formájának 
köszönhetően óvatosan felviheted és eldolgozhatod 
a púdereket, így megalkothatod a tökéletes megjelenést.

Használd a Nu Colour Eyebrow Shaping Kit 
szemöldökformázó készlettel együtt; vidd fel a sminket 
szemöldököd természetes vonala mentén, mielőtt 
összekevernéd a tökéletes fedésért.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

ULTRAPUHA SZINTETIKUS SZEMHÉJPÚDERECSET 

Ezzel a hosszú, kúpos ecsettel szakszerűen satírozhatod 
és finomíthatod az árnyalatokat kívülről befelé. 
Hangsúlyozd szemeidet, akárcsak a profik! 

Satírozd el a szemhéjpúdert vagy a krémes szemfestéket 
a szemhéjadon, vagy árnyékold a mélyítővonalat! 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

ULTRAPUHA SZINTETIKUS SZEMÖLDÖKECSET 

Hangsúlyozd szemeidet a professzionális minőségű 
Eye Shadow Brush N°5 ecsettel – ezzel a tökéletes 
eszközzel könnyedén felviheted a szemhéjpúdert az egész 
szemhéjadra, és kiemelheted a szem mélyítővonalát.

Vedd fel a szemhéjpúdert az ecsettel, és finoman ütögesd 
le a felesleget. Húzd végig az ecsetet az alsó szemhéjon 
vagy a szempillák és a mélyítővonal között.
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Nagyon elegáns a frissen vasalt öltöny, de a legjobb, ha ehhez 
frissen borotvált arc is társul. A Dividends a Nu Skin modern 
férfiak számára készült alapvető termékcsaládja: minden, 
ami megkoronázza a reggelt a borotválkozás élményével. 

nélkülözhetetlen kellék 
a modern férfiaknak

DIVIDENDS



TISZTÍTÓ BŐRRADÍROZÓ 
BOROTVÁLKOZÓ KRÉM, 200 G

A Dividends Shave Cream több, mint egy borotválkozó 
krém – kényelmesen és gyengéden tisztít, hámlaszt és 
kondicionál a reggeli borotválkozás során. A komfort 
és kényelem érdekében a formula sűrű habot képezve 
segíti a borotva csúszását, krémes állaga pedig további 
előnyökkel gazdagítja a bőrápolást. 

Nyomj egy kisebb adag krémet nedves tenyeredbe és 
egyenletesen oszlasd el bőrödön borotválkozás előtt. 
Borotválkozás után alaposan öblítsd le meleg vízzel.

A Dividends Shave Cream az egész testen alkalmazható, 
nem csak férfiak számára! Sok hölgy szereti a krémes 
állagot a láb borotválásakor, különösen a sima és kellemes 
utóérzet miatt.  

BŐRNYUGTATÓ BOROTVÁLKOZÁS 
UTÁNI BALZSAM, 50 ML

A kellemes borotválkozás utáni balzsam révén az 
arcszőrzet puhábbnak, finomabbnak és kevésbé 
észrevehetőnek látszik, így még tovább élvezhető a reggeli 
borotválkozás eredménye. Nagyszerű a bőrnek is, mivel 
a formulában lévő Aloe vera hidratáló és nyugtató hatású.

A borotválkozást követően oszlasd el szabadon nyakadon 
és arcodon. 

Fejlett technológiával készült hámlasztó összetevőkkel 
egészítettük ki a Dividends Aftershave Balm formuláját, 
hogy halványítsuk a borotválkozás okozta kiütések nyomait. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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Ha fényes nyári napsütésben napozol, vagy egész évben 
csodás barna bőrre vágysz, a napon töltött maximális 
élvezethez a legjobb a Sunright termékcsaládunk, 
amely védi és hidratálja bőrödet.

hozd ki a legtöbbet a napsütésben 
töltött időből

SUNRIGHT



SPF15 FAKTOROS AJAKBALZSAM

A 15-ös fényvédő faktorú hidratáló ajakbalzsam 
véd a kiszáradás és berepedés ellen, óvja az ajkakat 
a túlzott napsugárzástól, és simává teszi a bőrödet.

Használd a kellemes és felhasználóbarát Sunright Lip Balm 
ajakbalzsamot tetszőleges gyakorisággal. 

A formulában lévő napraforgóolaj puhítja és hidratálja 
a bőrt, az E-vitamin pedig véd a hideg, a szél és 
a napsugárzás okozta oxidatív stressztől.

SZÍNEZETT ÖNBARNÍTÓ GÉL ARCRA 
ÉS TESTRE, 125 ML

Most minden eddiginél könnyebben ragyoghatsz 
istennőként. A Sunright Insta Glow minden évszakban 
barna, napcsókolta bőrt garantál – a felvitelt követően 
15 perc* múlva már látható, túlzott napsütésnek sem 
kell kitenned a bőröd. A szinte illatmentes és könnyen 
használható gél könnyedén felvihető a bőrre a sima, 
egyenletes és ragyogó színért. 

Körkörös mozdulatokkal vidd fel a gélt vékony rétegben 
hámlasztás után a tiszta, száraz, nem irritált és ép bőrre 
az arcodra és testedre. Kerüld el a szemöldöket, a szem 
érzékeny területét, a hajvonalat és az ajkat, és alaposan 
moss kezet utána! Távolítsd el a gélt térdedről, bokádról 
és könyöködről, és öltözés előtt várj néhány percet. 
Ne használd naponta!

Szép napcsókolta ragyogásodra körülbelül 15 percet* 
kell várni – ez a nagyszerű szín az Insta Glow-ban 
lévő karamellnek és a gyengéd színező összetevők 
hatásának köszönhető. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 VAGY 50

NAPTEJ ARCRA ÉS TESTRE, 100 ML

A napsugárzásnak való túlzott kitettség hatására 
az öregedés jelei idő előtt mutatkoznak. A Sunright 
50 és 35 az UV-A és az UV-B sugárzás ellen is véd, 
és vízálló, zsírmentes formulája nyugtatja és védi a bőrt 
napozás közben. 

Vigyél fel bőséges mennyiségű krémet egyenletesen 
a napsugárzásnak kitett felületekre. Ha túl kevés krémet 
viszel fel bőrödre, erőteljesen csökkented a védelem 
hatékonyságát! Masszírozd be a bőrödbe 15 perccel azelőtt, 
hogy a napra vagy a vízbe mennél. Rendszeresen ismételd 
meg a felvitelt a megfelelő védelem kialakítása érdekében, 
elsősorban izzadás, fürdés vagy törölközés után. Akkor se 
tartózkodj hosszan a napon, ha naptejet használsz. 

Mindkét Sunright krém többet nyújt, mint a napsugárzás 
nemkívánatos hatásai elleni védelem. Aloe vera 
hozzáadásával készültek, így hidratálják bőrödet az 
UV-sugárzással szembeni védelem biztosítása közben.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SUNRIGHT  
INSTA GLOW
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SPF 35 
VAGY 50
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Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!

(*) A Sunright Insta Glow hatékonyságának klinikai értékelése, 
melyben 25 nő vett részt, akik a terméket az arcon és a karon tesztelték, 
majd kitöltöttek egy önértékelő kérdőívet egyszer a termék felvitelekor, 
majd azt követően, 15 perccel később.
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Az élenjáró etnobotanikusok munkája révén az Epoch a világ minden tájáról őshonos kultúrák 
időtlen tudásával és tradícióival ajándékozza meg a modern kort. Fedezd fel az Epoch 
termékeket és velük együtt a természet titkait; a világ szertartásai arc-, haj- és testápolási 
termékekben, amelyek a testet és a lelket is magukkal ragadják. 

ismerd meg a világ hagyományait
EPOCH

Kína
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SAMPON ÉS KÖNNYED BALZSAM  
MINDEN HAJTÍPUSRA, 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

HAJKONDICIONÁLÓ, 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Ha rajongsz az Epoch hajápoló termékcsaládért, 
ezt a terméket kedvelni fogod. A két készítmény egy 
termékben való megtestesülésével ez a növényi alapú 
sampon és könnyű kondicionáló a formulájában lévő ava 
puhi-kivonattal gyengéden tisztítja és hidratálja a hajat, 
amely tiszta, élénk és ragyogó lesz. 

Először nedvesítsd meg a hajadat, majd tegyél kis 
mennyiséget a kezeidbe. Gyengéden masszírozd be 
a hajadba és fejbőrödbe enyhe habot képezve, és alapos 
öblítés előtt jól dolgozd el a hajadban. Ezután szükség 
esetén használd az Epoch Ava Puhi Moni Conditioner 
kondicionálót a haj puhításához és a kondicionáláshoz.

A polinéz kultúrák generációi gyakran nektárt préseltek 
ki az ava puhi izzó formájú virágjából, közvetlenül 
a hajukra, a modern samponhoz nagyon hasonlóan. 
Az idők változtak, de az alapelv és e fantasztikus virág 
használatában szinte semmilyen változás nem ment végbe. 

Az izzó formájú ava puhi virágból készített kivonat révén 
ez a gazdag kondicionáló puhítja a durva, száraz vagy dús 
hajat, így az sima, fényes és egészséges megjelenésű lesz. 

Miután hajat mostál az Epoch Ava Puhi Moni Shampoo 
and Light Conditionerrel vagy az Ava Puhi Moni 
Anti-Dandruff Shampooval, vidd fel a kondicionálót 
a hajadra. Hagyd rajta néhány percig a megfelelő 
kondicionáláshoz, majd alaposan öblítsd le.

