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De magie begint hier. Ervaar de kracht van Nu Skins beroemde anti-ageing 
ingrediënten. Samen met de allernieuwste technologieën van onze LumiSpa- 
en Galvanic-apparaten, de speciale huidverzorging van ageLOC Me, en alles 
daartussenin heeft onze ageLOC wetenschap alles te bieden wat je huid 
nodig heeft om de zichtbare tekenen van veroudering aan te pakken, voor een 
prachtige, jeugdige uitstraling.

onthul de geheimen van een jong ogende huid
AGELOC



HYDRATERENDE ANTI-AGEING GEZICHTSCRÈME 25 ML

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

De lichte, hydraterende ageLOC Radiant Day SPF 22 
is makkelijk in gebruik, laat je huid stralen en helpt de 
zichtbare tekenen van huidveroudering te verminderen. 
Deze zijdezachte formule beschermt je huid tegen de 
zon, zorgt dat het glad en zacht aanvoelt en vermindert 
de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels voor een 
stralende, zuivere huid.

Doe iedere ochtend een hoeveelheid ter grootte van een 
erwt op je vingertoppen en breng het product aan met 
op- en buitenwaartse bewegingen op je gezicht en hals. 
Vermijd hierbij de ogen. De verpakking en instructies 
van ageLOC Radiant Day SPF 22 zijn gemaakt voor een 
productgebruik van 30 dagen.

ageLOC Radiant Day en ageLOC Transforming Night 
zijn als broer en zus! Ze bevatten veel van dezelfde 
hydraterende en anti-ageing ingrediënten en bieden 
de huid van je gezicht talloze aanvullende voordelen, 
voor een optimaal effect! ageLOC Radiant Day 
is ook beschikbaar als onderdeel van het ageLOC 
Transformation-pakket. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ANTI-AGEING FOAMING CLEANSER & TONER 60 ML

Combineer reiniging en tonifiëring samen in één handige 
stap met ageLOC Gentle Cleanse & Tone. De rijke 
formule met dubbele werking is licht schuimend en reinigt, 
revitaliseert en hydrateert je huid op een milde wijze. 
Ook helpt het de natuurlijke pH-waarde te behouden, 
terwijl onze ageLOC-ingrediënten de zichtbare tekenen 
van huidveroudering bij de bron aanpakken.

Gebruik tweemaal per dag, in de ochtend en in de avond. 
Bevochtig je gezicht en hals met lauw water. Breng drie 
pompjes aan op de vingertoppen en masseer het product 
zachtjes in de huid van je gezicht en hals. Vermijd hierbij 
rechtstreeks contact met de ogen. Spoel af met warm 
water en dep de huid droog. De verpakking en instructies 
van ageLOC Gentle Cleanse & Tone zijn gemaakt voor 
een productgebruik van 30 dagen.

Zo bespaar je niet alleen kostbare tijd door je reiniging en 
tonifiëring te combineren, maar ervaar je ook de wonderen 
van onze gepatenteerde ageLOC-ingrediënten, die de 
zichtbare tekenen van huidveroudering aanpakken bij de 
bron. ageLOC Gentle Cleanse & Tone is ook verkrijgbaar 
als onderdeel van het ageLOC Transformation-pakket.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

Het ageLOC Future Serum en de kracht van de 
gepatenteerde ageLOC-ingrediënten zorgen op acht 
verschillende manieren voor een jeugdige uitstraling. 
Pak de zichtbare tekenen van huidveroudering aan bij 
de bron, hydrateer je huid en geniet van een gladdere, 
stevigere huidstructuur met een gelijkmatige, stralende 
teint, terwijl de zichtbaarheid van poriën en verkleuring 
wordt verminderd. Dat is een goede combinatie!

Gebruik in de ochtend en avond vóór de hydratatie. 
Breng twee pompjes aan op de vingertoppen en breng 
het serum met op- en buitenwaartse bewegingen aan op 
je gezicht en hals. Vermijd hierbij de huid rondom de ogen. 
De verpakking en instructies van ageLOC Future Serum 
zijn gemaakt voor een productgebruik van 30 dagen. 

ageLOC Future Serum bevat onze gepatenteerde 
ageLOC-ingrediënten die essentieel zijn om de zichtbare 
tekenen van huidveroudering aan te pakken bij de bron. 
Het is bovendien een echte multitasker – je ervaart acht 
verschillende huidvoordelen in één product! Future 
Serum is ook verkrijgbaar als onderdeel van het ageLOC 
Transformation-pakket.

4De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

ANTI-AGEING GEZICHTSSERUM 30 ML



WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

ANTI-AGEING  
NACHTCRÈME 30 ML

Verminder de zichtbaarheid van fijne lijntjes, rimpels 
en poriën met ageLOC Transforming Night, een rijke 
hydraterende crème die samenwerkt met het natuurlijke 
vernieuwingsproces van je huid. Zo word je iedere 
ochtend wakker met een gladde, soepele huid. Het bevat 
milde ingrediënten en onze speciale ageLOC-blend 
die de huid hydrateert en verjongt door de tekenen van 
huidveroudering bij de bron aan te pakken.

Als afronding van je avondritueel, neem een kleine 
hoeveelheid van het product op je vingertoppen en breng 
het aan met op- en buitenwaartse bewegingen op je 
gezicht en hals. Vermijd daarbij de huid rondom de ogen. 
De verpakking en instructies van ageLOC Transforming 
Night zijn gemaakt voor een productgebruik van 30 dagen. 

ageLOC Transforming Night en ageLOC Radiant Day 
zijn als broer en zus! De hydraterende en anti-ageing 
ingrediënten die ze bevatten komen namelijk grotendeels 
overeen, zodat de huid van je gezicht talloze aanvullende 
voordelen krijgt voor een optimaal effect! Dit product 
is ook beschikbaar als onderdeel van het ageLOC 
Transformation-pakket. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Maak kennis met ageLOC – het pronkstuk van Nu Skin. Dit product is het resultaat van 
jarenlange wetenschappelijke samenwerking en onovertroffen onderzoek, waarmee we een 
nieuw tijdperk hebben ingeluid op het gebied van anti-ageing. 

Het is deze Nu Skin-eigen technologie die ons helpt om jou te helpen. De ageLOC-producten 
verminderen de zichtbare tekenen van huidveroudering door ze bij de bron aan te pakken en 
onthullen zo een jong ogende, nieuwe versie van jezelf. 

zie er net zo jong uit als je je voelt
AGELOC WETENSCHAP

INNOVATIE DOOR SAMENWERKING
Innovatie en samenwerking liggen aan de basis van ons succes en zijn de reden dat Nu Skin nu 
wereldleider is op het gebied van welzijn en schoonheid, met uiteenlopende gepatenteerde 
formules en technologieën. Dit is wat ons onderscheidt en zorgt ervoor dat wij de toon zetten 
in de anti-ageing sector. Door de oorzaken van veroudering te begrijpen en ons hierop te 
richten middels onze producten, kunnen we echte oplossingen bieden met duidelijke, zichtbare 
en aantoonbare resultaten. 

Maar we doen dit natuurlijk niet alleen. Ons team van interne wetenschappers zet uitstekende 
resultaten neer in een omgeving die gewijd is aan onderzoek en ontwikkeling. Dankzij de 
samenwerkingsverbanden met toonaangevende onderzoeksinstituten ontwikkelt Nu Skin 
voortdurend fantastische huidverzorgingsproducten die de sector veroveren.

De wetenschap achter de magie
Nu Skin pakt de zichtbare tekenen van veroudering als nooit tevoren aan. In samenwerking 
met enkele van de beste anti-ageing onderzoekers ter wereld, hebben de wetenschappers 
van Nu Skin de belangrijkste genengroepen geïdentificeerd die van invloed zijn op hoe we 
ouder worden. Onze exclusieve ageLOC wetenschap richt zich op deze ultieme bronnen 
van veroudering om producten te kunnen ontwikkelen die je helpen er jonger uit te zien en je 
jonger te voelen.

DE BALANS VAN EEN JEUGDIGE UITSTRALING
Het identificeren van deze belangrijke groepen is pas de eerste stap. Ook is het belangrijk om 
te begrijpen welke invloed hun activiteiten kunnen hebben op jong ogende huid. Het opnieuw 
in balans brengen van dit profiel is een delicaat proces. Je kunt dit vergelijken met een 
lichtschakelaar, maar dan een dimmer. Het is niet gewoon een kwestie van aan- of uitzetten; 
sommige moeten naar beneden worden bijgesteld, en andere juist naar boven. Nu Skins 
ageLOC wetenschap is gericht op het vinden van de juiste balans, om een jonger uitziende 
huid zo op nieuwe manieren te kunnen ondersteunen. 6



een jeugdige uitstraling van top tot teen

AGELOC GALVANIC SPA  
EN AGELOC GALVANIC BODY SPA

De ageLOC Galvanic Spa zorgt voor een jeugdige uitstraling 
van top tot teen, dankzij de verwisselbare opzetstukken voor 
gezicht, hoofdhuid en lichaam. De zichtbaarheid van fijne 
lijntjes en rimpels wordt verminderd, je stralende teint wordt 
onthuld en je huid en hoofdhuid worden gerevitaliseerd – je 
zult versteld staan. De voordelen van onze bijbehorende 
producten worden geoptimaliseerd door de galvanische 
stroom. Kortom: het geheim van een jonger uitziende huid 
ligt binnen handbereik.

Als je daarvan onder de indruk bent (en dat is vast zo) 
waarom zou je hier dan stoppen? Maak kennis met de 
ageLOC Galvanic Body Spa. Het is eenvoudig in gebruik 
en ligt nog beter in de hand – de zichtbare tekenen van 
huidveroudering aanpakken was nog nooit zo makkelijk. 
Het apparaat werd ontworpen met eenvoud in gedachten, 
en de comfortabele vorm sluit aan op de natuurlijke 
lichaamsrondingen om het effect van de ageLOC Body 
Shaping Gel te optimaliseren, voor een jeugdige uitstraling. 
Met een pulserende galvanische stroom biedt de Galvanic 
Body Spa op zachte, eenvoudige wijze een stevigere, 
gladdere huid, terwijl de zichtbaarheid van cellulitis wordt 
verminderd voor die jeugdige, strakkere uitstraling.
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VERFRISSENDE EN REVITALISERENDE  
ANTI-AGEING GEZICHTSGELS 8 X 4 ML

Geniet thuis in alle comfort van een spa-ervaring door 
de ageLOC Galvanic Spa Facial Gels te gebruiken 
in combinatie met Nu Skins ageLOC Galvanic Spa-
apparaat, en geef je huid zo een verstevigende en 
liftende boost waarbij tegelijkertijd onzuiverheden worden 
verwijderd en lijntjes en rimpels minder zichtbaar worden. 
Onze ageLOC-ingrediënten pakken de zichtbare tekenen 
van huidveroudering aan voor een jeugdige uitstraling.

Gebruik de gels samen met je Galvanic Spa-apparaat en 
de Face Conductor, 2 of 3 keer per week. Breng de Pre-
Treat Gel aan op je gezicht en hals en selecteer Applicatie 
#1 op je apparaat voor de eerste applicatie. Zorg dat het 
apparaat in contact blijft met je huid. Verwijder eventueel 
overtollig product en herhaal het proces met de Treatment 
Gel, waarbij je Applicatie #2 selecteert.

Door de gezichtsgels te gebruiken in combinatie met de 
ageLOC Galvanic Spa en de Face Conductor, kun je het 
optimale effect van deze producten ervaren.  
 
*Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele 
evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde 
in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het 
systeem driemaal per week gebruikten.

OPZETSTUK VOOR GEZICHT

Dit handige opzetstuk heeft het ideale oppervlak om te 
gebruiken met je Galvanic Spa Facial Gels. Door het unieke 
groevenpatroon ontstaat er namelijk een gebied tussen de 
conductor en de huid waar meer ageLOC-product zich 
ophoopt. Zo wordt de huid op die plek optimaal voorzien 
van de belangrijkste ageLOC-ingrediënten. Door de Face 
Conductor over de huid te bewegen, houdt deze weer 
nieuw product vast, dat naar deze cruciale plek wordt geleid.

Gebruik het opzetstuk voor gezicht in combinatie met je 
Galvanic Spa-apparaat en de Galvanic Spa Facial Gels with 
ageLOC, 2 tot 3 keer per week. Breng de Pre-Treat Gel 
aan op je gezicht en hals en selecteer Applicatie #1, voor 
een sessie van 2 minuten. Zorg dat het apparaat in contact 
blijft met je huid. Verwijder eventueel overtollig product 
en herhaal het proces met de Treatment Gel, waarbij je 
Applicatie #2 selecteert, voor een sessie van 3 minuten.

Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik met de 
ageLOC Galvanic Spa en de Galvanic Spa Facial Gels 
with ageLOC.

GALVANIC  
SPA

ANTI-AGEING APPARAAT VOOR EEN 
GEREVITALISEERDE HUID

Dit apparaat kan worden gebruikt met verschillende Nu 
Skin-producten en maakt gebruik van een zelfregulerende 
galvanische stroom die veelal wordt gebruikt in spa's 
om het effect van deze producten te optimaliseren. 
Verzacht lijntjes en rimpels, verjong en revitaliseer de 
uitstraling van je huid. Breng de spa-ervaring bij je thuis 
met uitstekende resultaten.

Gebruik het apparaat in combinatie met de Galvanic Spa 
Facial Gels with ageLOC, de Tru Face Line Corrector, 
het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum of 
de ageLOC Body Shaping Gel en de juiste Galvanic 
Spa conductor. Volg de gebruiksaanwijzing van het 
desbetreffende product en breng het aan op je huid. 
Bevestig de conductor en kies zoals aangegeven uit 
Applicaties #1 tot en met #5.

Het apparaat stelt het stroomniveau in dat geschikt is 
voor je huidtype, zodat je elke keer kunt genieten van een 
comfortabele en effectieve ervaring. Naast de Galvanic 
Spa Facial Gels kan het apparaat ook worden gebruikt met 
de Tru Face Line Corrector, het ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum en de ageLOC Body Shaping Gel, elk 
met zijn eigen voordelen. Probeer ze eens uit!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…
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BODY CONDUCTOR

De Galvanic Spa Body Conductor is gemakkelijk in 
gebruik met de ageLOC Body Shaping Gel, en gevormd 
met drie afgeronde bobbeltjes om de gel optimaal over 
de huid te verspreiden.

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. 
Breng een royale hoeveelheid ageLOC Body Shaping Gel 
aan op een zone (armen, benen, bovenbenen of billen). 
Niet inwrijven. Selecteer Applicatie #4 en behandel elke 
zone 5 minuten, 3 dagen per week.