Az Epoch hajápolási termékcsalád az ava puhi növény 
azonos részét használja, mint ami Hawaii őslakóinál 
generációról generációra szállt – innen a hawaii nyelven 
az ava puhi moni vagy „igazi ava puhi”. 

polinéz 
hagyományok 

alapján

KORPÁSODÁS ELLENI SAMPON, 250 ML

Ez a lágy és gyengéd sampon tisztítja a hajat, nyugtatja 
és enyhülést hoz a száraz, pikkelyes fejbőrtől, valamint 
a korpától szenvedők számára. A polinéz ava puhi növény 
virágjával gazdagított és enyhén illatosított Epoch 
korpásodás elleni sampon tisztítja, szépíti és finoman 
illatosítja a hajat. 

Először nedvesítsd be a hajadat, majd masszírozd 
a etül öblítsd le, és vidd fel az Epoch Ava Puhi Moni 
Conditioner kondicionálót. 

Polinéz kultúrák generációi használták már az ava puhi 
növény nektárját hajmosásra és hajkondicionálásra. 
Kondicionáló, puhító és fényesítő hatásának ismeretében 
tökéletesnek tűnt az Epoch termékcsaládhoz. E növény 
fenntartható termesztéséhez egy független beszállítóval 
léptünk együttműködésre a polinéz szigetvilágban. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

polinéz 
hagyományok 

alapján

polinéz 
hagyományok 

alapján
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POLISHING  
BAR

SZAPPANMENTES BŐRRADÍROZÓ ÉS  
TISZTÍTÓ KÉSZÍÉNY, 100 G

Ez az etnobotanikus készítmény tisztítás közben 
tökéletesen radírozza a bőrt. Hatékonyan eltávolítja 
a szennyeződéseket, a felesleges faggyút és egyéb 
maradványokat szappan használata nélkül, így bőröd friss, 
tiszta és sima lesz.

Először nedvesítsd meg bőrödet, majd gyengéd, 
körkörös mozdulatokkal vidd fel a készítményt. 
Használat után alaposan öblítsd le magadról.

Az Epoch Polishing Bar nagyszerűen eltávolítja 
a szennyeződéseket bőrödről. Tulajdonságait a nyugati 
hemlokfenyőnek köszönheti – a Csendes-óceán 
északnyugati partjainál élő Cowlitz törzs nem véletlenül 
tartja becsben a partmenti tűlevelű kérgét.  

HABZÓ BOROTVÁLKOZÓ GÉL, 125 ML

Ez a gazdag, sűrűn habzó gél minden borotválkozásnál 
tökéletes partner. A borotva gördülékenyen és 
kényelmesen használható segítségével. A délnyugat-
amerikai őslakosok által inspirált gyógynövényeket 
tartalmazó, nyugtató formula védi bőrödet a napi 
borotválkozás durva hatásaitól, és a nagyobb kényelem 
érdekében könnyen lemosható. 

Gyengéden masszírozz egy kis mennyiségű gélt nedves 
tenyereddel a sűrű habzásig, majd folytasd megszokott 
borotválkozási rutinoddal. Ha kész, öblítsd le alaposan 
bőröd meleg vízzel. 

A formulában a molyhos ökörfarkkóró kivonata is 
megtalálható. A Délnyugat-Amerikában élő őslakosok 
évszázadokon keresztül használták a lábbelik bélelésére. 
A puha, bársonyos levél bőrnyugtató és bőrlágyító 
hatásáról vált ismertté.

EVERGLIDE
BABY HIBISCUS  

HAIR AND BODY WASH
GYENGÉD FÜRDETŐ  

ÉS HIDRATÁLÓ BABÁKNAK, 150 ML

Ez a gyengéd sampon és tusfürdő minden fürdéshez 
tökéletes. Formulája a gyermekek igényei szerint készült. 
Az Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash hibiszkusz 
virág kivonatából készült. Gyengéden nyugtat, tisztít és 
hidratál, hogy a fürdés különleges pillanatai mind a szülő, 
mind a gyermek számára csodálatosak lehessenek.

Egyik kezeddel tartsd stabilan a baba vállát és nyakát 
a hónaljánál fogva. Kezeddel vidd fel a kívánt mennyiségű 
habot a benedvesített fejére és testére. Gyengéden 
masszírozd be a habot hajába és bőrébe, majd öblítsd le. 

Számos délkelet-ázsiai kultúra évszázadok óta használja 
a hibiszkusz virágát. A virágokat és a leveleket forrásban 
lévő vízben összetörték, és a főzetet hajukra és fejbőrükre 
öntötték a tisztításhoz, a nyugtatáshoz és a hidratáláshoz. 

északnyugat-
amerikai 

hagyományok 
alapján

délnyugat-
amerikai 

hagyományok 
alapján

délkelet-ázsiai 
hagyományok 

alapján
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GAZDAG HIDRATÁLÓKRÉM, 125 G

Olyan növényi kivonatokból készült, mint a sheavaj, 
és az afrikai baobab fa gyümölcspüréje. Ez a pompás krém 
intenzíven hidratál a sima és rugalmas bőrért. Ezek az 
időtálló etnobotanikai összetevők védik és rugalmasabbá 
teszik a bőrt, így az puha, sima és hidratált lesz.

Vidd fel bőségesen az egész testre, különös figyelmet 
fordítva a térdekre, a könyökre és bármely más 
bőrfelületre, melynek intenzív hidratálásra van szüksége. 

Az afrikaiak által hosszú ideje kedvelt baobab 
gyümölcspüré kivonata hidratálja és puhítja a bőrt. 
A Nu Skin egy olyan újraerdősítési kezdeményezést 
is támogat, amely gyümölcsfák ültetésére és a 
majomkenyérfák megőrzésére összpontosít a helyi 
falvakban – ez kulcsfontosságú a Malawiban élő 
kiszolgáltatott gyermekek életkörülményeinek javításához.

BAOBAB  
BODY BUTTER

PATTANÁSCSÖKKENTŐ GÉL, 15 ML

Az Epoch Blemish Treatment gél formulája javítja a bőr 
megjelenését, és enyhíti a pattanások által okozott 
kellemetlenségeket. Gyengéd gyógynövény-összetevői 
nyugtatják a bőrödet.

Felvitel előtt alaposan tisztítsd meg a bőrödet. 
Vigyél fel a pattanásos területekre egy vékony réteget 
naponta legfeljebb háromszor. Mivel a bőröd helyenként 
kiszáradhat, kezdd egyszeri felvitellel, majd szükség szerint 
fokozatosan növeld az adagot. Ha szárazság vagy hámlás 
jelentkezik, csak napi egyszer vagy kétnaponta használd.

A Blemish Treatment formula a Jób könnye növény 
összetevőit tartalmazza – ez egy aminosavakban gazdag 
növény, amelyet hagyományosan a trópusi Ázsiában 
használtak a bőr nyugtatására – ami közismert arról, 
hogy képes eltávolítani a pattanásokat.

GLACIAL  
MARINE MUD

TISZTÍTÓ ISZAPPAKOLÁS ARCRA ÉS TESTRE, 200 G

A Glacial Marine Mud távoli kanadai tölcsértorkolatból 
származó tengeri agyag kivonatából lenyűgöző 
arcmaszkot készítettünk, amely telis-tele van bőrtápláló 
ásványi anyagokkal. Puhítja és tisztítja a bőrt azáltal, 
hogy eltávolítja a szennyeződéseket és a méreganyagokat, 
így a bőr tiszta és ápolt lesz. 

Az iszapot bőségesen vidd fel a bőrödre, gondosan 
kikerülve a száj és a szemek környékét. Hagyd száradni 
15-20 percig, vagy amíg színe világos akvamarinra vált, 
majd öblítsd le alaposan meleg vízzel. Ismételd meg 
a folyamatot hetente kétszer-háromszor. 

A legenda szerint a Csendes-óceán északnyugati 
partvidékén élő indiánok edényeket próbáltak készíteni 
ebből az iszapból (sikertelenül). Az agyag nem állt össze, 
de hamarosan észrevették, hogy kezük puhább és simább 
lett annak hatására. Manapság tovább finomítottuk ezt 
az agyagot, hogy belőle imádnivaló maszkot készítsünk.

BLEMISH  
TREATMENT

északnyugat-
amerikai 

hagyományok alapján

trópusi ázsiai 
hagyományok 

alapján

afrikai 
hagyományok 

alapján

54



EP
O

CH

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

SOLE SOLUTION
GAZDAGON HIDRATÁLÓ LÁBÁPOLÓ KRÉM, 125 ML

Tedd egészségessé és puhává a bőrt lábfejeden, 
sarkadon és talpadon! A hidratáló összetevőkkel teli, 
nem ragadós formula révén a Sole Solution tökéletes 
az elhalt hámsejtek vagy a száraz bőr fáradt lábról 
való eltávolítására.

Használd a Sole Solution lábápoló krémet tetszés szerint 
a lábfejed érintett területein tisztítás után reggel és este, 
vagy amilyen gyakran szükséges – azokra a területekre 
összpontosíts, ahol a bőr durva vagy száraz. Ne öblítsd 
le a terméket – tökéletesen használható zokni viselésekor 
és éjjel is, reggel pedig nagyszerű érzéssel állsz lábra.

A közép-amerikai őslakosok által ihletett Sole Solution 
formula etnobotanikus összetevőkből áll, például őrölt 
jamaicai szegfűborsot tartalmaz, amely gyógyítja a bőrön 
lévő vastag, durva foltokat. 

HIDRATÁLÓ LÁBKRÉM, 100 ML
FIREWALKER

Ha egész nap talpon vagy, és a nap végén égő érzés gyötör, 
mi erre is tudjuk a megoldást. Nyugtasd fáradt lábaidat az 
Epoch Firewalker lábápoló krémmel – ez egy hűsítő, frissítő 
krém, amelyet a polinéz parázson járók ihlettek.

Vidd fel a krémet közvetlenül lábfejedre gyengéden 
masszírozva. 

A polinéz parázson járók gyakran használták a Hawaii 
Ti növényt bőrük hűtésére és nyugtatására, miután forró 
parázson jártak. Tulajdonképpen az ő példájukat követtük 
– formulánk tartalmazza a növény kivonatát, Babassu 
magolajjal együtt, amely egy Dél-Amerikából származó 
természetes bőrlágyító és hidratáló.

ÉLÉNKÍTŐ LÁBÁPOLÓ ZSELÉ, 100 ML

Frissítsd és élénkítsd lábaidat ezzel a hűsítő és nyugtató 
etnobotanikus géllel. A friss menta illattal és az átlátszó, 
nem ragadós formulával az IceDancer nagyszerű érzést 
és illatot nyújt, így tökéletesen zárhatod a hosszú napokat. 

Masszírozd a gélt bőségesen lábad alsó részébe, vádlidba 
és térded mögé tetszés szerinti időben. Befejezésképpen 
mosd le a kezedről a maradék gélt. 

Az észak-amerikai indiánok által ihletett IceDancer 
természetes vadmentát tartalmaz, amely nyugtatja 
a fáradt lábat. Vadászaik gyakran töltöttek hosszú napokat 
és éjszakákat talpon, órákig gyalogolva vagy futva, mielőtt 
pihentek volna. Ezt a gyógynövényt közvetlenül lábaikba 
dörzsölték, ami energiát adott a folytatáshoz.

ICEDANCER

közép-amerikai 
hagyományok 

alapján

polinéz 
hagyományok 

alapján

az amerikai 
őslakosok 

hagyományai 
alapján
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MÉREGTELENÍTŐ ÉS TÁPLÁLÓ ARCMASZK, 75 ML
YIN AND YANG MASK 

kínai 
hagyományok 

alapján

Az Epoch Yin and Yang Mask két kulcsfontosságú hatást 
kínál: méregteleníti és táplálja az arcbőrt a friss és ragyogó 
külsőért. Kaolinnal, aktív szénporral, porcelánvirág-
kivonattal és a hagyományosan Kínában használt 
arab jázmin illatával elősegíti a belső békét és a bőr 
gyönyörű ragyogását.

Oszlasd el egyenletesen a megtisztított, száraz 
arcbőrön. Masszírozd a bőrödbe a mikrokapszulákba zárt 
szénpor aktiválásához, amíg fehér színe szürkévé nem 
válik. Hagyd fent a terméket legfeljebb 10–15 percig. 
Alaposan öblítsd le bő, meleg vízzel. Hetente legfeljebb 
kétszer alkalmazható.

Az Epoch Yin and Yang Mask temékünkben található 
porcelánvirág-kivonat kontrollált környezetben történő 
mezőgazdaságból (CEA) származik, vagyis a virág zárt 
környezetben terem. Így a mag elvetésétől a készítmény 
palackba zárásáig nyomon követhetővé és fenntarthatóvá 
válik a folyamat. Minden olyan Nu Skin termék, amely 
legalább egy CEA-összetevőt tartalmaz, a Groviv logót 
viseli. EZ a maszk az első ilyen termékünk. 56

A Nu Skin alapelve a viszonzás. Ez az alapelv vállalatunk 
és tevékenységeink magvát képezi. E célból hoztuk létre 
A Force for Good Foundationt (Jobbító Erő Alapítványt), 
és 1996 óta sok nagyszerű ügyet támogattunk világszerte. 
A koncepció egyszerű: mindegy, hogyan járulsz hozzá 
– legyen szó nagylelkű adományozásról vagy az Epoch 
termékcsalád megvásárlásáról –, az adomány 100%-a a 
leginkább szükséget szenvedőkhöz kerül – a többiről a Nu 
Skin gondoskodik. 

hiszünk a viszonzásban

FORCE FOR GOOD  
FOUNDATION
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Legyen szó kezekről vagy lábakról, Dr. Dana 
gondoskodik a szépséges körmökről. A Nu Skin 
termékkínálatának legújabb tagja, a Dr. Dana Nail 
Renewal System körömápolási szett Dr. Dana Stern 
körömápolásra szakosodott bőrgyógyász alkotása. 
Eljött a gondoskodó körömápolás ideje! 

mert körömápolás nélkül 
nincs szépségápolás

DR. DANA
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Manikűr egy dobozban? Pontosan! 
Három egyszerű lépés. Tíz röpke perc. Kövesd az utasításokat, és varázsolj magadnak csillogó körmöket! 
Az egészséges, vonzó és erős körmökért. Azonnal meg akarod majd mutatni mindenkinek!

 1. lépés: Glycolic Acid Prep for Nails glikolsavas előkészítő 
Győződj meg róla, hogy körmeid tiszták, szárazak és nincs rajtuk körömlakk! Csavard el a toll tetejét – az első használatkor 
előfordulhat, hogy csak többszöri próbálkozás után sikerül –, és oszlasd el egyenletesen a cseppecskét az egyik kéz körmein! 
Ismételd meg a másik kézen! Hagyd, hogy beszívódjon teljesen, majd folytasd a 2. lépéssel. Használd hetente egyszer!

 2. lépés: Perfect Grit Priming Wand előkészítő polírozó
Ez a többfunkciós polírozó előkészíti körmeidet, valamint eltávolítja a köröm felületi sérüléseit. Dörzsöld a körmödet az 1-es 
számú felülettel 2-5 mozdulattal, amíg finom por nem képződik. Ismételd meg a 2-es számú felülettel, majd fejezd be a 3-as 
számúval! Az utolsó lépésben erősebben nyomd a körömre a polírozót, és azt mozgasd előre-hátra a csillogó körmökért!  
Az 1-es és a 2-es számú felületeket csak heti egyszer használd! A 3-as számú felületet naponta legfeljebb egyszer használd 
a ragyogás fokozásáért.

 3. lépés: Deep Hydrating Formula for Nails & Cuticles mélyhidratáló a körmöknek és a kutikulának
Csakúgy, mint az első lépésben, fordítsd el az ezüst toll végét, és vidd fel a terméket a körmök teljes felületére – juttass 
belőle egy keveset a körömágynak és a körmöt övező bőrterületnek is! Ismételd meg ezt a lépést a hét során, ahányszor csak 
szeretnéd (de naponta csak egyszer).

DR. DANA

Akár szünetet szeretnél tartani a folytonos manikűrözések 
közepette, akár pont egy kiadós manikűrre vágysz, a Dr. Dana 
Nail Renewal System körömápolási rendszerrel könnyedén 
gondoskodhatsz körmeidről. A kéz és a láb körmein egyaránt 
alkalmazható; klinikailag bizonyított, hogy erős, sima felületű 
és láthatóan csillogó körmöket eredményez, mintha átlátszó 
körömlakkal festetted volna ki őket. S mindezt csupán 
3 egyszerű lépésben, amelyek 10 perc alatt elvégezhetők. 

1. lépés: fordítsd el a glikolsavval töltött fehér toll végét. 
Oszlasd el egyenletesen a cseppecskét a száraz, tiszta és 
körömlakktól mentes körmeiden. Hagyd, hogy a termék 
teljesen felszívódjon. Hetente legfeljebb egyszer használd! 
2. lépés: dörzsöld át körmeidet 2-5 mozdulattal az előkészítő 
eszköz 1-es számú felületével. Ismételd meg a 2-es és 
a 3-as számú felülettel. 3. lépés: csavard el az ezüst színű toll 
tetejét. Oszlasd el a terméket a körmökön és a körömágyon, 
mindkét kézen, legfeljebb napi egy alkalommal.

Bár az egész rendszer nagyszerű, a mi kedvencünk 
a 3. lépés, mert ez a készítmény barack-, kókusz- és 
grépfrútolajat tartalmaz a körmök és a körömágy 
kondicionálásáért és hidratálásáért.

HÁMLASZTÓ ÉS HIDRATÁLÓ KÖRÖMÁPOLÓ SZETT
NAIL RENEWAL SYSTEM
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Tápláld, kondicionáld és nyugtasd bőrödet minden egyes 
kényeztetéssel töltött pillanatban – mert ennyit megérdemel. 
A Nu Skin teljes testápoló termékcsaládja gyengéden 
kényeztet tetőtől talpig, és a bőrápolás minden részét 
gazdagítja, hogy bőröd bársonyos lehessen. 

add meg testednek a gyengéd ápolást, 
amelyet olyannyira megérdemel

NU SKIN TESTÁPOLÁS



HIDRATÁLÓ TUSFÜRDŐ, 250 ML

Ez a szappanmentes hidratáló tusfürdő megteremti 
a frissesség és a hidratálás tökéletes egyensúlyát. 
A gazdag, krémes, kiegyensúlyozott pH-értékű 
formulával a Liquid Body Bar gyengéden eltávolítja 
a szennyeződéseket, és védi a bőr természetes 
vízzáró rétegét. 