Je kunt je ageLOC Body Shaping Gel zowel met dit 
apparaat als met de Galvanic Body Spa gebruiken!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

SCALP CONDUCTOR

We hebben de ergonomische vorm van deze kam-achtige 
conductor geoptimaliseerd, zodat hij nog makkelijker in 
gebruik is. De tanden hebben een groter oppervlak dan 
het vorige model en ze zijn gevormd naar de vorm van de 
hoofdhuid, waardoor ze tot 50% beter contact maken met 
de hoofdhuid. En zo profiteert je hoofdhuid optimaal van 
het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. 
Breng het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum aan op droog of vochtig haar. Scheid zo nodig 
het haar om het serum rechtstreeks op de hoofdhuid en 
de wortels te verstuiven. Masseer het product langzaam 
met de vingers in de hoofdhuid en kam alle weerbarstige 
lokken glad. Selecteer Applicatie #5 voor een sessie van 
2 minuten, zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Galvanic Spa 
Scalp Conductor een geweldige aanvulling op je ageLOC 
Galvanic Spa en helpt om de voordelen van het ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum te optimaliseren. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

FOCUS AREA CONDUCTOR

De gladde, ovaalvormige punt van de Galvanic Spa 
Focus Area Conductor zorgt voor een beter contact 
met de huid. Dit zorgt ervoor dat het effect van de Tru 
Face Line Corrector wordt geoptimaliseerd terwijl het de 
fijne lijntjes en rimpels rondom je mond, ogen en op je 
voorhoofd aanpakt. 

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. 
Breng de Tru Face Line Corrector royaal aan op de lijntjes 
rondom je mond, neus, ogen en voorhoofd. Doe dit 
per zone die je wilt behandelen. Niet inwrijven. Vermijd 
rechtstreeks contact met de ogen. Selecteer Applicatie #3 
en behandel elke zone 2 tot 5 minuten, zowel ’s ochtends 
als ’s avonds.

Je kunt dit handige opzetstuk zowel met de ageLOC 
Galvanic Spa als de Tru Face Line Corrector gebruiken. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

9



WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

ANTI-AGEING SKIN FIRMING TRIO

Deze set bestaat uit de ageLOC Galvanic Body Spa, 
ageLOC Body Shaping Gel en ageLOC Dermatic 
Effects. Het apparaat levert een pulserende galvanische 
stroom, waarvan bewezen is dat deze het effect van de 
producten optimaliseert. Samen zorgt ons trio voor een 
strakker, gladder en steviger ogend lichaam.

Gebruik het product voor een optimaal resultaat in 
combinatie met de Body Shaping Gel, éénmaal per 
dag, 3 dagen per week op je armen, buik, billen en/of 
bovenbenen. Breng de gel aan op de gewenste zone en 
bevochtig je handen. Gebruik daarna het apparaat om 
de zone te masseren totdat de cyclus stopt. Verwijder 
eventueel overtollig product met een vochtig doekje en 
rond het ritueel af met ageLOC Dermatic Effects! 

Het apparaat heeft nu over een nog groter geleidend 
oppervlak, waardoor producten optimaal kunnen worden 
aangebracht voor zichtbare verbeteringen. 

GALVANIC  
BODY TRIO

BODY CONTOURING LOTION 150 ML

De ageLOC-ingrediënten in Dermatic Effects pakken de 
zichtbare tekenen van huidveroudering bij de bron aan, 
terwijl de formule juist helpt om de zichtbaarheid van 
cellulitis te verminderen en de huid een stevigere, jeugdige 
uitstraling geeft. Een baanbrekende optische technologie 
verspreidt licht onmiddellijk, zodat het huidoppervlak er 
gladder uitziet.

Voor een optimaal resultaat in combinatie met je ageLOC 
Body Shaping Gel kun je Dermatic Effects tweemaal per 
dag aanbrengen – ’s ochtends en ’s avonds – op de huid 
van je armen, bovenbenen, billen en/of buik. 

Dermatic Effects is een crème met vele talenten. 
Het verbetert de celvernieuwing waardoor je huid 
een natuurlijke, stralende look krijgt en biedt elke dag 
hydratatie voor een zachte huid. 

BODY CONTOURING GEL 150 ML

Te gebruiken met de Galvanic Body Spa. Deze gel richt zich 
op de bronnen van zichtbare tekenen van huidveroudering 
en verzacht cellulitis, voor een stevigere, strakkere uitstraling. 
De gel is ontwikkeld om de huid te verkwikken en vermindert 
de zichtbare tekenen van veroudering terwijl ‘hobbelige’ 
delen gladder worden gemaakt, zodat de huid er goed 
uitziet en heerlijk aanvoelt. 

Gebruik het product voor een optimaal resultaat in 
combinatie met de Galvanic Body Spa, éénmaal per 
dag, 3 dagen per week op je armen, buik, billen en/of 
bovenbenen. Breng de gel aan op de gewenste zone en 
bevochtig je handen. Gebruik daarna het apparaat om 
de zone te masseren totdat de cyclus stopt. Verwijder 
eventueel overtollig product met een vochtig doekje en 
rond het ritueel af met ageLOC Dermatic Effects! 

Deze gel is geschikt voor gebruik met het Galvanic 
Body Spa-apparaat en is speciaal ontwikkeld om je huid 
te verkwikken en de zichtbare tekenen van veroudering 
te verminderen. Onderzoek wijst uit dat de effecten 
van de combinatie Galvanic Body Spa/ageLOC Body 
Shaping Gel/ageLOC Dermatic Effects na ongeveer 
12 weken zichtbaar zijn (indien de gebruiksaanwijzingen 
worden gevolgd). 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL

10



ontdek
AGELOC LUMISPA
Het creëren van een volledige huidverzorgingsroutine kan 
verwarrend en tijdrovend zijn. Maar dat hoeft helemaal niet zo te 
zijn. Daarom hebben wij een compleet huidverzorgingsapparaat 
ontwikkeld dat je helpt om de meest voorkomende problemen 
aan te pakken met fantastische resultaten – zonder dat je je hele 
ochtend kwijt bent: de ageLOC LumiSpa. 

Een jeugdige huid begint met grondige reiniging. Gebruik het 
apparaat tweemaal per dag met een van onze Activating Cleansers 
als onderdeel van je huidverzorgingsroutine en in amper twee 
minuten ervaar je de zeven fantastische voordelen die verder gaan 
dan een gewone reiniging:

• Grondig gereinigde huid 
• Stralende huid
• Gladde huid
• Zachte huid 
• Kleinere poriën 
• Heldere huid
• Frisse huid 

Huidverzorging is meer dan alleen reiniging. Met LumiSpa Accent 
& IdealEyes kun je je richten op de kleine, moeilijk bereikbare zones 
rondom je ogen en ze een verkwikkende, exfoliërende verzorging 
geven met de zachte aanraking die deze gevoelige huid nodig heeft. 

• Verzorgt de oogzone voor een open en frisse oogopslag.
•  Maakt donkere kringen, wallen en een vermoeide huid 

minder zichtbaar.
•  Lift en verstevigt zichtbaar de huid onder je ogen en die 

van je bovenste oogleden.
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AGELOC LUMISPA 
CLEANSING KIT

EFFECTIEVE, MILDE  
HUIDVERZORGINGSSET 100 ML

De ageLOC LumiSpa maakt gezichtsverzorging 
makkelijker met één draagbaar, eenvoudig te gebruiken 
apparaat. Gebruik het apparaat tweemaal per dag met 
een Activating Cleanser en in amper twee minuten ervaar 
je de zeven fantastische voordelen die verder gaan dan 
een gewone reiniging. Het resultaat? Een jeugdige look en 
een stralende teint na verloop van tijd, en een gladdere, 
zachtere huid gelijk vanaf het eerste gebruik. 

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat 
je  kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. 
Spoel je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Je age LOC LumiSpa-apparaat is waterproof en dus 
perfect voor gebruik onder de douche. Het is ook volledig 
geautomatiseerd.. Zo pauzeert het om je te waarschuwen 
wanneer het niet goed wordt gebruikt, en schakelt het 
zichzelf automatisch uit aan het einde van de cyclus. 
Hierdoor wordt je huidverzorgingsritueel makkelijker dan 
ooit tevoren! Probeer het zelf met de ageLOC Activating 
Cleanser van jouw keuze.

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR GEVOELIGE HUID 100 ML

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR DROGE HUID 100 ML

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

Als je een gevoelige huid hebt, is reinigen niet altijd even 
makkelijk. De ageLOC LumiSpa Activating Cleanser voor 
de gevoelige huid biedt extra comfort en bevat extracten 
van haver en Chinese rode den om je huid te verzorgen 
en verzachten. Het milde systeem reinigt de huid op 
zachte maar grondige wijze en voorkomt dat ze uitdroogt, 
begint te trekken of te jeuken.

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat 
je kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. 
Spoel je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Elke ageLOC LumiSpa Activating Cleanser sluit aan bij 
de gepatenteerde ageLOC-ingrediënten die de zichtbare 
tekenen van veroudering bij de bron aanpakken, en 
bevatten ingrediënten die speciaal afgestemd zijn op de 
problemen van elk huidtype. Ze bieden de comfortabele 
grip en ideale verzachting die je apparaat nodig heeft om 
onze 7-in-1-oplossing voor een jong ogende huid waar te 
maken, wat essentieel is voor de LumiSpa-ervaring. 

Droge, schilferige huid kan een uitdaging zijn. Deze 
huis vraagt om een goede balans tussen reiniging en 
hydratatie. De ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
for voor de droge huid is geformuleerd met ingrediënten 
die speciaal geselecteerd zijn voor een zachte reiniging 
zonder een onaangenaam, trekkerig gevoel, en die de 
natuurlijke vochtbalans van je huid behouden.

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat je 
kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. Spoel 
je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Elke ageLOC LumiSpa Activating Cleanser sluit aan bij 
de gepatenteerde ageLOC-ingrediënten die de zichtbare 
tekenen van veroudering bij de bron aanpakken, en 
bevatten ingrediënten die speciaal afgestemd zijn op de 
problemen van elk huidtype. Ze bieden de comfortabele 
grip en ideale verzachting die je apparaat nodig heeft om 
onze 7-in-1-oplossing voor een jong ogende huid waar te 
maken, wat essentieel is voor de LumiSpa-ervaring. 12



WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER VOOR NORMALE  
TOT GEMENGDE HUID HUID 100 ML

De ageLOC LumiSpa ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser voor de normale tot gemengde huid is 
geformuleerd met een mix van algen en plantaardige 
extracten die zorgen voor een schone, verfriste teint. 
Deze reiniger houdt de vochtbalans van de normale huid 
op peil, en maakt bovendien verstopte poriën vrij op de 
vette zones van het gecombineerde huidtype. 

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat 
je kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. 
Spoel je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Elke ageLOC LumiSpa Activating Cleanser sluit aan bij 
de gepatenteerde ageLOC-ingrediënten die de zichtbare 
tekenen van veroudering bij de bron aanpakken, en 
bevatten ingrediënten die speciaal afgestemd zijn op de 
problemen van elk huidtype. Ze bieden de comfortabele 
grip en ideale verzachting die je apparaat nodig heeft om 
onze 7-in-1-oplossing voor een jong ogende huid waar te 
maken, wat essentieel is voor de LumiSpa-ervaring. 

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR ACNEGEVOELIGE HUID 100 ML

Deze reiniger is ideaal om acne onder controle te 
houden en is geformuleerd met ingrediënten die speciaal 
geselecteerd zijn om acne te helpen verminderen, de huid 
te reinigen en de poriën vrij te maken zonder aan comfort 
te moeten inboeten.

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat 
je kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. 
Spoel je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Elke ageLOC LumiSpa Activating Cleanser sluit aan bij 
de gepatenteerde ageLOC-ingrediënten die de zichtbare 
tekenen van veroudering bij de bron aanpakken, en 
bevatten ingrediënten die speciaal afgestemd zijn op de 
problemen van elk huidtype. Ze bieden de comfortabele 
grip en ideale verzachting die je apparaat nodig heeft om 
onze 7-in-1-oplossing voor een jong ogende huid waar te 
maken, wat essentieel is voor de LumiSpa-ervaring. 

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR VETTE HUID 100 ML

Wil je de vette glans van je huid verbeteren en verstopte 
poriën verhelpen? De ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser voor de vette huid is geformuleerd met Japanse 
duizendknoop om ophoping van talg te voorkomen, 
terwijl krachtige antioxidanten als granaatappelextract de 
voorheen vette huid er stralend en verfrist laten uitzien.

Maak je gezicht nat met warm water en breng een royale 
hoeveelheid reiniger aan op je huid, waarbij je de ogen 
vermijdt. Maak het opzetstuk op je apparaat nat en zet 
het aan. Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Niet schrobben of hard 
drukken. Elke 30 seconden pauzeert het apparaat zodat 
je kunt verdergaan met een ander deel van je gezicht. 
Spoel je gezicht na gebruik af en dep de huid droog.

Elke ageLOC LumiSpa Activating Cleanser sluit aan bij 
de gepatenteerde ageLOC-ingrediënten die de zichtbare 
tekenen van veroudering bij de bron aanpakken, en 
bevatten ingrediënten die speciaal afgestemd zijn op de 
problemen van elk huidtype. Ze bieden de comfortabele 
grip en ideale verzachting die je apparaat nodig heeft om 
onze 7-in-1-oplossing voor een jong ogende huid waar te 
maken, wat essentieel is voor de LumiSpa-ervaring. 

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER
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WELKE AGELOC 
LUMISPA ACTIVATING 
CLEANSER

HYGIËNISCH NIET-SCHUREND SILICONEN OPZETSTUK  
NORMAAL/ZACHT/STEVIG

Het oppervlak van de drie ageLOC LumiSpa Silicone 
Heads is zacht, effectief en hygiënisch, en is makkelijker te 
reinigen dan de borstelkoppen die doorgaans in de handel 
te vinden zijn. Dankzij de unieke technologie met dubbele 
werking maken ze optimaal contact met de huid, voor 
een betere werking van de ageLOC LumiSpa Activating 
Cleansers. Kies uit een normaal (wordt standaard 
meegeleverd), stevig of zacht opzetstuk om de voordelen 
van je gekozen Activating Cleanser te optimaliseren.

De ageLOC siliconen opzetstukken worden eenvoudig 
vastgeklikt op het LumiSpa-apparaat en zijn net zo 
eenvoudig te verwijderen. Zorg ervoor dat je de ageLOC 
siliconen opzetstukken na elk gebruik verwijdert, afspoelt, 
droogt en terugplaatst om je apparaat in goede staat 
te houden. We raden je aan de ageLOC siliconen 
opzetstukken elke drie maanden te vervangen voor het 
beste resultaat en een goede hygiëne.

Was je de structuur al opgevallen? Het specifieke ontwerp 
en de textuur van de ageLOC Silicone Heads maken het 
precieze contact en de zorgvuldige bewegingen mogelijk 
die de ageLOC LumiSpa Activating Cleansers nodig 
hebben om in te werken op je huid. Dat is Nu Skin-
innovatie op zijn best.