Vidd fel a kívánt mennyiséget a nedves bőrödre, 
habosítsd és öblítsd le jól. Ezt követően használd 
kedvenc Nu Skin hidratálódat. 

A Liquid Body Bar igazi élményt jelent valamennyi 
érzékszerv számára: aromás grépfrút illata frissít 
és csodálatos illatfelhőbe burkol. 

SZAPPANMENTES SZAPPAN, 100 G

A szappanmentes formulájú Body Bar alaposan 
eltávolítja a szennyeződéseket és a piszkot, anélkül, 
hogy megfosztaná a bőrt az esszenciális zsíroktól. 
Aloe verával és E-vitaminnal dúsított gyengéd tisztító 
nyugtatja és táplálja a bőrt, amely a tisztulást követően 
enyhén grépfrút illatú is lesz!

Vidd fel a Body Bart a nedves bőrödre, gyengéden 
habosítsd fel, majd alaposan öblítsd le. Ezt követően 
használd kedvenc Nu Skin hidratálódat. 

A kiegyensúlyozott pH-értékű Body Bar védi a bőr 
érzékeny vízzáró rétegét. 

BODY  
CLEANSING GEL

SZAPPANMENTES TUSFÜRDŐ, 250/500 ML

Ez a szappanmentes tusfürdő Aloe verával és növényi 
kivonatokkal dúsított, amelyek nyugtatják, táplálják és 
kondicionálják a bőrt, így az friss, puha és kényelmes 
érzetet kelt. Elég gyengéd ahhoz, hogy naponta használd 
az egész testeden, és az egész családnak tökéletes 
kéztisztítóként szolgál.

Kend tetszőlegesen a nedvesített bőrödre, amíg a gél 
habbá nem válik. Öblítsd le alaposan, majd amíg bőröd 
még kissé nedves, vidd fel kedvenc Nu Skin hidratálódat. 

Mivel a Body Cleansing Gel szappanmentes, gyengéden 
ápolja a bőrt, és bárhol bárki tökéletesen használhatja. 
Használd tetszés szerint zuhanyzáshoz vagy kézmosáshoz! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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INTENZÍV TESTÁPOLÓ -  
ILLATMENTES, 250 ML

TESTRADÍR, 250 ML

BODY  
SMOOTHER

HIDRATÁLÓ TESTÁPOLÓ, 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Intenzív testápolónk, amely egy évelő virág hagymájából 
származó kivonattal készül, megerősíti a bőr természetes 
védekezőképességét, egyúttal védelmet nyújt a környezeti 
hatásokkal szemben. Mindegy, hogy száraz a levegő, 
szélsőséges a hőmérséklet vagy erős szél fúj. Az illatmentes 
formulájú Perennial minden bőrtípusra alkalmas.  

A gyengéd hidratáló formula minden bőrtípusra megfelelő. 
Kend be egész testedet tetszés szerint a testápolóval. 

A természet igazán inspiráló. Zord körülmények között 
a Tazetta-nárcisz megvédi hagymája sejtstruktúráját, 
így a virág évről-évre virágozni tud. A hagymából készült 
kivonat tudományosan igazoltan védi és rugalmasabbá 
teszi a bőrt, azon túl, hogy megnöveli a sejtek élettartamát.

Ez a könnyű hidratáló testápoló gyorsan felszívódik. 
Tápláló formulája telis-tele van Aloe verával, 
algakivonattal és E-vitaminnal, ám ami még ennél is jobb, 
hogy kondicionálja és hidratálja a bőrt, miközben nem 
hagy nehéz, zsíros nyomot.

Kend be az egész testedet a testápolóval, rögtön fürdés 
után – győződj meg róla, hogy a bőröd még enyhén nedves 
legyen, majd masszírozd be gyengéden a terméket. 

A Body Smoother gyorsan és könnyen használható. 
Hamar felszívódik, ezért akár még öltözés előtt is 
kipróbálhatod, hogy gördülékenyen induljon a nap. 

Frissítő mentaillatú szappanmentes hámlasztó 
tisztítóként a Liquid Body Lufra biztosítja a szükséges 
hámlasztást azáltal, hogy gyengéden ledörzsöli 
a felületi szennyeződéseket és az elhalt bőrsejteket. 
Mindegy, hogy kemény, száraz tél vagy forró nyár van, 
minden zuhanyzást követően sima, puha és ragyogó 
bőrrel távozol.

Vigyél fel némi Liquid Body Lufra testradírt a nedves 
bőrödre, gyengéden habosítsd fel, majd alaposan öblítsd 
le. Ezután használd a Nu Skin Body Smoother testápolót, 
majd a Perennial Intense Body Moisturizer intenzív 
hidratálót azokra a területekre, ahol a bőrödnek leginkább 
szüksége van rá. Ismételd meg a folyamatot hetente 
két-három alkalommal.

A Liquid Body Lufra finomra őrölt dióhéjat tartalmaz, 
amely hámlasztja és eltávolítja a száraz, durva bőrt. 
De ne aggódj! A gyengédségről az Aloe vera 
gondoskodik, amely nyugtatja és táplálja a bőrt.
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KÉZÁPOLÓ KRÉM, 125 ML

Ez a könnyed kézápoló krém az Aloe vera és az E-vitamin 
gyengédségével hidratálja a száraz és repedezett bőrt, 
miközben nyugtatja és táplálja. A kezedet anélkül fogod 
puhának érezni, hogy ragadós vagy zsíros maradna. 
Ami még ennél is jobb, hogy gyorsan felszívódik, 
így amint elkészültél, már mehetsz is a dolgodra.

Vidd fel a krémet szabadon a kezedre, különös figyelmet 
fordítva ujjpercedre és a csuklódra. 

Kezeink eléggé mostoha körülményeknek vannak 
kitéve. Állandóan durva tárgyakkal, vegyi anyagokkal 
és szappanokkal érintkeznek, így hajlamosabbak 
a kiszáradásra és a sérülésre, mint a test bármely más része. 
Ezért a gyorsan felszívódó kézkrém… nos, nagyon fontos. 

HAND  
LOTION
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A Nu Skin Hair Care termékcsalád a samponoktól kezdve 
a kondicionálókig és a hajpakolásokig ápolja a száraz, 
normál vagy zsíros hajadat. Mindent megtalálsz, ami a 
károsodás kiküszöböléséhez és a ragyogáshoz szükséges, 
hogy hajad fiatalabbnak és egészségesebbnek látszódjon.

élettelen vagy élénk? tiéd a választás
NU SKIN HAJÁPOLÁS



KIEGYENSÚLYOZÓ SAMPON  
NORMÁL ÉS ZSÍROS HAJRA, 250 ML

A napi használatra tökéletesen alkalmas sampon ideális 
egyensúlyt teremt a tisztítás és a hidratálás között. 
A benne található gyapotvirág-kivonat kisimítja a kutikulát 
és megóvja a haj keratinszerkezetét. Javítja a roncsolódott 
haj állapotát, a láthatóan fiatalosabb és egészségesebb 
hajért; hatását legjobban a Nu Skin Hair Care System 
hajápoló rendszer részeként használva fejti ki.

Masszírozd be a sampont a nedves hajadba és fejbőrödbe, 
majd alaposan öblítsd le. Szükség esetén ismételd 
meg ezt a lépést. Az optimális eredmény érdekében 
minden mosást követően használj valamilyen tetszőleges 
Nu Skin hajbalzsamot. 

A Balancing Shampoo formulájában található 
gyapotvirág-kivonat védi és erősíti a keratinrostokat 
a haj kéregállományában, az aminosavakban gazdag 
búzafehérje pedig a sérült hajat hozza helyre.

MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON  
MINDEN HAJTÍPUSRA, 250 ML

A Clarifying Shampoo alaposan tisztít, és segít 
a hajnak megszabadulni a káros vegyi anyagoktól, 
valamint a környezeti szennyezésektől. Erősíti a haj 
kéregállományát, és megőrzi a haj természetes 
hidratáltságát. A haj sérüléseit láthatóan elhalványítja, 
így a haj fiatalosabb és egészségesebb lesz. 

Használd hetente egyszer a Balancing vagy a Moisturizing 
Shampoo helyett az alapos tisztításért. Masszírozd 
be a sampont a nedves hajadba és fejbőrödbe, majd 
öblítsd le, amíg tiszta nem lesz. A legjobb eredmény 
érdekében ezt követően használd a ReNu Hair Maskot.

Azt gondolhatnánk, hogy a sheavajkivonat ízletes 
csemege, nem pedig a sampon egyik összetevője, 
de ne kételkedj hatékonyságában. Tisztító hatásával 
eltávolítja a klórt, a nikotint és az egyéb környezeti 
szennyezőanyagokat a hajadról.

MOISTURIZING  
SHAMPOO

HIDRATÁLÓ SAMPON SZÁRAZ  
ÉS TÖREDEZETT HAJRA, 250 ML

A Moisturizing Shampoo gyengéden tisztítja a túlzott 
hőhatásnak vagy a gyakori festésnek kitett hajat, 
miközben erősíti a kéregállományát és megelőzi 
a tápanyagvesztést. Lipidszerű formulája erősíti, 
szebbé teszi, továbbá egészségesebbé és fiatalosabbá 
varázsolja a hajat, ha a Nu Skin Hair Care System 
egyik lépéseként használod.

Masszírozd be a sampont a nedves hajadba és fejbőrödbe, 
majd alaposan öblítsd le. Szükség esetén ismételd 
meg ezt a lépést. Az optimális eredmény érdekében 
minden mosást követően használj valamilyen tetszőleges 
Nu Skin hajbalzsamot. 

A sampon hidratáló képessége a gyapotvirág kivonatának 
köszönhető, amely simává teszi a kutikulát, és védi 
a keratinszerkezetet. 

BALANCING  
SHAMPOO

CLARIFYING  
SHAMPOO

N
U

 S
K

IN
 H

AJ
ÁP

O
LÁ

S

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

64Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!



GAZDAG KONDICIONÁLÓ SZÁRAZ  
ÉS TÖREDEZETT HAJRA, 250 ML

DÚSÍTÓ KONDICIONÁLÓ  
MINDEN HAJTÍPUSRA, 250 ML

RENU  
HAIR MASK

MÉLYKONDICIONÁLÓ HAJPAKOLÁS  
MINDEN HAJTÍPUSRA, 100 G

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Alacsony pH-értékű formula, ami gyengéden 
bevonja a hajat természetes, olajhoz hasonló lipidekkel. 
A kondicionáló ráadásul lezárja a kutikulát is, segít 
megőrizni a hidratáltságot és elősegíti a kiváló csillogást. 
Az összes Nu Skin hajápolási termékhez hasonlóan 
nagyszerű a sérült hajra, mivel az lágyabb, selymesebb, 
fiatalosabb és egészségesebb megjelenésű lesz.

Masszírozd a kondicionálót a nedves hajadba vagy 
fejbőrödbe, majd öblítsd le alaposan, és szükség esetén 
ismételd meg. A legjobb eredményért mindig használd 
a Balancing, Clarifying vagy Moisturizing Shampoo után.

A hajban lévő lipideket utánzó sheavaj kitölti a kutikulában 
lévő repedéseket, így erősebbé teszi a hajat. 

Formulája lezárja, simábbá teszi és erősíti a kutikulát, 
miközben hidratálja és helyreállítja a haj külső rétegét, 
javítva a haj lágyságát, simaságát. A ReNu Hair Mask heti 
egyszeri használatával a sérült haj szebb és puhább lesz, 
valamint fiatalosabbnak és egészségesebbnek látszik. 

Használd hetente egyszer a Weightless vagy a Rich 
Conditioner helyett. Samponozás után masszírozd 
be a pakolást egyenletesen a nedves hajadba, 
különös figyelmet fordítva a végekre és a sérült 
területekre. Hagyd a terméket a hajadon 5-10 percig, 
majd öblítsd le alaposan. A legjobb eredmény elérése 
érdekében használd együtt a Clarifying Shampoo 
mélytisztító samponnal. 

A CS7 tartalmú formulájával a ReNu Hair Mask simítja 
a kutikulát, így a haj puhább lesz, miközben a kutikulát 
védi is a roncsolódás ellen, és segít ellenállni a töréseknek. 

Ez a kondicionáló bőségesen hidratálja hajadat, 
és dúsabbnak mutatja, így elősegíti a maximális 
kezelhetőséget. A sérült haj helyreállítása révén a haj 
puhább és selymesebb lesz, vagyis a megjelenése jóval 
egészségesebb és fiatalosabb.

Masszírozd a kondicionálót a nedves hajadba vagy 
fejbőrödbe, majd öblítsd le alaposan, és szükség esetén 
ismételd meg. A legjobb eredményért mindig használd 
a Balancing, Clarifying vagy Moisturizing Shampoo után.

A formulában lévő tajtékvirág formázza és dúsítja hajadat 
anélkül, hogy elnehezítené a szálakat. Segít megőrizni 
a nedvességet a haj belsejében, és dúsabbá teszi a hajat. 
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INTENZÍV FEJBŐR- ÉS HAJSZÉRUM  
VÉKONY SZÁLÚ, SÉRÜLT ÉS ÖREGEDŐ HAJRA, 75 ML

FEJBŐR- ÉS HAJKONDICIONÁLÓ  
VÉKONY SZÁLÚ, SÉRÜLT ÉS ÖREGEDŐ HAJRA, 175 ML

Az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
egy kifejezetten az ageLOC Galvanic Spa készülékkel 
együtt használatos, különleges formulát tartalmaz, amely 
olyan kulcsfontosságú összetevőkkel látja el a fejbőrt és 
a hajtöveket, amelyek új élettel töltik fel a hajat. Nem kell 
leöblíteni, és zsíros látszatot sem hagy maga után. Napról 
napra erősíti a fejbőrt, valamint vastaggá és egészségesebbé 
teszi a vékony, sérült és öregedő hajszálakat.

Az ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner fejbőr- 
és hajápoló kondicionáló minden egyes használatkor 
táplál és hidratál, javítva ezzel a fejbőr és a vékony szálú, 
töredezett és idősödő haj állapotát, hogy erőtől kicsattanó 
fürtöket eredményezzen. 

Használd száraz vagy nedves hajon. Válaszd el a hajat, hogy 
a szérum közvetlenül a fejbőrre és a haj tövére kerüljön. 
Ujjaid hegyével gyengéden masszírozd be a szérumot 
a fejbőrödbe, fésüld el a rakoncátlan tincseket, és használd 
az ageLOC Galvanic Spa készüléket két percen keresztül. 
Helyezd fel a Scalp Conductor fejbőrkezelő fejet, válaszd ki 
az 5-ös programot, érintsd hozzá a kezelőfejet fejbőrödhöz, 
és mozgasd a homlok hajvonalától kezdve hátrafelé. Ne 
öblítsd le. Készítsd el frizurádat a szokásos módon.

Használd a ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo után. 
Egyenletesen dolgozz el bő mennyiségű kondicionálót 
a vizes hajadon és fejbőrödön, fokozott figyelmet 
szentelve a hajvégeknek és a sérült hajszálaknak. 
Várj 3-5 percet, majd öblítsd le. A legjobb eredményért 
napi kétszer alkalmazd az ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum fejbőr- és hajápoló szérumot.

Felkértünk egy független klinikai vizsgálatokat végző 
csoportot, hogy tesztelje az alanyokon az ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair System fejbőr- és hajápolási rendszert 
6 hónapon keresztül, és az eredmények lenyűgözőek 
voltak. Az alanyok haja 107%-kal dúsabb, 106%-kal puhább, 
84%-kal fényesebb és 67%-kal vastagabb szálú lett!

Ez a hatékony kondicionáló sheavajjal és glicerinnel 
segíti a száraz, töredezett és túlzott kezelésnek kitett 
haj hidratálását és ápolását.

SAMPON VÉKONY SZÁLÚ,  
SÉRÜLT ÉS ÖREGEDŐ HAJRA ÉS FEJBŐRRE, 200 ML

Az ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo egy exkluzív 
összetevő-keverékkel támogatja a vékony szálú, töredezett 
és idősödő hajat. Bizonyítottan védelmet biztosít a hajszín 
fakulása és a hő káros hatásai ellen, miközben csökkenti 
a szálak roncsolódását.

Vigyél fel bő mennyiségű sampont a nedves hajadra, 
és gyengéden masszírozd bele a fejbőrödbe és 
a hajszálakba. Alaposan öblítsd le bő, meleg vízzel. 
Ezután használd az ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
Conditioner fejbőr- és hajápoló kondicionálót. A legjobb 
eredményért napi kétszer alkalmazd az ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum fejbőr- és hajápoló szérumot 
az ageLOC Galvanic Spa készülékkel.

A teljes ageLOC Nutriol Scalp & Hair System 
fejbőr- és hajápoló rendszer (sampon, kondicionáló és 
szérum) részeként használva hajad dússá, fürtjeid pedig 
egészségesen ragyogóvá és vonzóvá válnak.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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AP
 24

A friss lehelettől a ragyogó fogakig és a csillogó ajkakig az AP 24 
termékcsalád mindent tartalmaz, ami a szikrázó, tökéletes mosolyhoz 
szükséges, és olyan érzést nyújt, mintha most mostál volna fogat.

frissítsd fel mosolyod minden fogmosással
AP 24



FOGKŐ ELLENI FOGKRÉM, 110 G

A lerakódásokat meggátoló, szabadalmazott 
összetevőt tartalmazó formula és a friss vaníliás-
mentás íz révén ez a gyengéd fogkrém eltávolítja 
a lepedéket és a szennyeződéseket, a tiszta, friss lehelet 
érdekében. A fogszuvasodás elleni formula tökéletes 
a napi használatra: gyengéd a fogakhoz és az ínyhez, 
élvezetessé téve a fogmosást.

Moss fogat alaposan legalább kétszer egy nap. 
Ha teheted, az a legjobb, ha minden étkezés után 
fogat mosol, hacsak fogorvosod vagy kezelőorvosod azt 
másképp nem tanácsolja. A 6 éven aluli gyermekek esetén 
javasoljuk: nyomj ki egy borsónyit a fogkefére, és maradj 
gyermekeddel fogmosás közben, hogy csökkentsd 
a készítmény lenyelésének kockázatát.

A szabadalmazott lerakódásgátló összetevő (AP 24) 
bevonja fogaidat, így hosszan tartó friss, tiszta érzetet 
biztosít a szájban. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

FEHÉRÍTŐS FOGKRÉM, 110 G

Fényesítsd és fehérítsd fogaidat, és akadályozd meg 
a lerakódások képződését az AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste fogkrémmel. Az összetevők kombinációja 
tisztítja a fogakat, a frissítő vaníliás-mentás íz pedig frissíti 
a leheleted a hosszan tartó, tiszta és friss érzésért. 