VERSTEVIGENDE EN VERFRISSENDE 
OOGVERZORGINGSSET 

Met het nieuwste opzetstuk voor je ageLOC LumiSpa-
apparaat, de ageLOC LumiSpa Accent Head met zijn 
siliconen uiteinde, kun je kleine aandachtsgebieden 
aanpakken waar je anders moeilijk bij kunt komen. 
In combinatie met ageLOC LumiSpa IdealEyes, exfolieert, 
revitaliseert en verstevigt deze set de gevoelige huid 
rondom je ogen, maakt hij donkere kringen en wallen 
minder zichtbaar en heeft hij een verstevigende en 
liftende werking op de oogleden.

Breng ageLOC LumiSpa IdealEyes 's ochtends en 
's avonds aan op een schone huid, en wel onder je 
wenkbrauwen, op plekken waar kraaienpootjes ontstaan 
en onder je ogen. Vermijd rechtstreeks contact met de 
ogen. Masseer beide oogzones 30 seconden lang met de 
ageLOC LumiSpa Accent Head, en zorg ervoor dat je het 
LumiSpa-apparaat na 1 minuut weer uitschakelt. 

Als je na een lange werkdag, een avondje stappen of 
door slaaptekort wel een oppepper kunt gebruiken, kun 
je met deze set in een handomdraai een frisse en open 
oogopslag creëren. De ageLOC LumiSpa IdealEyes en 
het ageLOC LumiSpa Silicone Tip zijn apart verkrijgbaar, 
zodat je nog langer kunt genieten van je ageLOC 
LumiSpa Accent-ervaring.

LUMISPA SILICONE  
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEALEYES

is voor mij de juiste?
De combinatie van het apparaat en een reiniger die 
afgestemd is op jouw huid, is de beste manier om 
tegemoet te komen aan de unieke behoeften van 
je huid. Om iedereen te kunnen laten genieten van 
de ageLOC LumiSpa hebben we vijf verschillende 
ageLOC LumiSpa Activating Cleansers ontwikkeld, 
die elk zijn samengesteld om de individuele 
problemen van diverse huidtypes aan te pakken. 

Wil je weten welke ageLOC Activating Cleanser 
het beste bij je past? Vul dan onze snelle en 
eenvoudige LumiSpa-huidverzorgingstest in! 
Beantwoord een aantal meerkeuzevragen over de 
dagelijkse conditie van je huid en wij raden je daarna 
de beste ageLOC LumiSpa reinigingsset voor jouw 
huid aan. Zo is je huidverzorging perfect afgestemd 
op je huid en geef je je ervaring een extra dimensie.

Ga naar www.lumispafacecare.com en doe de test! 
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Behandel de zichtbare tekenen van huidveroudering en word 
ouder zoals jij dat wil, met deze lijn van krachtige, gerichte 
oplossingen. De Tru Face-lijn is speciaal samengesteld 
om specifieke huidverouderingsproblemen aan te 
pakken. Deze collectie vormt een ideale aanvulling op je 
huidverzorgingsroutine om de zones die dat nodig hebben 
extra aandacht te geven.

Pak zichtbare tekenen van huidveroudering aan. 
Word ouder zoals jij dat wil.

TRU FACE
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GEZICHTSGEL TEGEN LIJNTJES EN RIMPELS 30 ML MILDE EXFOLIËRENDE GEZICHTSGEL 30 ML

Iedere rimpel vertelt het unieke verhaal van elke frons en 
lach. Tru Face Line Corrector pakt deze zichtbare tekenen 
van huidveroudering aan door fijne lijntjes rond je ogen en 
mond en op het voorhoofd te helpen verzachten, zodat je 
rimpels – en de verhalen die ze vertellen – minder in het 
oog springen. 

Tru Face Revealing Gel staat klaar om jouw gladde, 
jeugdige huid tevoorschijn te toveren. Met zijn formule 
die de PHA’s lactobionzuur en gluconolacton bevat, 
hydrateert Tru Face Revealing Gel de huid en biedt 
het bescherming tegen oxidatieve stress. Het resultaat? 
Een stralende huid die er jong uitziet.

Breng het ’s ochtends en ’s avonds aan rond de ogen en 
mond en op het voorhoofd. Gebruik daarna je favoriete 
hydraterende crème van Nu Skin. Gebruik de gel voor een 
optimaal resultaat met de ageLOC Galvanic Spa en de 
Focus Area Conductor, en selecteer Applicatie #3 voor 
een sessie van 2-5 minuten. Gebruik daarna je favoriete 
hydraterende crème van Nu Skin.

’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen na de reiniger en de 
toner. Doe een hoeveelheid ter grootte van een erwt op 
je vingertop en breng voorzichtig een dun laagje aan op 
je gezicht en hals. Wrijf of masseer het product niet in de 
huid. Breng daarna je favoriete hydraterende crème van 
Nu Skin aan.

Bij gebruik van de Tru Face Line Corrector in combinatie 
met de ageLOC Galvanic Spa zijn de resultaten qua 
zichtbaarheid van fijne lijntjes na 4 weken beter dan bij 
gebruik van enkel de Tru Face Line Corrector gedurende 
8 weken*.

Gluconolacton wordt gebruikt in de Revealing Gel om de 
poriën kleiner te maken en de zichtbare gevolgen van een 
overmatige blootstelling aan de zon te verminderen.

LINE  
CORRECTOR

REVEALING  
GEL
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GEZICHTSTONER 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Als je de resultaten van je huidverzorging wil optimaliseren, is 
dit een echte musthave als eerste stap na elke reinigingsbeurt. 
Het bevat een reeks aminozuren die de bouwstenen van jong 
ogende huid verstrekken en het bereidt je huid voor op de 
volgende stappen, zodat je de voordelen van de Tru Face-
collectie voor een jong ogende huid optimaal kunt benutten.

Gebruik het ’s ochtends en ’s avonds na het reinigen als je 
toner. Breng het product met een wattenschijfje aan op 
je gezicht en hals en gebruik vervolgens de Tru Face-
producten en je favoriete hydraterende crème van Nu Skin.

Tru Face Priming Solution bevat groene thee-extract, 
dat alom bekendstaat om zijn antioxiderende voordelen.

16
De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

* Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie, 
gebaseerd op een in vivo, enkelblinde studie van 8 weken 
op één gelaatshelft.
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VERSTEVIGEND GEZICHTSSERUM 60 CAPSULES CRÈME EN SERUM VOOR HALS EN 
DECOLLETÉ 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

ageLOC Tru Face Essence Ultra bevat ageLOC-
ingrediënten en pakt de zichtbare tekenen van 
veroudering aan bij de bron, terwijl andere ingrediënten 
de belangrijkste component van een stevige huid 
verbeteren zodat je huid er jonger uitziet. Dit serum 
beschermt je huid ook tegen oxidatieve stress. 
Elke capsule levert doeltreffende resultaten! 

ageLOC Tru Face Essence Ultra moet tweemaal per dag 
aangebracht worden voor optimale resultaten. Voeg het 
toe aan je dagelijkse huidverzorgingsroutine, net vóór 
je hydraterende crème. Gebruik één capsule per keer. 
Open de capsule en druk er voorzichtig op. Breng twee 
tot drie druppels rechtstreeks op de probleemzones aan 
en breng vervolgens het resterende product op het hele 
gezicht aan. 

Waarom werkt ageLOC Tru Face Essence Ultra zo goed? 
We zetten echt alles op alles om dit tot een topproduct 
te maken en houden, en hebben de formule daarom sinds 
de lancering van Tru Face Essence in 2003 ook regelmatig 
aangepast. Dit leidde in 2008 tot de introductie van Tru Face 
Essence Ultra en in 2013 tot het huidige fantastische product. 

Dit duo tonifieert de huid van je hals en decolleté, 
versterkt de contouren en vermindert de zichtbaarheid 
van fijne lijntjes en rimpels. Door de hydraterende en 
egaliserende werking zorgt Tru Face Essence Duet 
ervoor dat je huid er stralend uitziet. Het bevat ageLOC-
technologie en pakt de zichtbare tekenen van veroudering 
aan bij de bron. 

Breng voor een optimaal resultaat ’s ochtends en ’s 
avonds aan op een droge gereinigde huid, vóór je dag- of 
nachtcrème. Doseer een of twee pompjes in je handen 
door gelijkmatig te drukken met twee vingers. Meng dit 
voorzichtig en breng het aan op je hals en decolleté.

De huid op je hals en decolleté is anders dan de huid van 
je gezicht. Ze is hier dunner en daardoor gevoeliger voor 
de eerste tekenen van huidveroudering, en wordt van 
nature minder gehydrateerd. Daarom is het belangrijk om 
een product te gebruiken dat speciaal voor deze zones is 
bedoeld – en Essence Duet is de perfecte keuze!

17
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Het is niet altijd gemakkelijk om de zichtbare tekenen 
van huidveroudering aan te pakken. Onze anti-ageing 
productlijnen helpen een flink handje om deze verraderlijke 
tekenen te verminderen. Maar wat als sommige zones net 
iets meer aandacht nodig hebben dan andere? Dat is nou 
precies waar Tru Face zich op richt. Deze productlijn bestaat 
namelijk uit doeltreffende, gerichte oplossingen en is speciaal 
samengesteld om specifieke huidverouderingsproblemen 
aan te pakken. Het gamma vormt een ideale aanvulling op je 
huidverzorgingsroutine.

Ervaar de kracht van Tru Face
TRU FACE



Deze anti-ageing routine versnelt de celvernieuwing 
van je huid en vermindert de zichtbaarheid van fijne 
lijntjes en rimpels, waardoor het dé keuze is voor een 
jong ogende huid.

transformeer je huid
NU SKIN 180º
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ZACHT CELVERNIEUWINGSSERUM 30 ML
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De uitstraling van je huid verbeteren is een fluitje van 
een cent met deze krachtige formule. Het verbetert niet 
alleen de stevigheid van je huid, maar stimuleert ook 
het celvernieuwingsproces door middel van exfoliatie. 
Ook biedt het antioxidante bescherming en verbeterde 
hydratatie voor een zachte huid, terwijl de zichtbaarheid 
van lijntjes en rimpels wordt verminderd. 

Gebruik dit product ’s ochtends en ’s avonds als de derde 
stap van het Nu Skin 180° System, nadat je Skin Mist is 
opgedroogd. Vul het druppelbuisje tot het streepje dat 
0,5 ml aangeeft en druppel deze hoeveelheid op je hand. 
Breng de vloeistof vervolgens gelijkmatig aan over je hele 
gezicht. Vermijd hierbij de huid rondom de ogen. 

De formule bevat soja-isaflavonen (actieve ingrediënten 
die aanwezig zijn in soja) om de versteviging van de huid 
te stimuleren en lijntjes en rimpels gladder te maken. 

ANTI-AGEING GEZICHTSREINIGER 125 ML

De formule bevat 10% actieve vitamine C, een krachtig 
wapen om je huid te beschermen tegen de zichtbare 
tekenen van veroudering. En dit maakt Face Wash tot een 
unieke, buitengewone anti-ageing gezichtsreiniger. De rijke, 
crèmeachtige formule richt zich op ouderdomsvlekjes 
en verkleuringen, verstevigt de huid en vermindert de 
zichtbaarheid van rimpels, voor een frisse, jeugdige teint.

Gebruik dit product ’s ochtends en ’s avonds als de 
eerste stap van het 180° System. Bevochtig je gezicht en 
hals met lauw water. Doe een kleine hoeveelheid op je 
vingertoppen en breng het product aan op je gezicht en 
hals. Laat het schuimen en vermijd contact met de ogen. 
Spoel vervolgens af met warm water en dep de huid droog.

Vitamine C is heel belangrijk. Het helpt de zichtbaarheid 
van lijntjes en rimpels te verminderen en maakt de 
huid steviger. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

ANTI-AGEING GEZICHTSSPRAY 100 ML

180º  
SKIN MIST

180° Skin Mist bevat bestanddelen die worden verkregen 
uit gehydrolyseerd rijsteiwit om de zichtbaarheid van 
lijntjes en rimpels te verminderen en de stevigheid van de 
huid te verbeteren. Samen met paddestoelextract om de 
poriën te verkleinen en een HMW-complex om je huid te 
verzachten, brengt 180° Skin Mist je een stapje dichter bij 
een jeugdigere teint. 

Gebruik dit product ’s ochtends en ’s avonds als de tweede 
stap van het Nu Skin 180° System. Spray de Skin Mist 
lichtjes op je gezicht en hals, en zorg dat je hierbij de 
ogen vermijdt. 

Meer sporen voor kleinere poriën! We gebruiken 
paddestoelextract in onze Skin Mist om de zichtbare 
grootte van poriën in je gezicht en hals te verminderen. 
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.



ANTI-AGEING NACHTCRÈME 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

ANTI-AGEING DAGCRÈME 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Deze hydraterende crème bevat fotosomen die door 
licht geactiveerd worden en extra bescherming bieden 
tegen de zichtbare tekenen van overmatige blootstelling 
aan de zon. Je huid wordt zo optimaal gehydrateerd en 
beschermd tegen uv-B-stralen. Heerlijk toch om de dag 
zo te beginnen?

Gebruik dit product ’s ochtends als de vierde stap van 
het 180° System. Breng met op- en buitenwaartse 
bewegingen een dun laagje aan op je gezicht en hals. 
Vermijd hierbij de huid rond de ogen. 

Een combinatie van sheaboter en avocado-olie zorgt 
voor intense hydratatie en helpt zichtbare rimpels te 
verminderen. 

Deze lichte hydraterende crème vult het natuurlijke 
herstelproces van de huid aan gedurende de nacht 
en helpt je huid te beschermen tegen de effecten van 
oxidatieve stress en omgevingsinvloeden. Ook versterkt 
dit product de beschermende barrière van de huid. 
Zeg de zichtbare tekenen van veroudering vaarwel en 
verwelkom een jeugdige uitstraling met 180°.

Gebruik dit product elke avond als de vierde stap van 
het 180° System. Breng met op- en buitenwaartse 
bewegingen een dun laagje aan op je gezicht en hals, 
waarbij je de ogen vermijdt. 

Geweldige dingen komen vaak uit een onverwachte 
hoek. Deze formule bevat oliën van macadamianoot en 
moerasbloemzaad, die de vochtbarrière van je huid helpen 
te behouden en beschermen.

N
U

 S
K

IN
 18

0°
 

180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER
ANTI-AGEING GEZICHTSPEELING 25 ML

De formule van dit handige duo bevat een oplossing van 10% 
melkzuur, waarvan klinisch is bewezen dat het de zichtbare 
tekenen van veroudering en van overmatige blootstelling 
aan de zon verbetert. En in tegenstelling tot agressieve 
klinische peelings hoeft je huid hiervan niet te herstellen. 
De gezichtspeeling werkt afzonderlijk of in combinatie met 
het 180° System en stimuleert de celvernieuwing, waardoor 
zichtbare lijntjes en rimpels worden verminderd.