Alaposan moss fogat legalább naponta kétszer, vagy 
ahogyan fogorvosod, kezelőorvosod javasolja. Váltogasd 
kedvedre az AP 24 Anti-Plaque Fluoride Toothpaste 
fogkő elleni fogkrémmel. A 6 éven aluli gyermekek esetén 
javasoljuk: nyomj ki egy borsónyit a fogkefére, és maradj 
gyermekeddel fogmosás közben, hogy csökkentsd 
a készítmény lenyelésének kockázatát.

Ez a fogkrém összetevők egyedülálló kombinációját 
tartalmazza, amelyek ragyogóbbá és tisztábbá 
teszik fogaidat. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP
 24

AMIÉRT SZERETJÜK

HASZNÁLAT

TUDTAD?

68Nem minden termék kapható minden országban. A termék 
elérhetőségének ellenőrzéséhez tekintsd meg az árlistát, 
vagy látogass el a www.nuskin.com honlapra!



FRISSÍTŐ SZÁJFÉNY, 5,1 ML

SMILE POP  
LIP GLOSS

Az AP 24 Smile Pop szájfénnyel mosolyodnak nem csak 
az íve, hanem az íze is fantasztikus lesz! A frissítő szájfény 
a vaníliás menta ízt ötvözi az E- és C-vitaminokkal a puha, 
sima, rugalmas és finom ajkakért – bizony ám! Nincs 
is jobb megoldás arra, hogy kiemeld ajkaidat a ragyogó 
mosoly reményében.

Az AP 24 Smile Pop a párnás kis applikátor segítségével 
könnyen használható – vidd fel gyengéden száraz ajkaidra 
(nedves ajkakon ne használd) minden fogmosás után 
a frissítő, tiszta és ragyogó mosolyhoz. A gyönyörű mosoly 
kiemelése végett használd tiszta ajkakon vagy rúzs felett.

A Smile Pop Lip Gloss nagyszerűen használható 
más Nu Skin termékekkel, mint pl. a Powerlips 
Fluid, illetve egyéb színes rúzsokkal, a további 
ragyogás jegyében. 
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BRIGHT  
SMILE DUO

FEHÉRÍTŐS FOGKRÉM, 110 G 
SMILE POP, 5,1 ML

Tökéletes duó a szelfiképes mosolyhoz. Kedvenc 
fogkrémünk gondoskodik a fehér fogakról, miközben 
védelmet biztosít a lepedékképződés ellen, hogy mindig 
magabiztosan mosolyogj! Az AP 24 Smile Pop ugyanazt 
a vaníliás menta ízt ötvözi E- és C-vitaminnal a puha, sima, 
rugalmas és finom – bizony ám! – ajkakért, mint a fogkrém.

Moss fogat alaposan legalább kétszer egy nap. 
Ha teheted, az a legjobb, ha minden étkezés után fogat 
mosol, hacsak fogorvosod vagy kezelőorvosod azt 
másképp nem tanácsolja. A párnácskás applikátornak 
köszönhetően az AP 24 Smile Pop használata rendkívül 
egyszerű. Vidd fel kis mozdulatokkal a száraz ajkakra 
(nedves ajkakon ne használd) minden fogmosás után 
a frissítő, tiszta és ragyogó mosolyhoz. 

Honnan tudni, hogy ezek a termékek tökéletesen 
használhatók együtt? Onnan, hogy mindkettő 
finom vanília és menta ízű! Ideális kombináció a lágy, 
fényes és elragadó mosolyért!
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Miközben nagyon szívesen segítünk a legjobb megjelenés elérésében, egyúttal azt is nagyon szeretnénk, ha a legjobban éreznéd magad. A Pharmanex, 
minőségi étrend-kiegészítőink és teljes körű életmód programunk a természetes összetevőket a több, mint 30 évnyi innovatív kutatás legújabb tudományos 
újításaival ötvözi. Termékeink küldetése egyszerű: támogatják a jóllétedet, hogy ne csak fantasztikusan nézz ki, de úgy is érezd magad!

az igazi szépség belülről ered
PHARMANEX
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 30/120 KAPSZULA

Ki ne szeretne egy jó csésze teát? Mi biztosan. És bár 
a friss főzetet semmi nem múlhatja felül, mi eléggé közel 
járunk hozzá. Camellia sinensisből nyert zöldtea-kivonattal 
dúsítottuk a Pharmanex Tēgreent.

Vegyél be napi egy kapszulát a reggeli étkezés 
alkalmával, folyadékkal. 

A kínaiak és az indiaiak már évszázadok óta fogyasztják 
a teát, de így talán még sosem! Mi zöldtea-kivonattal 
gazdagítottuk a Pharmanex Tēgreent.

TEGREEN
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 180 KAPSZULA ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 60 KAPSZULA

BONE FORMULA EYE FORMULA

A csontok normál állapotához elengedhetetlen 
a kalcium. A Bone Formula a kalcium mellett vitaminok 
és ásványi anyagok keverékét tartalmazza, beleértve 
a D-vitamint, a K-vitamint, a magnéziumot és a mangánt, 
amelyek egytől egyig hozzájárulnak a csontok normál 
állapotának fenntartásához.

A képernyők előtt töltött időtől kezdve a levegő 
szennyezettségéig, számtalan tényező befolyásolja 
látásunkat az idő előrehaladtával. Étrend-kiegészítőnk 
támogatja a kiegyensúlyozott étrendet, hiszen egyedülálló 
formulája cinket tartalmaz, amely segíti a normál látás 
fenntartását, illetve szelén, réz, valamint C- és E-vitamin 
is található benne, amelyek az oxidatív stresszel szemben 
nyújtanak védelmet.

Vegyél be naponta kétszer három kapszulát étkezés 
közben, folyadékkal. 

Vegyél be naponta egyszer egy (1) kapszulát étkezés 
közben, folyadékkal.

Mindenkinek szüksége van kalciumra a csontok normál 
állapotának fenntartásához, D-vitaminra pedig a kalcium 
és a foszfor felszívódásához. Ugyanilyen fontos a sok 
napfény, valamint az egészséges étrend.

A Marine Omega remekül passzol az Eye Formulához, 
mert DHA-t, vagyis omega-3 zsírsavat tartalmaz. Napi 
250 mg DHA bevitele elősegíti a normális agyműködés 
és látás fenntartását.  A halolaj ezenfelül segíti a zsírban 
oldódó vitaminok felszívódását a testben – ilyen pl. 
a Pharmanex Eye Formulában található E-vitamin. 
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Néhány termék elérhetősége és használati utasítása országonként 
változhat. A termék elérhetőségét a www.nuskin.com honlapon 
ellenőrizheted.  Kérjük, hogy használat előtt olvasd el a csomagoláson 
található útmutatót!



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 120 KAPSZULA
CORDYMAX CS-4

Élvezd a Cordyceps Sinensis gomba jótékony hatását 
a CordyMax segítségével! Sztenderdizált miceliumot 
állítottunk elő fermentálással, és beletettük ebbe 
a praktikus étrend-kiegészítőbe. Élj a lehetőséggel!

Vegyél be naponta kétszer két kapszulát étkezés közben, 
folyadékkal. 

Ha kíváncsi vagy a Cordyceps sinensis gomba természetes 
lelőhelyére, egészen a tibeti fennsíkig kell kirándulnod. 
Szerencsére mi a saját gombánkat is elő tudjuk állítani 
kontrollált környezetben.

FLEXCRÈME
NYUGTATÓ KRÉM, 60 ML

Mindegy, hogy nehéz napod volt, vagy keményen 
edzettél, e frissítő krém hűsítő érzése megér egy 
bedörzsölést. Egyedülálló formulája könnyen felvihető, 
és rugalmasabbá teszi a bőrödet.

Egyszerűen dörzsöld be bőrödbe ezt a gyorsan felszívódó 
krémet, és élvezd a frissítő hatását. Ne használd 
gyulladt vagy sérült bőrfelületen. Naponta legfeljebb 
négyszer használd.

A Flexcrème mentolt tartalmaz, amely köztudottan hűsít 
és nyugtat – és fantasztikus menta illata van! 
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PRO-B
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 30 KAPSZULA

Minden Pharmanex Pro-B kapszula 2 milliárd Lactobacillus 
Fermentum (PCC™), élő telepképző egységet tartalmaz.

Vegyél be naponta egy kapszulát étkezés közben, folyadékkal. 

Hasunk belső környezete igencsak összetett. 
De szerencsére az olyan baktériumok, mint a Lactobacillus 
fermentum (PCC) elég nagy számban képesek a túlélésre 
ahhoz, hogy tovább jussanak az emésztőrendszerünkben, 
és hatékonyan képezzenek telepeket.



REISHIMAX
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 60 KAPSZULA

Az ősi kínai szövegek már több, mint 2000 évvel 
ezelőtt említik a Reishi gombát, amelyet már hosszú 
ideje használnak az ázsiai étrendben. Úgy döntöttünk, 
hogy Reishi formulánkkal próbára tesszük ezt a gombát!

Vegyél be naponta kétszer egy ReishiMax kapszulát 
étkezés közben, folyadékkal. 

Saját, kontrollált környezetben nevelt Reishi gombáinkon 
kívül elég nehéz fellelni őket. A sötét és nedves kínai 
erdőkben található fák törzsén terem, szinte polcokat 
alkotva a magasban. 

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 180 KAPSZULA

Az összetevők – például a Cordyceps sinensis gomba, 
a gránátalma és a panax ginszeng kivonata – egyedülálló 
keverékéből készült R2 Day segítségével kezedbe veheted 
az irányítást.

Reggelente vegyél be hat R2 Day kapszulát. 

A panax ginzeng támogatja a fizikális és mentális 
teljesítőképességet általános gyengeség, kimerültség, 
fáradtság vagy nehézkes koncentráció esetén.

R2 DAY
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BIOGINKGO
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 60 TABLETTA

A BioGinkgoban található Ginko biloba L. levél ideális 
azokra a pillanatokra, amikor memóriánk segítségre szorul, 
ugyanis segít a normál kognitív funkciók fenntartásában.

Vegyél be naponta kétszer egy kapszulát étkezés közben, 
folyadékkal. 

Ez a termék a Ginko biloba növényből készült kivonatról 
kapta nevét, amely köztudottan segít a memória 
megőrzésében a kor előrehaladásával, megőrizve 
a normál kognitív funkciókat, továbbá védi a sejteket 
és a szöveteket az oxidációtól.
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országonként változhat. A termék elérhetőségét a www.nuskin.
com honlapon ellenőrizheted.  Kérjük, hogy használat előtt olvasd 
el a csomagoláson található útmutatót!
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LIFEPAK+
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 60 TASAK

A LifePak+ telis-tele van jól ismert vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal és növényi kivonatokkal, 
és gondoskodik a legjobb teljesítményről, minden nap. 

Étkezés alkalmával vedd be naponta egy (1) tasak 
tartalmát 250 ml folyadékkal. 

Gyakran látjuk a „kiegyensúlyozott étrend” kifejezést, 
de soha nem annyira egyértelmű a jelentése. 
Étrendünknek alapvetően makrotápanyagokat – zsírokat, 
fehérjéket és szénhidrátokat – és mikrotápanyagokat – 
vitaminokat és ásványi anyagokat – kell tartalmaznia a napi 
tápanyagszükséglet fedezésére.
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Néhány termék elérhetősége és használati utasítása 
országonként változhat. A termék elérhetőségét a www.nuskin.
com honlapon ellenőrizheted.  Kérjük, hogy használat előtt olvasd 
el a csomagoláson található útmutatót!

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 60 KAPSZULA

Egy fárasztó nap után semmi nem érhet fel egy kiadós 
alvással, ám az R2 egyedülálló formulája is nagy segítség. 
Szelént tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert, 
és hozzájárul a normál körmök és a haj fenntartásához, 
illetve a pajzsmirigy működéséhez. 

Minden este vegyél be két R2 Night kapszulát. 

Az R2 Night formulájában lévő szelén hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

R2 NIGHT



ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 120 LÁGYKAPSZULA

Ahogyan a neve is elárulja, ez az étrend-kiegészítő 
telis-tele van Omega 3 zsírsavval, amely a halolajból és 
a fenntarthatóan beszerzett antarktiszi krillből származik. 

Végy be két lágykapszulát naponta kétszer, 
étkezések alkalmával. 

Az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav 
(DHA) egy különösen tehetséges páros. A 250 mg napi 
bevitel ebből a két zsírsavból elősegíti a szív normális 
működését. Emellett napi 250 mg DHA bevitele 
hozzájárul a normális agyműködés és látás fenntartásához. 

GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGITAL, 2 X 750 ML

A C-vitaminban gazdag JVi ital 12 gondosan válogatott 
gyümölcs és zöldség aromás keverékét tartalmazza.

Kiöntés előtt rázd fel jól. Igyál meg 60 ml JVi-t reggelihez 
és vacsorához. 

A JVi ragyogó színei és ízei az összetevőkben lévő 
karotinoidokból származnak.

MARINE OMEGAJVI
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A TR90 Wellbeing Programme a Nu Skin kutatóinak tudását és tapasztalatait természetes összetevőkkel, 
egészséges receptekkel és tornagyakorlatokkal ötvözi, ezáltal lehetővé teszi, hogy változtass étkezési, 
mozgásbeli és mindennapos szokásaidon 90 nap alatt. Próbáld ki a TR90-et a 30 napos programunk 
keretén belül, vagy a teljes élmény jegyében ugorj rögtön fejest a mélyvízbe 90 napos programunkkal.

„Az élet tele van kihívásokkal, de nem kell egyedül szembenézned velük.”
TR90TR

90
TR

90
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EGY 90 NAPOS ÉLETMÓDPROGRAM

Légy ismét nyitott és magabiztos a TR90 segítségével! Ez egy 
táplálkozástudományon, természetes összetevőkön és egy sze-
mélyre szóló támogatási rendszeren alapuló súlykontrollprog-
ram. Adj egy esélyt a TR90 életmódprogramnak 30 vagy több 
napon át! Étkezéshelyettesítő szeleteinkkel, növényi összete-
vőkben gazdag italainkkal és gondosan elkészített természetes 
kiegészítőinkkel – valamint edzéstervünkkel és étrendünkkel – 
könnyedén kialakíthatod egészséges életstílusodat.

A program 90 napos. A program első 2 hetében keverj el 
1 tasak JS port egy pohár vízben. Vegyél be 1 Complex C 
tablettát naponta 3-szor és 1 Complex F tablettát 
naponta 4-szer, étkezés előtt 15-20 perccel, 90 napon 
keresztül. Egy főétkezés helyett fogyassz el egy M-Bar 
szeletet és egy pohár vizet. Kövesd a javasolt étkezési és 
mozgástervet.

Nem leszel egyedül utadon – rendszeres tippeket és 
trükköket, valamint hasznos tanácsokat küldünk e-mailben 
és közösségi médián keresztül. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 90 KAPSZULA

Fogyaszd akár önmagában, akár a TR90 Wellbeing 
Programme életmódprogram részeként, ez az étrend-
kiegészítő a meggyőrlemény (Prunus cerasus), a kakaó 
és a gránátalma jótékony hatásait ötvözi.

Vegyél be egy (1) kapszulát napi három (3) alkalommal! 
Lehetőleg 15-20 perccel étkezés előtt, sok vízzel.

Fontos megjegyezni, hogy az étrend-kiegészítők soha 
nem helyettesíthetik a változatos és kiegyensúlyozott 
étrendet, azonban azt nagyban támogathatják.

TR90  
Complex C
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ÉTKEZÉSHELYETTESÍTŐ SZELET, 30 DB

Könnyen beilleszthető életstílusodba. Egyetlen szelet napi 
egy főétkezést helyettesít az energiacsökkentett diéta 
részeként, amelyben más élelmiszerek is szükségesek 
ahhoz, hogy a TR90 program után megőrizd a testsúlyod.  
Csokoládés és citromos ízben, 30 szeletet tartalmazó 
dobozban kapható. 

Azok, akik a fogyást követően fenn kívánják tartani 
testsúlyukat, helyettesítsék a reggelit, az ebédet vagy 
a vacsorát egy szelettel. Fogyaszd el a szeletet egy 
pohár vízzel. A fogyni kívánók naponta két főétkezést 
helyettesíthetnek egyenként egy szelettel.

Az összes étkezéshelyettesítőhöz hasonlóan minden 
M-Bar a napi vitamin- és ásványianyag-szükséglet 
legalább 30%-át tartalmazza. Élvezd őket megfelelő 
napi folyadékbevitellel, rendszeres testmozgással és 
a változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként!

TR90 JS
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 15 TASAK

A teljesen természetes összetevőkből, például 
kaktuszfügéből, vérnarancsból, gránátalmából 
és sáfrányból álló TR90 JS tökéletes ital a reggeli 
rutinhoz és a TR90 program első két hetéhez. 

Reggelenként keverj össze egy tasak port egy pohárban 
250 ml vízzel vagy egy másik alacsony kalóriájú itallal.

A TR90 JS összetevőit Kaliforniában és a Földközi-tenger 
vidékén takarítják be. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

Néhány termék elérhetősége és használati utasítása 
országonként változhat. A termék elérhetőségét a www.nuskin.com 
honlapon ellenőrizheted.  Kérjük, hogy használat előtt olvasd 
el a csomagoláson található útmutatót!



CSOKOLÁDÉÍZŰ VEGÁN FEHÉRJETURMIX

Ismerd meg a TR90 V-Shake italt, ezt a vegánbarát 
fehérjeturmixot, amely az egész bolygó számára hasznos! 
Ez a finom csokoládéízű shake növényi alapú fehérjében 
gazdag, viszont nem található benne semmilyen mesterséges 
színezék vagy tartósítószer. Kiváló választás kezdő, 
haladó testépítők és hobbitornászok számára egyaránt.

Keverj össze 25 g TR90 V-Shake port fél liter hideg vízzel, 
és fogyaszd edzések előtt vagy után! Először töltsd meg 
a shakert folyadékkal, és csak utána add hozzá a port! Rázd 
20-30 másodpercen keresztül! Ha nincs mérőkanalad, 25 g 
körülbelül két evőkanálnyi pornak felel meg.

Minden adag V-Shake 19 g borsó- és barnarizs-fehérjét 
tartalmaz, miközben laktóz-, glutén- és szójamentes. 
Kiváló választás fehérjedús nassolnivalóként, edzés előtti 
vagy az utáni étrend-kiegészítőként vagy egy egészséges 
reggeli részeként.