Gebruik de Facial Peel and Neutralizer na een reiniger en 
toner in plaats van de 180° Cell Renewal Fluid, 3 keer per 
week. Veeg voorzichtig met een Facial Peel-schijfje over je 
gezicht en hals. Vermijd hierbij de ogen. Laat de oplossing 
ten minste 10 minuten inwerken. Veeg vervolgens met 
een Neutralizer-schijfje over je gezicht, en rond af met je 
favoriete hydraterende crème.

De AHA Facial Peel Neutralizer bevat een extract van 
haverpitten die rijk zijn aan antioxidanten en helpen je huid 
te verzachten.

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…
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Dit geavanceerde systeem bestaat uit vijf essentiële producten en biedt een 
volledig huidverzorgingsritueel om de zichtbare tekenen van veroudering 
aan te pakken, door de natuurlijke celvernieuwing van je huid te versnellen 
en de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels te verminderen. In dit 
ritueel worden de voordelen van Nu Skins 180˚ Face Wash, Skin Mist, 
Cell Renewal Fluid, UV Block Hydrator en Night Complex samengebracht 
zodat je beschikt over alles wat je huid nodig heeft om er jonger uit te zien, 
zowel overdag als ’s nachts. 

jouw krachtige, verzachtende anti-ageing specialist
NU SKINS 180º SYSTEM
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We willen allemaal een stralende huid. Maar die krijg 
je niet zomaar. We ervaren allemaal de gevolgen van 
stress, vervuiling, slaaptekort en uv-stralen, waardoor 
de huid haar mooie glans kan verliezen. Daarom 
hebben we Nutricentials ontwikkeld. Met behulp van 
innovatieve wetenschappelijke processen hebben we 
extracten genomen van biologisch adaptieve planten 
die overleven in de zwaarste omstandigheden en hun 
veerkrachtige eigenschappen omgezet in iets dat 
geschikt is voor je huid:

ons bioadaptief plantaardig complex, hét geheim van 
onze bioadaptieve huidverzorging. 

Gewapend met deze extracten helpt Nutricentials je 
huid om zich aan te passen aan je steeds veranderende 
omgeving. Het resultaat is een mooie en stralende huid 
waar je ook maar bent, zodat elke dag een fantastische 
dag is voor je huid. 

Aangedreven door de natuur, 
ondersteund door wetenschap

NUTRICENTIALS
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NUTRICENTIALS
MICELLAIR REINIGINGSWATER 250 ML

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

Geef je reinigingsritueel een frisse twist en sluit je dag af 
met Nutricentials Day Away. Deze milde gezichtsreiniger, 
die niet afgespoeld hoeft te worden, helpt het vuil, de 
talg en de make-up te verwijderen die zich de hele dag 
door op je huid ophopen. Het kan zelfs het laatste restje 
hardnekkige oogmake-up, zoals waterbestendige mascara, 
verwijderen na je make-up remover!

Breng Day Away Micellar Beauty Water aan op een 
wattenschijfje. Verwijder make-up en onzuiverheden. 
Herhaal zo nodig tot de huid schoon is.

Micellair water (reinigingswater verrijkt met micellen) 
staat bekend om zijn snelle, praktische en effectieve 
reinigende werking. Nutricentials Day Away brengt deze 
klassieke ervaring naar ongekende hoogtes met een 
formule die bevochtigingsmiddelen zoals natrium PCA, 
glycerine en propanediol bevat om de huid zacht, glad en 
gehydrateerd te houden. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

MILDE, CRÈMEACHTIGE ZEEPVRIJE  
GEZICHTSREINIGER 150 ML

HYDRACLEAN 
CREAMY CLEANSING LOTION

Dit milde reinigingsmelk is een luxe, crèmeachtige, 
zeepvrije gezichtsreiniger en een fantastische multitasker. 
Het reinigt vuil, overmatige talg en make-up en helpt 
bovendien om de natuurlijke vochtbarrière van je huid 
op peil te houden. Zijn milde formule is verrijkt met 
bioadaptieve planten en huidverzorgende bestanddelen 
die bijdragen aan een goede hydratatie van de huid.

Masseer HydraClean voorzichtig in met je vingertoppen 
op je bevochtigde gezicht en hals. Spoel grondig af en 
dep de huid droog. Breng daarna een van onze twee 
toners aan, In Balance of Here You Glow. Gebruik het 
product ’s ochtends en ’s avonds.

Onze formule bevat een paar verrassende ingrediënten. 
Zo gebruiken we moerasbloemzaadolie om je huid 
te hydrateren en te verzachten, terwijl een mix van 
huidverzorgende ingrediënten en een bestanddeel uit 
zoethoutextract juist de natuurlijke vochtbalans van de 
huid op peil houden en de huid gladder maken. 

MILDE, ZEEPVRIJE  
REINIGINGSGEL VOOR HET GEZICHT 150 ML

TO BE CLEAR 
PURE CLEANSING GEL

Verwijder vuil dat de poriën verstopt en geef je huid een 
verfrist en schoon gevoel. Deze krachtige schuimende 
wasgel reinigt vuil, talg en make-up terwijl je huid 
gehydrateerd blijft. Het geheim zijn de reinigende 
bestanddelen op basis van aminozuur die de poriën 
reinigen en de hydraterende ingrediënten die de huid 
verfrissen en kalmeren. 

Laat de gel schuimen en breng hem met je vingertoppen 
aan op je bevochtigde gezicht en hals. Spoel grondig af 
en dep de huid droog. Breng daarna een van onze twee 
toners aan, In Balance of Here You Glow, en herhaal dit 
proces zowel in de ochtend als avond.

Andere reinigers verwijderen vaak teveel talg van de 
huid, waardoor de huid te veel uitdroogt. Nutricentials 
To Be Clear bevat reinigende bestanddelen op basis van 
aminozuur die een milde schuim vormen om de poriën te 
reinigen en overmatige talg te verwijderen. Tegelijkertijd 
helpen de vochtinbrengende bestanddelen ervoor dat je 
huid goed gehydrateerd blijft.
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VOEDENDE GEZICHTSSERUM 30 ML

Geniet overdag van een zachte, stralende en verzorgde 
huid en help haar 's nachts te herstellen van de schadelijke 
invloeden van buitenaf. Dit snel absorberende serum 
bevat onze HydraFlex-blend die de hydratatiebehoeften 
van je huid op peil houdt en een biologisch adaptieve 
plantaardige mix om haar te beschermen tegen de 
stressfactoren van het dagelijkse leven, zoals korte 
nachten, drukke dagen en de vervuiling van de stad.

Breng het serum na een reiniger en toner aan op je 
gezicht en hals met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik daarna je favoriete hydraterende crème. 

De HydraFlex-blend vormt een zacht, vederlicht schild dat 
zich automatisch aanpast aan je omgeving, zodat je huid 
altijd de juiste hoeveelheid hydratatie krijgt. Dit betekent 
dat het vocht opneemt als de huid droog is en het vocht 
wegfiltert als de omgeving warm of vochtig wordt, zodat 
de huid altijd zacht en comfortabel aanvoelt.

VERFRISSENDE GEZICHTSTONER 150 ML

Deze lichte gezichtstoner helpt de huid in balans te 
houden door de pH-waarde van de huid aan te passen 
naar een optimale waarde. Het is geformuleerd met 
glycerine en een mix van vochtinbrengende ingrediënten, 
zoals lactobacillus ferment, aloë vera, natrium PCA en 
natrium hyaluronaat en helpt de natuurlijke vochtbarrière 
van je huid in stand te houden, waardoor de huid fris 
aanvoelt en er stralend uitziet.

Breng de toner na het reinigen met een wattenschijfje aan 
op je gezicht en hals, en wel met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik vervolgens Celltrex Always Right. 

pH balance toners bieden een aantal belangrijke 
voordelen voor je huid. Ze zorgen niet alleen voor een 
verfrissende hydratatieboost na het reinigen, maar ze 
helpen ook om de pH-waarde van je huid in balans te 
brengen, wat helpt om je huid voor te bereiden op de 
volgende stappen van je dagelijkse routine, zoals serums 
en hydraterende crèmes. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT 
RECOVERY FLUID

IN BALANCE  
PH BALANCE TONER
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WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

EXFOLIËRENDE GEZICHTSTONER 150 ML

HERE YOU GLOW 
EXFOLIATING TONER

Deze toner bevat een mix van hydroxyzuren voor een 
zachte, gladde, gezonde en zichtbaar stralende huid, plus 
salicylzuur dat helpt bestaande vlekjes minder zichtbaar 
te maken. Tegelijkertijd vermindert de reinigende werking 
de kans op het ontstaan van nieuwe vlekjes. Je huid ziet er 
schoon, helder en stralend uit – en is op alles voorbereid!

Reinig eerst je huid. Doe dan wat Here You Glow op een 
wattenschijfje. Veeg het doordrenkte wattenschijfje over 
gezicht en hals met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Vermijd hierbij de oogzone. Even laten opdrogen en 
daarna opvolgen met serum en hydraterende crème. 
Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds.

De resultaten van onze recente klinische testen waren 
fantastisch! 100% van de deelnemers gaf aan dat hun huid 
er stralender uitzag* na gebruik van Here You Glow. 
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*Resultaten afkomstig uit een intern onderzoek onder 25 deelnemers 
die Here You Glow Exfoliating Toner tweemaal daags aanbrachten 
op hun gezicht gedurende twee weken voordat ze zelf de zichtbare 
resultaten beoordeelden.



DEW ALL DAY 
MOISTURE RESTORE CREAM

RIJKE HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 ML

Nutricentials Dew All Day verzacht en egaliseert je huid 
en zorgt de hele dag door voor continue hydratatie zodat 
jij er op je best uit kunt zien, ongeacht de stressfactoren 
die op je pad komen. Tegelijkertijd vergroot een mix van 
bioadaptieve plantenextracten het vermogen van de huid 
om zich aan te passen aan haar omgeving, zodat ze zich 
beter kan herstellen van de dagelijkse stressfactoren.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op 
je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Onze formule bevat pistachenootolie en sheaboter die de 
huid verzachten en gladder maken. We hebben hieraan 
Vitamine E en een derivaat van Vitamine E toegevoegd 
ter bescherming tegen oxidatieve stress veroorzaakt door 
schadelijke invloeden van buitenaf. 
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THIRST FIX 
HYDRATING GEL CREAM

LICHTE HYDRATERENDE GEZICHTSGEL 75 ML

Ga ook voor een gladdere, mooier ogende huid met deze 
olievrije hydraterende gezichtsgel. Deze gel bevat een 
mix van biodaptieve plantaardige ingrediënten die helpen 
de natuurlijke veerkracht van de huid te verhogen om 
haar beter te beschermen tegen de schadelijke invloeden 
van buitenaf. Verder zorgt het unieke biomimetische 
hydratatiecomplex voor langdurige hydratatie* door de 
natuurlijke elementen in de huid na te bootsen.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op 
je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Thirst Fix levert directe en continue hydratatie, tot 
24 uur lang*.

INTENSIEF HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 ML

Deze ultra-luxe gezichtscrème geeft de huid een 
hydratatieboost. Het resultaat is een zachte, gehydrateerde 
en stralende huid waar je urenlang van zult genieten. 
Het bevat een mix van biologisch adaptieve plantaardige 
ingrediënten die de natuurlijke veerkracht van de huid 
vergroten en haar zo beter beschermen tegen de 
schadelijke invloeden van buitenaf. Het vruchtextract van de 
Evodia rutaecarpa zorgt voor een zichtbaar mooiere gloed. 

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op 
je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Met Moisturize Me hoef je je geen zorgen meer te maken 
of je huid wel voldoende gehydrateerd is. Deze crème houdt 
de huid namelijk dag en nacht optimaal gehydrateerd!* 

MOISTURIZE ME 
INTENSE HYDRATING CREAM
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*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op 
een 24-uurs in vivo klinische studie uitgevoerd op 32 gezonde vrouwelijke 
en mannelijke testpersonen van 18 jaar en ouder. Het hydratatieniveau 
van de huid is op drie plekken met een corneometer gemeten; één plek 
waar Thirst Fix is toegepast, plus twee plekken voor positieve (glycerine) 
en negatieve (onbehandelde) controles.

*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op 
een 24-uurs in vivo klinische studie uitgevoerd op 32 gezonde vrouwelijke 
en mannelijke testpersonen van 18 jaar en ouder. Het hydratatieniveau 
van de huid is op drie plekken met een corneometer gemeten; één plek 
waar Moisturize Me is toegepast, plus twee plekken voor positieve 
(glycerine) en negatieve (onbehandelde) controles.
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

LICHTE DAGCRÈME MET  
SPF 30 50 ML

Day Dream Protective Lotion bevat SPF 30 voor extra 
bescherming tegen uvb-stralen plus ons bioadaptief plantaardig 
complex dat het vermogen van de huid om zich aan te passen 
aan haar omgeving vergroot, zodat ze zich beter kan herstellen 
van de effecten van stress, vervuiling en oxidatieve stress. 
Carnosine, ons antioxidant ingrediënt voor blauw licht en 
infrarood, helpt de effecten van overmatige blootstelling aan 
blauw licht en infrarood op je huid te neutraliseren. 

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op 
je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik het elke ochtend. 

We hebben gemberwortelextract toegevoegd aan de 
formule van Day Dream. Dit is een antioxidant die de 
natuurlijke veerkracht van de huid tegen stress verhoogt, 
de huid kalmeert en helpt om de teint te egaliseren. 

CRÈMEACHTIGE DAGCRÈME  
MET SPF 30 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM 
CREAMY DAY MOISTURIZER

Houd je huid heerlijk zacht en gehydrateerd met onze 
dagelijkse vochtinbrengende crème. Deze luxe crème 
bevat SPF 30, voor extra bescherming tegen de zon 
evenals bioadaptieve plantaardige extracten om je huid 
te beschermen tegen de schadelijke invloeden van 
buitenaf. Het unieke filterbestanddeel dat blauw licht en 
infrarood tegenhoudt helpt ook de impact van overmatige 
blootstelling aan blauw licht en infrarood te verminderen.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op 
je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik het elke ochtend.

Deze vochtinbrengende crème bevat bisabolol duurzaam 
verkregen uit de Candeiaboom. Dit is een natuurlijk 
ingrediënt afkomstig uit Zuid-Amerika dat de huid 
kalmeert en hydrateert en tegelijkertijd beschermt tegen 
de schadelijke invloeden van buitenaf. 

VOEDEND MASKER  
VOOR GEZICHT EN HALS 100 ML

Als er een voedend gezichtsmasker is dat een dagje-spa-
in-een-tube genoemd zou kunnen worden, dan is het dit 
masker wel. Spa Day is bevat bioadaptieve plantaardige 
extracten, en heeft een hydraterende formule die het 
vocht in de huid helpt vast te houden, waardoor droogheid 
wordt verminderd en je een gezonde gloed krijgt. 
Wanneer je huid wat extra vochtinbrengende “me time” 
nodig heeft, weet je precies wat je moet doen.