TR90 V-Shake 
Chocolate

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ, 120 KAPSZULA

Fogyaszd akár a TR90 Wellbeing Programme részeként, 
akár önmagában, ez a növényi étrend-kiegészítő 
felkészít az előtted álló átalakulásra. Citrusok, hagyma, 
szőlő, cayenne-i paprika, vérnarancs és zöldtea-kivonat 
keverékét tartalmazza.

Vegyél be napi négyszer (4-szer) egy (1) kapszulát. 
Lehetőleg 15-20 perccel étkezés előtt, sok vízzel.

A Complex F-ben található zöldtea-kivonat segít védelmet 
biztosítani a sejteknek az oxidatív stresszel szemben.

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake 
Vanilla

VANÍLIAÍZŰ VEGÁN FEHÉRJETURMIX

Ismerd meg a TR90 V-Shake italt, ezt a vegánbarát 
fehérjeturmixot, amely az egész bolygó számára hasznos! 
Ez a finom vaníliaízű shake növényi alapú fehérjében gazdag, 
viszont nem található benne semmilyen mesterséges 
színezék vagy tartósítószer. Kiváló választás kezdő, haladó 
testépítők és hobbitornászok számára egyaránt.

Keverj össze 25 g TR90 V-Shake port fél liter hideg 
vízzel, és fogyaszd edzések előtt vagy után! Először 
töltsd meg a shakert folyadékkal, és csak utána add hozzá 
a port! Rázd 20-30 másodpercen keresztül! Ha nincs 
mérőkanalad, 25 g körülbelül két evőkanálnyi pornak 
felel meg.

A TR90 V-Shake italokat mindenki fogyaszthatja: 
sportolók; azok, akik növelni szeretnék az izomtömegüket; 
és azok a 65 éven felüliek is, akik lépést szeretnének tartani 
a gyerekekkel.
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A Nu Skin Force for Good Foundation (Nu Skin Jobbító Erő 
Alapítvány) törekszik a gyermekek egészségi állapotának 
erősítésére, továbbá az oktatási, valamint a gazdasági 
körülmények javítására a fényesebb jövő reményében.

A Nu Skin alapelve a viszonzás. Ez az alapelv vállalatunk és tevékenységeink magvát 
képezi. E célból hoztuk létre A Force for Good Foundationt (Jobbító Erő Alapítványt), 
és 1996 óta sok nagyszerű ügyet támogattunk világszerte. A koncepció egyszerű: 
mivel a Nu Skin fedezi az alapítvány adminisztrációs és fenntartási költségeinek 100%-
át, mindegy, hogyan járulsz hozzá – legyen szó nagylelkű adományozásról vagy az 
egyedülálló Epoch termékcsalád megvásárlásáról – az adomány 100%-a a leginkább 
szükséget szenvedőkhöz kerül.

PROJEKTJEINK 
• School of Agriculture for Family Independence (Mezőgazdasági iskola a családok 
függetlenségéért): fenntartható mezőgazdaság oktatása Malawiban, Mtalimanja falu 
iskolájában.

• Seed of Hope (A remény magja): erdő-újratelepítési kezdeményezés támogatása 
az Epoch Baobab Body Butter testvajunk értékesítésén keresztül befolyó 
adományoknak köszönhetően.

• Seacology: olyan win-win típusú partnerkapcsolatok kiépítése, amelyek az infrastruktúra 
kiépítésében támogatják a szigeteken élő közösségeket, hogy megőrizhessék a tengeri 
élőhelyeket az eljövendő generációk számára. 

• Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation (Epidermolysis Bullosa 
Orvostudományi Kutatói Alapítvány): kutatás finanszírozása a pusztító bőrbetegség, 
az Epidermolysis Bullosa (EB) gyógymódjának megtalálására. 

• Wells of Hope (A remény kútjai): tiszta víz biztosítása kútfúrási projekt keretében 
Malawiban. Minden új kút körülbelül 500 embernek biztosít tiszta vizet.

Az adakozás kultúrája
A Nu Skin vállalat jobbító erőként kíván közreműködni a bolygónkkal való törődés, 
a gyermekek életének jobbítása, valamint a következő generációk táplálása és 
a globális közösségbe való befektetés során. 



Profitorientált társadalmi kezdeményezés, 
amely a jövő generációit táplálja, egy-egy tálkával.

Egyetlen gyermeknek sem szabadna éheznie. Ez a Nu Skin Nourish the Children (Tápláld 
a gyermekeket!) kezdeményezés filozófiája. A VitaMeal formájában olyan rendkívül tápláló 
ételeket kínálunk, amelyeket a Nu Skin saját táplálkozástudományi szakemberei fejlesztettek 
ki. A VitaMeal ugyanúgy vásárolható meg, mint az összes többi termék, kivéve, hogy a szóban 
forgó tasakokat közvetlenül Malawi gyermekeinek adományozzuk, egy harmadik fél nonprofit 
szervezete, például a Feed the Children (Tápláld a Gyermekeket!) szervezetén keresztül. 
Minden 30 adagos VitaMeal csomag 30 gyerekadagnyi ételt tartalmaz, hogy biztosítsa 
a gyermekek táplálásához szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat, egy teljes hónapon át. 
Ha jót teszel másokkal, mi is beszállunk. Minden egyes ötdarabos VitaMeal adományozásakor, 
illetve minden nyolc megvásárolt tasak után a Nu Skin hozzátesz még egyet.

Fontos hangsúlyozni, hogy profitorientált programról van szó, rendszeres termék-jutalékokkal. 
A program azonban pont ettől fenntartható: az eladást serkentő ösztönzőprogramok 
gondoskodnak a VitaMeal folyamatos eladásáról és promóciójáról. Jelenleg több, mint 
120 000 gyermek részesül VitaMeal élelmiszerekben nap mint nap, ezért kiemelten fontos, 
hogy a program folyamatos és fenntartható maradjon. A program 2002-es indulása óta így 
valósíthattuk meg 700 milliónyi ételadag felajánlását. És ez még nem minden. A VitaMeal 
üzemekkel Malawiban és Kínában a Nourish the Children kezdeményezés keretében új 
munkahelyeket és gazdasági lehetőségeket teremtünk a közösségekben, amelyeket a vásárlóink 
nagylelkűsége segít fenntartani. 

A Nu Skin egy for-profit, étrend-kiegészítőket és bőrápolási termékeket értékesítő vállalat, amely a New York-i Értéktőzsdén (NUS) néven került 
bejegyzésre. A Nourish the Children (Tápláld a gyermekeket!) a Nu Skin kezdeményezése, és némely államban kereskedelmi társulásként regisztrált. 
A kezdeményezés lehetővé teszi a Nu Skin Brand Affilate-ek és a ügyfelek számára, hogy VitaMeal termékeket vásároljanak a Nu Skintől, és azokat 
jótékony szervezeteknek adományozzák az alultáplált gyermekek összetett, világméretű problémájának orvoslása végett. A VitaMeal ára magában 
foglalja az előállítási, az általános, a forgalmazási és az értékesítési költségeket. Mint minden termék esetében, a VitaMeal értékesítése után a Brand 
Affiliate-ek jutalékot kapnak, a Nu Skin pedig haszonban részesül.

A védjegyek listája megtalálható a www.nuskin.com honlap szószedetében.



Fenntartható gyakorlatok a jelenben 
a forrásokban gazdag jövőért.

Egy erős, nemzetközi családot építünk, 
a helyi közösségek támogatásával.

A fenntarthatóság nem csak egy divatos szó a Nu Skin életében. Szívügyünknek tekintjük 
a közösségek tisztán tartását és megóvását, a jövő védelmében. Ez egy kihívásokkal 
teli feladat, de büszkék vagyunk arra, hogy küldetésünknek tekinthetjük a fenntartható 
gyakorlatok felkarolását az erőforrásokban gazdag jövő érdekében. Elköteleződésünk 
központjában három elem áll: az emberek, a termékek és a bolygónk. Már eddig 
is hatásos és mérhető változásokat vezettünk be a 20 legnépszerűbb termékünk 
vonatkozásában, ám ígéretet tettünk arra, hogy 2030-ra valamennyi termékünk 
fenntarthatóságán javítani fogunk.

A közösségeket támogató kezdeményezéseink a Jobbító erő helyi megnyilvánulásait helyezik 
előtérbe világszerte. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában partnerkapcsolatot ápolunk 
a European Leukodystrophies Association (Európai Szövetség a Leukodisztrófia Ellen) 
szervezetével. A 2020-as év eleje óta igyekszünk pénzt gyűjteni az ELA számára egy harmadik 
fél üzemeltette platformon működő közvetlen adományozási lehetőség révén (Alvarum), 
valamint a Pharmanex TR90 V-Shake italok eladásával. Az egyesület e ritka betegségben 
szenvedő gyermekeket és családjaikat támogatja, Európa számos országában. Fontos azonban 
kiemelni azt is, hogy az ELA mindezek mellett világszerte támogatja azokat a klinikai 
kutatásokat, amelyek a leukodisztrófiában szenvedő gyermekek gyógyítását tűzték ki célul.

További információkért, vagy ha támogatni kívánod kezdeményezéseinket,  
látogass el a www.forceforgood.org oldalra.





A regisztrált védjegyek a www.nuskin.com honlap szószedetében találhatók.

Nu Skin Magyarország @nuskin_Europe www.nuskin.com