Breng het masker na het reinigen royaal aan op je gezicht 
en hals en laat het 10 minuten inwerken. Spoel vervolgens 
af met warm water.

De kracht van Spa Day zit hem in een speciaal ingrediënt, 
saccaride-isomeraat, een bevochtigingsmiddel verkregen 
uit planten dat bijdraagt tot een gehydrateerde en 
stralende uitstraling. 

SPA DAY 
CREAMY HYDRATING MASQUE

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

27



N
U

TR
IC

EN
TI

AL
S

BRIGHTER DAY 
EXFOLIANT SCRUB 

FACIAL CLEANSING SCRUB 100 ML

Deze innovatieve exfoliërende scrub verwijdert dode 
huidcellen en onzuiverheden die de poriën verstoppen, 
zodat je teint er glad en stralend uitziet. Het is samengesteld 
op basis van een mix van huidverzorgende bestanddelen 
die de huid opfrissen en kalmeren voor extra comfort na het 
scrubben. Brighter Day geeft een heerlijk milde reiniging en 
heeft een frisse geur en een natuurlijke paarse kleur om je 
zintuigen te verwennen.

Maak de huid nat met warm water. Gedurende 30 seconden 
met ronddraaiende bewegingen aanbrengen op het 
gezicht en de hals. Spoel vervolgens af met warm water 
en droog de huid met een handdoek. Eén tot twee keer 
per week gebruiken. 

In tegenstelling tot andere peelings maakt onze formule 
met dubbele werking gebruik van granaatappelenzymen 
om de dode huidcellen los te maken en verwijderen 
natuurlijk exfoliërende mineralen de dode huidcellen van 
je huid. De combinatie van zowel een enzymatische als 
fysieke peeling verwijdert dode huidcellen effectiever dan 
een van beide alleen zou kunnen doen.

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…
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Puistjes zijn nooit gewenst, en de tekenen die ze achterlaten 
blijven vaak langer zichtbaar dan we zouden willen. Met het 
Clear Action System, waarvan klinisch bewezen is dat het je 
huid zuiver en glad maakt, kun je eindelijk afrekenen met deze 
tekenen – van het verleden, het heden en de toekomst. 

het verleden, het heden en de toekomst 
van een schone huid

CLEAR ACTION



GEZICHTSTONER  
VOOR ACNEGEVOELIGE HUID 150 ML

Deze geavanceerde toner heeft een unieke formule waarin 
zoethoutextract, zink PCA en een speciale combinatie van 
vitamine C en E worden gecombineerd tot de perfecte 
oplossing om de geïrriteerde, rode of vette huid aan te 
pakken. Tegelijkertijd geeft de toner ook antioxidanten af 
om de huid te beschermen.

Breng de toner ’s ochtends en ’s avonds aan na het 
reinigen. Draai de dop tegen de klok in om het pompje te 
ontgrendelen en breng twee pompjes aan op een watje 
of wattenstaafje. Wrijf hiermee over je gezicht en hals. 
Vergeet niet om het pompje weer te vergrendelen door 
de dop de andere kant op te draaien.

 Het lijkt misschien vreemd dat een gezichtsreiniger 
zoethoutextract bevat, maar het werkt geweldig. 
We gebruiken het om je huid te verzachten en om de 
zichtbaarheid van verkleuringen te verminderen. 

SPECIALE DAG-GEL  
VOOR ACNEGEVOELIGE HUID 30 ML

Deze lichte gel bevat een combinatie van krachtige 
ingrediënten en bevordert een zuivere, egale teint. Hij pakt 
niet alleen de problemen van huidige onzuiverheden aan, 
maar helpt ook om de verkleuringen van een eerdere 
acne-uitbraak te verminderen en voorkomt de zichtbare 
verschijnselen van nieuwe. 

Elke ochtend aanbrengen na het gebruik van Clear Action 
Toner. Doseer een hoeveelheid ter grootte van een parel 
op je vingertop en breng het zachtjes aan op je gezicht en 
hals met op- en buitenwaartse bewegingen. Je huid kan na 
gebruik erg droog aanvoelen. Om dit te vermijden kun je 
beginnen met een kleinere hoeveelheid om de 2-3 dagen, 
zodat je huid de tijd krijgt om te wennen.

Deze gel pakt de effecten aan van eerdere, huidige 
en toekomstige onzuiverheden. Het salicylzuur in de 
formule exfolieert en houdt de poriën schoon, terwijl het 
amandelzuur juist helpt om je huid een gladdere, zuivere 
uitstraling te geven. 

FOAMING  
CLEANSER

SCHUIMENDE GEZICHTSREINIGER  
VOOR ACNEGEVOELIGE HUID 100 ML

Deze lichte, schuimende reiniger is ontworpen om 
overtollig vet en onzuiverheden aan te pakken die vaak 
tot puistjes leiden. Het zuivert de poriën, vermindert de 
zichtbaarheid van puistjes en zorgt dat je huid fris en 
schoon aanvoelt.

Dit is de eerste stap van je Clear Action System, voor ’s 
ochtends en ’s avonds. Doseer ongeveer de hoeveelheid 
van een middelgroot muntstuk in je handpalm en breng 
het met een ronddraaiende beweging aan op je droge 
gezicht en hals. Vermijd hierbij je ogen. Laat het schuim 
1-3 minuten inwerken terwijl de kleur van wit overgaat in 
transparant. Spoel vervolgens af met warm water en droog 
je gezicht met een handdoek. 

Het salicylzuur in deze formule staat bekend om zijn milde 
exfoliërende werking en effectieve reiniging. Het voorziet 
je huid van extra vocht. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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GEZICHTSGEL TEGEN PUISTJES  
VOOR ’S NACHTS 30 ML

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Word wakker met een gezond ogende huid. Clear Action 
Night Treatment geeft een nieuwe betekenis aan het 
schoonheidsslaapje. Hij helpt puistjes minder zichtbaar te 
maken terwijl je slaapt en zorgt voor een gladdere, zuivere, 
gelijkmatige teint.

’s Avonds gebruiken na een toner. Doseer een hoeveelheid 
ter grootte van een parel op je vingertop en breng het met 
op- en buitenwaartse bewegingen aan op je gezicht en hals. 
Vermijd hierbij contact met de ogen. 

De retinol in de formule van Clear Action Night 
Treatment verbetert juist de onregelmatige huidstructuur 
en de verkleuringen die veroorzaakt zijn door een eerdere 
uitbraak van puistjes.
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Verminder de zichtbaarheid van puistjes van het verleden, 
het heden en de toekomst met de producten uit de Clear 
Action-collectie, die samen één volledig systeem vormen. 
Deze collectie bevat de Clear Action Foaming Cleanser, 
de Toner en de Day Treatment en Night Treatment, zodat 
je alles in huis hebt om af te rekenen met onzuiverheden.

Sommige zullen ondervinden dat ze lichtgevoeliger worden 
wanneer ze het Nu Skin Clear Action System gebruiken. 
Met andere woorden, hun huid reageert mogelijk sneller 
dan anders bij blootstelling aan zonlicht. Vermijd langdurige 
blootstelling aan direct zonlicht nadat je Nu Skin Clear 
Action Day Treatment hebt aangebracht.
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pak onzuiverheden aan
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Als het op huidverzorging aankomt, hebben 
we allemaal iets anders nodig en dit geldt ook 
voor hydratatie. Onze producten uit de Nu Skin 
Heritage-collectie komen tegemoet aan de 
hydratatiebehoeften van je huid. Perfect voor net 
dat beetje extra hydratatie of juist een flinke dosis, 
en daartussenin. Welke je ook kiest, voeg het toe 
aan je dagelijkse verzorgingsroutine om je huid 
gehydrateerd en gezond te houden. 

ontdek de producten waarmee 
alles is begonnen

NU SKIN HERITAGE



VERFRISSENDE EN HYDRATERENDE SPRAY  
VOOR HAAR, GEZICHT EN LICHAAM 250 ML

De NaPCA Moisture Mist verfrist je huid met slechts één 
verstuiving. Deze handige spray is perfect te gebruiken 
op je haar, gezicht en lichaam en zorgt ervoor dat je huid 
verfrist aanvoelt. 

Spray royaal op je gezicht (met gesloten ogen), haar of 
lichaam wanneer je toe bent aan wat verfrissing.

Niets voelt beter dan een verfrissende verstuiving 
van Moisture Mist op een warme dag. Met natuurlijke 
vochtbindende ingrediënten zoals natrium PCA kan een 
enkele verstuiving je huid al soepel en zacht maken. 

HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 ML

Deze hydraterende crème is speciaal ontwikkeld 
voor mannen en vrouwen van alle leeftijden met een 
gemengde tot normale huid, en biedt de verzorging die 
je huid nodig heeft voor een gezonde gloed.

Gebruik direct na een reiniger en toner. Breng de crème 
met een lichte, opwaartse beweging aan op je voorhoofd 
en wangen, en daarna met een neerwaartse beweging op 
je neus en kin. Dep de crème zachtjes naar boven rondom 
je ogen. We adviseren om NaPCA Moisturizer zowel 
’s ochtends als ’s avonds te gebruiken. 

Om te zorgen dat je nog meer geniet van je hydraterende 
ritueel, hebben we aloë vera toegevoegd aan de formule 
voor net dat extra beetje verzorging.

ENHANCER
VERZACHTENDE EN HYDRATERENDE 

GEZICHTSGEL 100 ML

Het is belangrijk om je huid gehydrateerd en verzorgd te 
houden. De Enhancer biedt milde verzorging, zodat je 
huid gehydrateerd wordt en frisser aanvoelt. 

Breng de gel royaal aan op je gezicht en lichaam voor 
een verzorgde huid. Vermijd hierbij de huid rond de ogen. 
Gebruik dit product zo vaak als nodig is. 

Deze formule zit barstensvol aloë vera en panthenol 
(een lid van de vitamine B-familie) en verwent je huid bij 
ieder gebruik met een lading verzorgende, hydraterende 
ingrediënten.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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RIJKE HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 G

De Rejuvenating Cream is ideaal voor wie een rijpere of 
droge huid heeft. Deze crème helpt de zichtbaarheid van 
fijne lijntjes en rimpels te verminderen en maakt de huid 
heerlijk zacht.

Breng de crème twee keer per dag aan op je gezicht en 
hals, na het gebruik van een reiniger en toner. Gebruik een 
lichte, opwaartse beweging voor je voorhoofd en wangen 
en beweeg naar beneden voor je neus en kin. Dep de 
crème extra voorzichtig naar boven rondom de ogen. 

De crème bevat ingrediënten die speciaal geselecteerd 
zijn om hun verzachtende, verjongende werking op de 
huid, en is een musthave voor de dagen waarop jij en je 
huid onder druk staan. 

REJUVENATING  
CREAM
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LIFTEND EN VERSTEVIGEND GEZICHTSMASKER - 
POEDER 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Breng twee helften van één geheel samen met Face Lift 
Powder en Activator. Samen maakt dit duo de huid van 
je gezicht en hals tijdelijk gladder en zichtbaar strakker, 
voor een egale, jonge uitstraling.

Gebruik dit duo na het reinigen. Meng een theelepel Activator 
en een theelepel Poeder samen tot het de dikte van een dunne 
lotion heeft. Daarna moet je het mengsel gelijk aanbrengen. 
Test de lotion voor gebruik uit op een klein stukje huid van 
5 centimeter, bijvoorbeeld achter je oor, om zeker te zijn dat ze 
geen irritatie veroorzaakt. Breng gelijkmatig aan op je gezicht 
en hals, vermijd hierbij de ogen. Laat het 30 minuten inwerken, 
spoel vervolgens af met warm water en dep de huid droog.  
Gebruik één- tot tweemaal per week. 

Het is normaal dat je huid wat strakker aanvoelt bij gebruik 
van dit mengsel. Dit effect komt door de acacia in de 
formule, een ingrediënt dat je huid strakker maakt en lift. 
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LIFTEND EN VERSTEVIGEND GEZICHTSMASKER - 
ACTIVEREND 125 ML

Breng twee helften van één geheel samen met Face Lift 
Powder en Activator. Samen maakt dit duo de huid van je 
gezicht en hals tijdelijk gladder en zichtbaar strakker, voor 
een egale, jonge uitstraling.

Gebruik na het reinigen. Meng een theelepel Face Lift 
Activator en een theelepel Powder samen tot het de dikte 
van een dunne lotion heeft. Daarna moet je het mengsel gelijk 
aanbrengen. Test de lotion voor gebruik uit op een klein stukje 
huid van 5 centimeter, bijvoorbeeld achter je oor, om zeker 
te zijn dat ze geen irritatie veroorzaakt. Breng gelijkmatig 
aan op je gezicht en hals, vermijd hierbij de ogen. Laat het 
30 minuten inwerken, spoel vervolgens af met warm water en 
dep de huid droog. Gebruik één- tot tweemaal per week.

Het is normaal dat je huid wat strakker aanvoelt bij gebruik 
van dit mengsel. Dit effect komt door de acacia in de 
formule, een ingrediënt dat je huid strakker maakt en lift. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Laat de godin in je stralen met Nu Colour.
Deze lijn krachtige make-up en accessoires combineert 
intense kleuren met de beste wetenschap op het gebied 
van huidverzorging, en laat de natuurlijke schoonheid van je 
ogen, lippen en huid doorschemeren. Combineer de lijn met 
een hoogwaardig huidverzorgingsritueel en NIETS kan jouw 
schoonheid nog tegenhouden.

versterk je natuurlijke schoonheid en 
laat haar doorschemeren

NU COLOUR



GETINTE VOCHTINBRENGENDE CRÈME MET 
SPF 15 40 ML

Voor een onberispelijke dekking en een gezonde 
gloed ben je bij de 3-in-1 Nu Colour Advanced Tinted 
Moisturizer aan het juiste adres. Dit product biedt alle 
voordelen van een kleurcorrigerende crème en zorgt voor 
een evenwichtige en egale teint, terwijl de anti-ageing 
ingrediënten fijne lijntjes en rimpels minder zichtbaar 
maken. SPF 15 beschermt je huid tegen de ongewenste 
effecten van overmatige blootstelling aan de zon.

Verdeel de crème over de huid met je vingertoppen of 
een sponsje. Begin bij het midden van je gezicht en werk 
naar buiten toe. Voor een natuurlijke finish zonder strepen: 
blend het product goed bij je haarlijn en rond af met een 
vleugje Nu Colour Finishing Powder.

Advanced Tinted Moisturizer biedt een transparante, 
lichte dekking en neemt de natuurlijke teint van je 
huid aan. Met keuze uit vier prachtige kleuren vind je 
gegarandeerd de kleur die bij jou past!

ADVANCED LIQUID  
FINISH SPF 15 

VLOEIBARE FINISH MET SPF 15 30 ML

Haal het meeste uit je anti-ageing ritueel en revitaliseer 
je look met een prachtige, matte finish. Verminder 
tegelijkertijd de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels 
voor een stralende, onberispelijke dekking en een 
jeugdigere uitstraling. Dit product doet veel meer dan 
alleen een doffe huid en roodheid verhullen. Dankzij de 
SPF 15 bescherm je je huid ook tegen de ongewenste 
effecten van overmatige blootstelling aan de zon.

Verdeel de crème over de huid met je vingertoppen of 
een sponsje. Begin bij het midden van je gezicht en werk 
naar buiten toe. Voor een natuurlijke finish zonder strepen: 
blend het product goed bij je haarlijn en rond af met een 
vleugje Nu Colour Finishing Powder.

Met 7 prachtige kleuren zit er voor elke huidskleur wel een 
kleur bij. Ontdek de jouwe!

ADVANCED TINTED  
MOISTURIZER SPF 15
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LANGHOUDENDE CAMOUFLERENDE CRÈME 2,2 G

Deze handige concealer bevat vitamine A, B en E en is 
beschikbaar in drie verschillende kleuren. Hiermee kun je 
de donkere kringen verhullen en de zichtbaarheid van fijne 
lijntjes en rimpels verminderen, voor een onberispelijke teint.

Kies een tint die iets lichter is dan je huidskleur en breng 
de concealer met je vingertoppen aan onder je ogen en 
op de binnenste ooghoek. 

Welke huidskleur je ook hebt, wij hebben de concealer die 
bij jou past. Kies uit de tinten Light, Medium en Tan. 

CONCEALER

Pink Ochre

Almond

Honey Beige

Sunset Beige

Medium Ochre

Mocha

Tawny

Fair

Sand

Honey

Medium Beige

Light

Normaal

Tan
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TRANSPARANT LOS FIXEERPOEDER 30 G

FINISHING  
POWDER

Wees verzekerd van een zachte, onberispelijke en 
onzichtbare finish met dit ultratransparante poeder. 
De formule absorbeert overtollig vet en maakt de huid 
minder glimmend – een kleurloze oplossing voor ieder 
huidtype en elke teint.

Dip met de Nu Colour Powder Brush N°2 of een 
poederdonsje in het poeder. Tik tegen de zijkant van 
het doosje om overtollig product te verwijderen. Strijk 
voorzichtig over je voorhoofd en naar beneden over je 
wangen, en zorg ervoor dat je het poeder losjes aanbrengt 
en niet inwrijft. 

Finishing Powder is de perfecte aanvulling op elke look. 
Het fixeert je make-up zodat oogschaduw en blush 
gemakkelijk aan te brengen zijn. 

BRONZING  
PEARLS

SILKY PEARLISED POWDER 30 G 

Deze meerkleurige poederparels zijn perfect voor elke 
huidskleur en bieden een unieke combinatie van warme 
en verlichtende tinten. Geef zo kleur en glans aan je teint 
voor een instant zonnige gloed. 

Strijk met een grote Powder Brush of een poedersponsje 
over de Bronzing Pearls en breng dit aan op het hele gezicht 
en de hals, of alleen op de wangen om ze te accentueren. 

De cosmeticaproducten uit de Nu Colour-collectie zijn 
eenvoudig aan te brengen. We gebruiken nylon in onze 
producten voor betere blendbaarheid, zodat het product 
gemakkelijk over de huid glijdt. 
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LANGHOUDENDE KRULLENDE MASCARA 9 G

Laat je ogen opvallen met de Nu Colour Black Curling 
Mascara. De speciale formule scheidt de wimpers en 
verbetert de natuurlijk krul. Deze mascara zorgt voor 
een langdurig kruleffect zonder vervelende klontjes. 
Het resultaat? Een extra stralende gloed die ervoor zorgt 
dat alle ogen op jou gericht zullen zijn.

Open de mascara en wrijf het uiteinde van het borsteltje 
over de zijkant om overtollig product te verwijderen. 
Houd je ogen zo wijd mogelijk geopend en veeg het 
borsteltje voorzichtig over de wimpers. Begin onderaan 
en trek het borsteltje voorzichtig naar boven tot aan het 
puntje van je wimpers. Als je wimpers nog niet helemaal 
gescheiden zijn, herhaal het proces tot je het gewenste 
effect bereikt.

De effectiviteit van de Curling Mascara zit ’m in het 
design – het eenvoudig te gebruiken borsteltje is 
licht gebogen, voor een langdurig kruleffect en mooi 
gespreide wimpers.

CURLING  
MASCARA



VERSTERKENDE WIMPERGEL 5 ML 

EYELASH  
CURLER

NAUWKEURIGE WIMPERKRULLER 

EYELASH  
TREATMENT

Verzorg en bescherm je wimpers en laat ze er sterker 
en dikker uitzien met deze transparante versterkende 
wimpergel. Eyelash Treatment kan op zichzelf worden 
gebruikt als wimpermasker of als een primer. Je wimpers 
worden sterker dan ooit en krijgen extra volume en dikte 
voor een prachtige look die de hele dag meegaat. 

Breng de gel aan op schone, droge wimpers, van basis tot 
uiteinde. Gebruik Eyelash Treatment op zichzelf om je 
wimpers te verzorgen en versterken, overdag of ’s nachts. 

Eyelash Treatment werkt geweldig als een primer voor 
onze Curling Mascara. Breng het als eerste aan om de 
speciale effecten van de mascara te intensiveren en je 
prachtige look de hele dag vast te houden.

Deze essentiële accessoire bevordert en fixeert de 
natuurlijke krul van je wimpers. De wimperkruller is 
geschikt voor alle oogvormen en wimpertypes en krult 
elke wimper voorzichtig om. Het resultaat? Je wimpers 
zien er prachtig gelift en gekruld uit. 

We raden aan om je wimpers te krullen alvorens de 
mascara aan te brengen, zodat ze langer worden en je 
ogen een open blik krijgen. Doe de wimperkruller open en 
klem je bovenste wimpers gedurende vijf seconden vast. 
Herhaal dit vervolgens bij je andere oog.

Deze kruller is de perfecte aanvulling op je wimperverzorging. 
Begin met de Eyelash Treatment om je wimpers te versterken 
voordat je ze krult, en rond je look af met de Nu Colour Curling 
Mascara voor prachtige wimpers zoals je ze altijd al wilde. 

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

WATERPROOF OOG- EN LIPMAKE-UP REINIGER  
VOOR OGEN EN LIPPEN 100 ML

Verwijder langhoudende make-up in een handomdraai 
met deze nieuwe favoriet. De milde, effectieve formule 
werkt in twee fases: ze verwijdert make-up van je ogen 
en lippen en maakt deze kwetsbare zones zacht en glad, 
zodat je de dag schoon en verfrist kunt afsluiten.

Schud de fles goed om de formule te activeren – als de 
kleuren goed met elkaar vermengd zijn is het product klaar 
voor gebruik. Doe wat remover op een wattenschijfje en 
veeg de make-up voorzichtig van je ogen en lippen. 

De twee afzonderlijke lagen vallen meteen op: de olielaag 
helpt de make-up af te breken, terwijl de waterlaag restjes 
verwijdert en zorgt voor een verfriste huid. Schud het flesje 
om de formule te activeren en ervaar de effecten zelf!
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LANGHOUDENDE MATTE VLOEIBARE 
LIPPENSTIFT 3,1 ML

Deze onverslaanbare collectie langhoudende lippenstiften 
bevat essentials om te zoenen. Powerlips Fluid heeft 
een effectieve vederlichte formule en zorgt met slechts 
een enkele applicatie voor zachte, verzorgde en gladde 
lippen met een intense look die niet uitloopt of afgeeft. 
Superkrachtig. Gewoonweg wauw. 

Breng de lipstick aan op schone lippen. Omlijn je lippen 
eerst lichtjes met de applicator en vul ze dan helemaal in. 
Voor een zachtere uitstraling raden we aan om je lippen 
eerst voor te bereiden met een verzorgende lipbalsem. 
Wacht tot ze droog zijn en breng vervolgens je lipstick aan.

Onze vederlichte formule ziet er niet alleen geweldig 
uit, maar voelt ook fantastisch aan. Ze bevat een mix 
van verzorgende en verzachtende ingrediënten, zoals 
avocado-olie en vitamine E, en maakt je lippen heerlijk 
zacht, glad en gewoonweg prachtig. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID de keuze is aan jou!
Wat je stemming, outfit of stijl ook is, bij ons vind je altijd een bijpassende tint. 
Met een prachtige collectie van langhoudende kleuren en tinten in metallic of mat, 
is de keuze helemaal aan jou. 
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LIPPENBALSEM VOOR VOLLERE LIPPEN 4,5 G

Deze verfrissende, vederlichte en verzorgende balsem 
glijdt soepel over je lippen en brengt ze tot leven met een 
zachte, volle look en een vleugje kleur. 

Gebruik de lippenbalsem afzonderlijk voor vollere, licht 
gekleurde lippen, of onder je lipstick of lipgloss als een 
beschermende basislaag. 

De Lip Plumping Balm bevat menthol zodat elk gebruik koel 
en verfrissend aanvoelt – pure verwennerij voor je lippen! 

LIP PLUMPING  
BALM

CONTOURING LIPGLOSS 15 ML

Zeg dunne, vormeloze lippen maar vaarwel met deze 
superglanzende, fluweelzachte lipgloss. Deze formule 
zorgt gelijk voor volle, mooi gevormde en gecontourde 
lippen. De lipgloss kan afzonderlijk worden gebruikt of 
over je favoriete kleur. Een musthave voor mooie lippen. 

Breng de lipgloss aan op droge, schone lippen, afzonderlijk 
of over een lippenstift. Je kunt de lipgloss gedurende de dag 
zo vaak aanbrengen als je wilt. Voor een optimaal resultaat 
raden we aan het product 3 keer per dag te gebruiken. 
Bevochtig je lippen niet voordat je de gloss aanbrengt. 

De Contouring Lip Gloss is geweldig voor het accentueren 
van je cupidoboog (het dubbele boogje van je bovenlip) en 
laat je volle, mooi gevormde lippen opvallen. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear

44

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…



SYNTHETISCHE SUPERZACHTE BLUSHKWAST 

BLUSH  
BRUSH N°3

Deze prachtig vormgegeven kwast is een musthave voor 
iedereen die vaak poeder gebruikt. De kwast biedt een 
gelijkmatige dekking en houdt het poeder goed vast voor 
een egale, natuurlijke look.

Doe een kleine hoeveelheid los poeder op je kwast 
en poeder er je gezicht mee om overtollig talg te 
absorberen. Geef je gezicht een warmere uitstraling door 
je compactpoeder met vegende bewegingen over je hele 
gezicht aan te brengen. 

Deze superzachte, afgeschuinde kwast is ontworpen voor 
een nauwkeurige applicatie en is perfect om de contouren 
van je wangen te versterken. Hij is uitgevoerd met twee 
verschillende synthetische vezelhaartjes die zorgen voor 
een perfecte afwerking. 

Blush aanbrengen: lach naar de spiegel en poeder je 
buitenste jukbeenderen met de gewenste tint.
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SYNTHETISCHE SUPERZACHTE POEDERKWAST 

De superzachte Foundation Brush N°1 is uitgevoerd 
met twee verschillende synthetische vezelhaartjes en 
zorgt voor een onberispelijke, natuurlijke finish met 
vloeibare make-up. Bouw moeiteloos laagjes op voor een 
geairbrusht effect. Dit hoogwaardige accessoire is de 
perfecte aanvulling op iedere make-upset en zorgt in een 
mum van tijd voor een stralende, gepolijste look. 

Pomp een kleine hoeveelheid foundation op de rug van 
je hand, doop je kwast erin en veeg met ronddraaiende 
bewegingen over je gezicht voor een gelijkmatige finish. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

SYNTHETISCHE SUPERZACHTE FOUNDATIONKWAST 
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EYE BLENDING  
BRUSH N°4

SYNTHETISCH SUPERZACHT BLENDINGPENSEEL

Dit afgeschuinde penseel is essentieel om je wenkbrauwen 
te definiëren, je ogen te accentueren en de perfecte 
wenkbrauwen te creëren. Het is speciaal ontworpen 
om poeders zorgvuldig aan te brengen en te blenden, 
en brengt jouw gewenste look tot leven.

Gebruik het in combinatie met je Nu Colour Eyebrow 
Shaping Kit. Breng de make-up aan langs je natuurlijke 
wenkbrauwlijn en blend het voor een perfecte finish.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

SYNTHETISCH SUPERZACHT OOGSCHADUWPENSEEL 

Dit lange, spits toelopende penseel is ideaal om 
oogschaduw van buiten naar binnen te blenden en te 
verzachten, zodat je je ogen als een echte professional 
kunt laten spreken. 

Blend oogschaduwpoeder of -crème op de oogleden of 
breng dit langs de oogvouwen aan. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

SYNTHETISCH SUPERZACHT WENKBRAUWPENSEEL 

Geef je ogen alle aandacht met de professionele Eye 
Shadow Brush N°5 – het ideale penseel om oogschaduw 
naadloos op het hele ooglid aan te brengen en de 
contouren langs de oogvouw te versterken.

Doe wat oogschaduw op het penseel en tik het teveel 
voorzichtig af. Veeg de haartjes over het onderste ooglid 
of van wimperlijn naar oogvouw.
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Bij een mooi pak hoort een fris geschoren gezicht. Dividends 
is Nu Skins essentiële lijn voor de moderne man en biedt 
alles wat je nodig hebt om van scheren een aangenaam 
ochtendritueel te maken. 

de essentiële lijn voor de moderne man 
DIVIDENDS



REINIGEND EN EXFOLIËREND SCHEERSCHUIM 200 G

Dividends Shave Cream biedt meer dan slechts een 
scheerbeurt. Het reinigt, exfolieert en verzorgt je huid 
tijdens het scheren, zodat je iedere ochtend kunt genieten 
van een comfortabel, glad gevoel. Dit product is ontwikkeld 
voor comfort en gemak. Het geconcentreerde schuim 
zorgt er namelijk niet alleen voor dat het mesje soepel over 
de huid glijdt, maar de de crèmeachtige formule biedt ook 
extra verzorging. 

Doe een kleine hoeveelheid crème op een vochtige hand 
en smeer deze vóór het scheren uit over de huid. Spoel na 
het scheren grondig af met warm water.

Dividends Shave Cream is ideaal voor gebruik op het hele 
lichaam. Veel vrouwen vinden de Shave Cream fijn om hun 
benen mee te scheren, omdat het resultaat heerlijk glad en 
comfortabel aanvoelt. 

KALMERENDE AFTERSHAVE 50 ML

Deze comfortabele Aftershave Balm maakt het 
gezichtshaar zachter, dunner en minder opvallend voor 
een langer aanhoudend scheerresultaat. Bovendien is dit 
product ook nog eens heerlijk voor je huid. De formule 
bevat namelijk aloë vera dat een hydraterende en 
kalmerende werking heeft.

Breng na het scheren royaal aan op gezicht en hals. 

We hebben de formule van de Dividends Aftershave 
Balm verrijkt met een mix van geavanceerde 
exfoliërende ingrediënten die bultjes na het scheren 
helpen te verminderen. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.
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Ben jij gek op stralende zomerdagen of wil je het hele jaar door 
een prachtig gebruinde huid? Met Sunright kun je volop van 
de zon genieten terwijl je je huid hydrateert en beschermt.

geniet volop van zonnige dagen
SUNRIGHT



LIPPENBALSEM SPF 15

Deze hydraterende lippenbalsem met SPF 15 uit de 
Sunright-lijn voorkomt droge, gebarsten lippen, beschermt 
je lippen tegen de zon en maakt ze heerlijk zacht.

Sunright Lip Balm is handig en gebruiksvriendelijk. 
Breng de balsem royaal aan op je lippen, zo vaak 
als nodig is. 

De formule van Sunright bevat zonnebloemolie die je 
huid helpt te verzachten en hydrateren, terwijl vitamine E 
helpt te beschermen tegen de oxidatieve stress die wordt 
veroorzaakt door kou, wind en zon.

GETINTE ZELFBRUINENDE GEL VOOR GEZICHT EN 
LICHAAM 125 ML

Het was nog nooit zo eenvoudig om een stralende 
gloed te krijgen. Ongeacht het seizoen zorgt Sunright 
Insta Glow binnen 15 minuten* voor een prachtige 
zongebruinde gloed zonder overmatige blootstelling aan 
de zon. Deze reukarme gel is eenvoudig te gebruiken 
en glijdt moeiteloos over de huid, voor een gelijkmatige, 
stralende kleur. 

Breng een dun laagje gel met ronddraaiende bewegingen 
aan op een gescrubde, schone, droge, niet geïrriteerde 
en onbeschadigde huid. De gel is geschikt voor gezicht 
en lichaam. Vermijd bij gebruik de wenkbrauwen, 
de kwetsbare huid rond je ogen, haarlijn en lippen. Was je 
handen zorgvuldig na gebruik. Verwijder de gel van je 
knieën, enkels en ellebogen en wacht een paar minuten 
voordat je je aankleedt. Gebruik dit product niet dagelijks.

Je prachtige zongebruinde gloed wordt na ongeveer 
15 minuten* zichtbaar. Deze mooie kleur is het resultaat 
van de karamel en de milde kleurstoffen in de Insta 
Glow-formule. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 OF 50

ZONNEBRANDCRÈME VOOR GEZICHT EN 
LICHAAM 100 ML

Door overmatige blootstelling aan de zon kun je voortijdig te 
maken krijgen met de zichtbare tekenen van huidveroudering. 
Sunright 50 en 35 bieden bescherming tegen zowel uva- 
als uvb-stralen. De waterbestendige, niet vette formules 
verzachten en beschermen je huid terwijl jij geniet van de zon. 

Breng een royale hoeveelheid crème gelijkmatig aan op 
alle blootgestelde lichaamsdelen. Een vermindering van 
de hoeveelheid kan het beschermingsniveau aanzienlijk 
doen afnemen. Gebruik de crème 15 minuten voordat je 
de zon of het water in gaat. Breng het regelmatig opnieuw 
aan om beschermd te blijven, vooral wanneer je hebt 
gezweet of gezwommen of je lichaam met een handdoek 
hebt afgedroogd. Vermijd langdurige blootstelling aan de 
zon, zelfs wanneer je zonnebrandcrème gebruikt. 

Beide crèmes van Sunright bieden meer dan alleen 
bescherming tegen de schadelijke effecten van 
zonnestralen. Ze zijn verrijkt met aloë vera dat de huid 
optimaal hydrateert bij blootstelling aan uv-stralen.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SUNRIGHT  
INSTA GLOW

SU
N

RI
G

H
T

WAAROM JE ER 
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAAN-
WIJZING

WIST JE DAT…

SPF 35 
OF 50

50De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

(*) Klinische evaluatie van de doeltreffendheid van Sunright Insta Glow 
onder 25 vrouwen die het product aanbrachten op hun gezicht en armen, 
en die vóór het aanbrengen en 15 minuten na het aanbrengen een 
zelfbeoordelingsvragenlijst hebben ingevuld.
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Dankzij het werk van toonaangevende etnobotanisten, kan Epoch de tijdloze kennis en 
tradities van inheemse culturen van over de hele wereld overbrengen naar de moderne tijd. 
Ervaar Epoch en ontdek de geheimen van de natuur, waarbij de rituelen van de wereld zijn 
omgezet in een collectie verzorgingsproducten voor gezicht, haar en lichaam om zowel je 
lichaam als je geest te verwennen. 

ervaar de rituelen van de wereld
EPOCH

China
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SHAMPOO EN LICHTE CONDITIONER 
VOOR ALLE HAARTYPES 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

HAARCONDITIONER 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Als jij fan bent van Epoch-haarverzorging, dan is dit 
product echt iets voor jou. Deze etnobotanische shampoo 
en lichte conditioner combineert twee producten in één 
en bevat ava puhi-extract om je haar op milde wijze te 
reinigen en te hydrateren, zodat het er schoon, levendig 
en glanzend uitziet. 

Maak je haar nat en doe een kleine hoeveelheid van het 
product in je handen. Masseer het zachtjes in je haar en 
hoofdhuid en laat het licht schuimen. Verspreid het schuim 
door je haar en spoel vervolgens goed uit. Gebruik daarna 
indien nodig de Epoch Ava Puhi Moni Conditioner voor 
een extra zacht en verzorgd resultaat.

In Polynesische culturen werd de nectar al generaties 
lang uit de bolvormige ava puhi-bloem geknepen om 
rechtstreeks op het haar te gebruiken, net zoals de 
shampoo van nu. De tijden zijn misschien veranderd, 
maar de principes en het gebruik van deze fantastische 
bloem blijven hetzelfde. 

Deze rijke conditioner bevat een extract van de 
bolvormige ava puhi-bloem en maakt stug, droog 
of dik haar zachter, zodat het er glad, glanzend en 
gezond uitziet. 

Nadat je je haar hebt gewassen met Epoch Ava Puhi Moni 
Shampoo and Light Conditioner of Ava Puhi Moni Anti-
Dandruff Shampoo, breng je de conditioner aan op je 
haar. Laat het enkele minuten inwerken om het haar goed 
te verzorgen, en spoel het vervolgens goed uit.

De Epoch-lijn van haarverzorgingsproducten maakt 
gebruik van hetzelfde deel van de ava puhi-bloem als de 
oorspronkelijke bevolking van Hawaï. Daar komt ook de 
naam vandaan: ava puhi moni, oftewel ‘ware ava puhi’ in 
het Hawaïaans. 

ritueel 
geïnspireerd 

door polynesië

ANTIROOSSHAMPOO 250 ML

Deze milde, zachte shampoo reinigt haar en biedt 
kalmerende verlichting voor mensen met een droge, 
schilferige hoofdhuid of roos. De antiroosshampoo van 
Epoch is verrijkt en licht geparfumeerd met de bloem van 
de Polynesische plant ava puhi. De shampoo reinigt je 
haar, maakt het mooier en laat het heerlijk ruiken. 

Maak je haar nat en masseer de shampoo tot een schuim. 
Laat de shampoo één tot twee minuten inwerken. 
Spoel je haren uit en gebruik daarna de Epoch Ava Puhi 
Moni Conditioner. 

Polynesische culturen gebruiken de nectar van de ava 
puhi plant al generaties lang om hun haar te wassen en 
verzorgen. Deze plant verzorgt, geeft glans en maakt het 
haar glad, en is daarom perfect voor onze Epoch-collectie. 
Om de plant op duurzame wijze te verbouwen en te 
cultiveren hebben we een relatie opgebouwd met een 
onafhankelijke bron in de Polynesische eilanden. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritueel 
geïnspireerd 

door polynesië

ritueel 
geïnspireerd 

door polynesië

52De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.
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POLISHING  
BAR

ZEEPVRIJ EXFOLIËREND  
WASTABLET 100 G

Dit etnobotanische tablet is ideaal om je huid te scrubben 
tijdens het reinigen. Het verwijdert vuil, overtollig vet 
en andere onzuiverheden zonder het gebruik van zeep, 
waardoor je huid fris, schoon en glad aanvoelt.

Bevochtig je huid en gebruik het tablet met lichte, 
ronddraaiende bewegingen. Spoel jezelf na gebruik 
goed af met warm water.

De Epoch Polishing Bar is een geweldige keuze om 
onzuiverheden van je huid te verwijderen. En dat komt 
door het ingrediënt Sisku’pas, de gemalen schors van een 
naaldboom die om diezelfde reden wordt gekoesterd door 
de Cowlitz-stam in de Noordwest-Pacific. 

SCHUIMENDE SCHEERGEL 125 ML

Deze rijke, schuimende gel zorgt dat het scheermes 
soepel en comfortabel over de huid glijdt – perfect 
voor elke scheerbeurt. De kalmerende formule bevat 
plantaardige producten geïnspireerd door de indianen uit 
Zuidwest-Amerika. De gel beschermt je huid tegen de 
ruwe effecten van dagelijkse scheerbeurten en is makkelijk 
af te spoelen. 

Masseer een kleine hoeveelheid gel in de huid met je 
vochtige handpalm tot het product goed gaat schuimen, 
en scheer zoals gewoonlijk. Spoel je huid daarna 
zorgvuldig af met warm water. 

Onze formule is verrijkt met een extract van de 
koningskaars. Dit fluweelzachte blad werd eeuwenlang 
door de indianen van Zuidwest-Amerika gebruikt als 
voering voor de binnenkant van hun schoenen, en stond 
bekend om zijn kalmerende en verzachtende werking 
op de huid.

EVERGLIDE
BABY HIBISCUS  

HAIR AND BODY WASH
MILDE REINIGING EN HYDRATATIE  

VOOR BABY’S 150 ML

Deze milde haar- en bodywash is speciaal ontwikkeld voor 
de allerkleinsten. Epoch Baby Hibiscus Hair and Body 
Wash bevat een extract van de hibiscusbloem om mild 
te reinigen, te verzachten en te hydrateren, voor heerlijke 
badmomentjes voor ouder en kind.

Ondersteun de schouders en nek van je kindje met de 
ene arm en houd hem of haar stevig vast onder je oksel. 
Breng met je vrije hand de gewenste hoeveelheid schuim 
aan op zijn of haar natte hoofdje en lichaam. Masseer het 
schuim voorzichtig in op het haar en de huid, en spoel et 
product vervolgens af. 

De hibiscusbloem wordt al eeuwenlang gebruikt door 
verscheidene culturen in Zuidoost-Azië. De bloemen 
en bladeren werden tot een infusie vermalen in kokend 
water en aangebracht op haar en hoofdhuid om deze te 
reinigen, kalmeren en hydrateren. 

ritueel 
geïnspireerd door 
de noordwest-

pacific

ritueel geïnspireerd 
door zuidwest-

amerika

ritueel geïnspireerd 
door zuidoost-azië
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RIJKE VOCHTINBRENGENDE CRÈME 125 G

Een rijke crème op basis van plantaardige extracten, 
waaronder sheaboter, macadamianotenolie en het 
vruchtvlees van de Afrikaanse baobabboom, die 
intensieve hydratatie biedt voor een zachte, soepele 
huid. Deze beproefde etnobotanische ingrediënten 
beschermen de huid en bevorderen haar veerkracht, 
zodat ze zacht, glad en verzorgd aanvoelt.

Breng de crème royaal aan op het lichaam. Besteed extra 
aandacht aan je knieën, ellebogen en andere delen die 
extra hydratatie nodig hebben. 

Een extract van de baobabvrucht, een oude favoriet onder 
de bevolking van Afrika, is speciaal toegevoegd om de 
huid te hydrateren en verzachten. Nu Skin ondersteunt 
een herbebossingsproject dat gericht is op het planten van 
fruitbomen en het behoud van baobabbomen in lokale 
dorpen, wat essentieel is om de levens van kwetsbare 
kinderen in Malawi te verbeteren.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL TEGEN ONZUIVERHEDEN 15 ML

Epoch Blemish Treatment is speciaal samengesteld om de 
uitstraling van je huid te verbeteren en de ongemakken die 
gepaard gaan met puistjes te verzachten, terwijl de milde 
plantaardige ingrediënten je huid juist kalmeren.

Zorg ervoor dat je huid grondig gereinigd is voor je het 
product aanbrengt. Bedek de zone waar puistjes optreden 
met een dun laagje, tot drie keer per dag. De huid kan op 
bepaalde plekken uitdrogen – begin met het aanbrengen 
van een enkele laag en verhoog het gebruik indien nodig 
geleidelijk. Als de huid uitdroogt of begint te schilferen, 
verlaag het gebruik dan tot éénmaal per dag, of om de dag.

Onze Blemish Treatment bevat elementen van 
jobstranen, een aminorijke plant die van oudsher in 
tropisch Azië gebruikt wordt om de huid te verzachten, 
en die bekendstaat om zijn effectieve werking tegen 
onzuiverheden.

GLACIAL  
MARINE MUD

ZUIVEREND KLEIMASKER VOOR GEZICHT 
EN LICHAAM 200 G

Glacial Marine Mud bevat zeeklei-extract uit een afgelegen 
gletsjer in Canada en is een fantastisch gezichtsmasker met 
verzorgende mineralen. Het verzacht en zuivert de huid 
door toxines en onzuiverheden te onttrekken, waardoor de 
huid verfrist en verzorgd aanvoelt. 

Breng een royale hoeveelheid klei aan op je huid. Vermijd 
hierbij de zone rond je ogen en mond. Laat het masker 
15 tot 20 minuten opdrogen totdat de klei een lichte 
aquamarijne kleur krijgt. Spoel daarna grondig af met warm 
water. Herhaal dit proces twee tot drie keer per week. 

Het verhaal gaat dat de indianen van de Noordwest-
Pacific deze klei probeerden te gebruiken als aardewerk. 
De klei behield zijn vorm niet, maar ze merkten al gauw 
dat hun handen hierdoor zachter en gladder waren 
geworden. Vandaag de dag hebben we deze klei verder 
verfijnd om dit heerlijke masker te maken.

BLEMISH  
TREATMENT

ritueel geïnspireerd 
door de noordwest-

pacific

ritueel geïnspireerd 
door tropisch azië

ritueel 
geïnspireerd 
door afrika
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SOLE SOLUTION
VERZORGENDE VOETCRÈME 125 ML

Verzorg de huid van je tenen, hielen en voetzolen zodat ze 
er zacht en gezond uitzien. De formule van Sole Solution 
plakt niet en bevat hydraterende ingrediënten, perfect 
om dode huidcellen of droge huid te verwijderen van 
vermoeide voeten.

Breng Sole Solution na het reinigen royaal aan op de 
gewenste delen van je voeten, ’s ochtends en ’s avonds 
of zo vaak als nodig is. Richt je vooral op die delen 
waar de huid ruw of droog is. Spoel het product niet af. 
Het is perfect om onder je sokken te gebruiken en ’s 
nachts te laten zitten, zodat je wakker wordt met heerlijk 
zachte voeten.

De formule van Sole Solution is geïnspireerd door de 
bevolking van Midden-Amerika en bevat etnobotanische 
ingrediënten zoals vermalen pimentbes om dikke, ruwe 
delen van de huid te verzachten. 

VERZACHTENDE VOETCRÈME 100 ML
FIREWALKER

Wij hebben precies wat je nodig hebt als je de hele dag 
op de been bent geweest en je voetzolen in brand lijken te 
staan. Verzorg je vermoeide tenen met Epoch Firewalker, 
een koele, verfrissende crème geïnspireerd door de 
vuurlopers van Polynesië.

Breng de crème rechtstreeks aan op je voeten met zachte, 
masserende bewegingen. 

Nadat ze over hete kolen hadden gelopen, gebruikten de 
Polynesische vuurlopers vaak bladeren van de Hawaïaanse 
Ti-plant om hun huid te verkoelen en te kalmeren. 
Onze formule is verrijkt met een extract van deze plant 
enbabassuzaadolie, een ingrediënt uit Zuid-Amerika met 
een natuurlijke verzachtende en hydraterende werking.

VERKWIKKENDE BEENGEL 100 ML

Verfris en verkwik je benen met deze koele, kalmerende 
etnobotanische gel. De transparante formule van 
IceDancer plakt niet en heeft een frisse muntgeur – 
perfect voor het einde van een lange dag. 

Masseer de gel op elk gewenst moment royaal op je 
onderbenen, kuiten en achter je knieën. Was je handen 
om resterende gel te verwijderen. 

IceDancer is geïnspireerd door de cultuur van de indianen 
van Noordwest-Amerika en bevat natuurlijke wilde munt 
om vermoeide benen te verzorgen. De jagers van deze 
stammen brachten lange dagen en nachten op hun benen 
door, urenlang rennend of lopend voordat ze weer konden 
rusten. Zij wreven dit kruid rechtstreeks op hun huid, 
waardoor ze weer energie kregen om verder te gaan.

ICEDANCER

ritueel 
geïnspireerd door 
midden-amerika

ritueel 
geïnspireerd door 

polynesië

ritueel 
geïnspireerd door 

de indianen
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VOEDEND DETOXMASKER 75 ML
YIN AND YANG MASK 

ritueel 
geïnspireerd 
door China

Het Epoch Yin and Yang Mask combineert twee krachtige 
ingrediënten die een ontgiftende en voedende werking 
hebben voor een frisse en stralende teint. Het bevat een 
mix van kaolien, houtskool, extract van de porseleinbloem 
en de geur van sambac jasmijn, een bloem die al 
eeuwenlang in China wordt gebruikt om innerlijke rust 
en een mooie gloed te bevorderen.

Breng gelijkmatig een royale laag aan op de schone, droge 
huid van je gezicht. Masseer het masker in de huid om 
de fijne houtskooldeeltjes hierin te activeren. De kleur 
verandert hierbij geleidelijk van wit naar grijs. Zorg ervoor 
dat je het niet langer dan 10-15 minuten op je huid laat 
zitten. Daarna goed afspoelen met warm water. Maximaal 
2 keer per week gebruiken.

Dit masker bevat een extract van de porseleinbloem, die 
middels gecontroleerde atmosfeer landbouw (controlled 
environment agriculture - CEA) wordt gekweekt. 
Hierbij worden ingrediënten op duurzame wijze in een 
gesloten omgeving gekweekt, zodat ze van zaad tot 
oplossing traceerbaar zijn. Alle producten van Nu Skin die 
ten minste één CEA-ingrediënt bevatten zijn gemarkeerd 
met het Groviv-logo. 56

Nu Skin is gegrond op het idee van iets terugdoen. 
Dit staat centraal in wie we zijn en wat we doen. Uit dit 
ideaal is de Force for Good Foundation voortgekomen, 
waarmee we sinds 1996 overal ter wereld onze steun 
hebben verleend aan talloze goede doelen. Het concept is 
eenvoudig: hoe je ook bijdraagt, hetzij door gulle donaties 
hetzij via de verkoop van onze Epoch-lijn, 100% van wat 
je geeft gaat naar de mensen die het het hardst nodig 
hebben – Nu Skin zorgt voor de rest. 

geloven in iets terugdoen

FORCE FOR GOOD  
FOUNDATION
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Handen, voeten… voor een optimale verzorging 
van je nagels kun je altijd rekenen op Dr. Dana. 
Het Dr. Dana Nail Renewal System is een 
nieuwe toevoeging aan de Nu Skin-familie, en is 
ontwikkeld door Dr Dana Stern, een dermatologe 
gespecialiseerd in nagelverzorging. Hoogste tijd om 
je nagels eens wat liefde en zorg te geven. 

Als huidverzorging voor je nagels
DR. DANA
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Een manicure in een doosje? Dat is nou precies wat je krijgt. 
3 eenvoudige stappen in slechts 10 minuten. Volg de instructies en ook jij kunt genieten van nagels die je altijd al wilde. 
Gezonde en sterke nagels die schitterend glanzen. En die zeker de moeite waard zijn om te tonen.

 Stap 01: Glycolic Acid Prep for Nails 
Zorg dat je nagels droog, schoon en nagellakvrij zijn voordat je begint. Draai de pen – dit vergt misschien de eerste 
keer even wat oefening – en breng het druppeltje gelijkmatig aan op de nagels van je ene hand. Doe hetzelfde met de 
nagels van je andere hand. Laat het volledig intrekken en ga daarna verder met Stap 02. Doe dit eenmaal per week.

 Stap 02: Perfect Grit Priming Wand
Deze veelzijdige buffer bereidt je nagels voor op de volgende stap door het beschadigde nageloppervlak te verwijderen. 
Wrijf twee tot vijf keer met Oppervlak 01 over je nagels tot er een fijn poeder ontstaat. Doe hetzelfde met Oppervlak 02 
en eindig met Oppervlak 03, waarbij je wat harder drukt en met de buffer heen en weer beweegt tot je nagels glanzen.
Gebruik Oppervlak 01 en 02 slechts éénmaal per week. Gebruik Oppervlak 03 maximaal éénmaal per dag om je 
nagels te laten glanzen.

 Stap 03: Deep Hydrating Formula for Nails & Cuticles
Net als bij Stap 01 draai je aan de zilveren pen en verspreid je het product over de hele nagel. Geef gerust ook de huid 
rond de nagel en de nagelriemen wat extra verzorging. Je kunt deze formule meerdere keren per week aanbrengen 
(niet meer dan één keer per dag).

DR. DANA

Of je nou even geen zin hebt in een manicure of je nagels 
juist vragen om eentje, met het Dr. Dana Nail Renewal 
System kun je je nagels de liefde en zorg geven die 
ze verdienen. In 3 eenvoudige stappen en minder dan 
10 minuten kun jij met deze klinisch bewezen set voor 
handen én voeten ook genieten van sterkere, gladdere en 
glanzende nagels voor een transparant gelakte look. 

Stap 01: Draai aan de pen met het glycolzuur. Verspreid 
de druppeltjes gelijkmatig op de schone, ongelakte nagels. 
Wacht tot het product volledig is ingetrokken. Maximaal 
éénmaal per week aanbrengen. Stap 02: Wrijf twee tot 
vijf keer met Oppervlak 01 van de buffer over je nagels. 
Doe hetzelfde met Oppervlak 02 en 03. Stap 03: Draai 
aan de zilveren pen. Verdeel het product over de hele 
nagel en de nagelriemen. Maximaal éénmaal per dag.

Dit systeem is werkelijk in alle opzichten fantastisch. 
Met name Stap 03, waarbij oliën uit abrikozen, kokosnoten 
en grapefruits de nagels en de nagelriemen nog eens extra 
voeden en hydrateren.

EXFOLIËRENDE EN HYDRATERENDE NAGELSET
NAIL RENEWAL SYSTEM

58
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Voed, verzorg en verzacht je huid bij elk momentje voor 
jezelf – want dat verdien je. Met Nu Skins volledige collectie 
lichaamsverzorgingsproducten kun je jezelf van top tot teen in 
de watten leggen, en geef je elk deel van je verzorgingsritueel 
een extra impuls voor een zijdezachte huid. 

Geef je lichaam de verzorging die 
het verdient

NU SKIN LICHAAMSVERZORGING



VOCHTINBRENGENDE LICHAAMSREINIGER 250 ML

Met deze zeepvrije vochtinbrengende lichaamsreiniger 
geniet je van de perfecte balans tussen frisheid en 
hydratatie. Liquid Body Bar heeft een rijke, crèmeachtige, 
pH-gebalanceerde formule en verwijdert vuil, vet en 
onzuiverheden op milde wijze terwijl de essentiële 
vochtbarrière van je huid wordt beschermd. 

Breng de gewenste hoeveelheid product aan op je natte 
huid, laat het schuimen en spoel vervolgens goed af. 
Breng daarna een bodylotion van Nu Skin naar keuze aan. 

Liquid Body Bar biedt ook een zintuiglijke ervaring – de 
aromatische geur van grapefruit verkwikt de zintuigen en 
ruikt heerlijk. 

ZEEPVRIJ WASTABLET 100 G

Body Bar heeft een zeepvrije formule en verwijdert vuil en 
onzuiverheden grondig zonder de essentiële huidvetten 
uit te drogen. Dit milde wastablet met aloë vera en 
vitamine E verzorgt je huid zodat ze schoon aanvoelt, 
en laat een delicate geur achter van grapefruit.

Breng de Body Bar aan op een vochtige huid. Laat hem 
lichtjes schuimen en spoel daarna grondig af. Breng na elk 
gebruik een bodylotion van Nu Skin naar keuze aan. 

Body Bar heeft een evenwichtige pH-waarde om de 
kwetsbare vochtbarrière van je huid te beschermen. 

BODY  
CLEANSING GEL

ZEEPVRIJE DOUCHEGEL 250/500 ML

Deze zeepvrije douchegel is verrijkt met aloë vera en 
plantaardige extracten om de huid te verzachten, voeden 
en verzorgen, zodat ze fris, zacht en aangenaam aanvoelt. 
De gel is zo mild dat je hem iedere dag kunt gebruiken op 
je hele lichaam, en is bovendien de ideale handzeep voor 
het hele gezin.

Breng royaal aan op een bevochtigde huid en laat de gel 
schuimen. Spoel goed af en breng daarna je favoriete 
bodylotion van Nu Skin aan terwijl je huid nog een beetje 
vochtig is. 

Omdat de Body Cleansing Gel geen zeep bevat, is hij 
zacht voor je huid en geschikt voor iedereen, overal. 
Gebruik de gel onder de douche of bij de wastafel – de 
keuze is aan jou! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR N
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INTENS HYDRATERENDE  
GEURVRIJE BODYLOTION 250 ML

EXFOLIËRENDE BODYSCRUB 250 ML

BODY  
SMOOTHER

HYDRATERENDE BODYLOTION 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Deze intensieve bodycrème bevat een extract van 
een meerjarige bloembol en versterkt het natuurlijke 
afweersysteem van je huid om haar te beschermen tegen 
de invloeden van buitenaf. Zoals bijvoorbeeld droge lucht, 
extreme temperaturen of gure wind. Perennial is vrij van 
parfum en geschikt voor elk huidtype. 

Deze milde, hydraterende formule is geschikt voor alle 
huidtypes. Breng de lotion op elk gewenst moment aan 
op je hele lichaam aan. 

De natuur biedt volop inspiratie. De Narcissus tazetta-
plant beschermt de celstructuur van haar bloembol tijdens 
barre winterse omstandigheden, zodat de bloembol ieder 
jaar weer kan bloeien. Het is wetenschappelijk bewezen 
dat het extract van deze bloembol de huid beschermt, 
de veerkrachtig verbetert en de levensduur van de 
huidcellen verlengt.

Deze lichte, hydraterende lichaamslotion trekt snel in en 
heeft een verzorgende formule met aloë vera, algenextract 
en vitamine E. De lotion verzorgt en hydrateert je huid 
zonder zware, vette resten achter te laten.

Verdeel de lotion over je hele lichaam na het baden. 
Zorg dat je huid nog een beetje vochtig is en masseer de 
lotion zachtjes in. 

Body Smoother is eenvoudig te gebruiken en trekt snel in. 
Zo kun je je direct erna aankleden en aan je dag beginnen. 

Liquid Body Lufra is een zeepvrije scrub met een 
verfrissende muntgeur die oppervlakkige onzuiverheden 
en dode huidcellen op milde wijze verwijdert. Zo voelt je 
huid na elke douchebeurt heerlijk zacht en gerevitaliseerd, 
of ze nu blootgesteld is aan het gure winterweer of het 
warme zomerweer.

Breng Liquid Body Lufra aan op een vochtige huid, laat 
de scrub zachtjes schuimen en spoel je lichaam daarna 
grondig af. Gebruik vervolgens Nu Skin Body Smoother 
en een vleugje Perennial Intense Body Moisturizer op de 
delen die dat echt nodig hebben. Herhaal dit ritueel twee 
of drie keer per week.

Liquid Body Lufra bevat fijngemalen walnootdoppen om 
droge, ruwe huidplekjes te exfoliëren. Maar maak je geen 
zorgen. Door de aloë vera wordt je huid tegelijkertijd 
verzacht en gevoed.
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HANDLOTION 125 ML

Deze lichte handlotion met aloë vera en vitamine E 
hydrateert de droge, gekloofde huid onmiddellijk, zodat je 
handen zacht en verzorgd aanvoelen. De lotion laat geen 
vettig laagje achter en plakt niet. Bovendien trekt de lotion 
snel in zodat je direct verder kunt met je dag.

Breng de lotion royaal aan op je handen en besteed extra 
aandacht aan je knokkels en polsen. 

Onze handen krijgen het soms zwaar te verduren. 
Ze komen voortdurend in contact met voorwerpen, 
hardnekkige chemicaliën en zeep, en zijn daardoor 
kwetsbaarder voor droogheid en beschadiging dan andere 
lichaamsdelen. Daarom is het zo belangrijk om een snel 
absorberende handlotion bij de hand te hebben. 

HAND  
LOTION N
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De Nu Skin haarverzorgingslijn biedt alles van shampoos 
tot conditioners en haarmaskers om droog, normaal en vet 
haar optimaal te verzorgen. Je vindt alles wat je nodig hebt 
om schade te herstellen en je levenloze lokken weer te 
laten stralen voor zichtbaar vitaler, gezonder ogend haar.

levenloos of weelderig? 
de keuze is aan jou

NU SKIN HAARVERZORGING



HYDRATERENDE EVENWICHTSHERSTELLENDE 
SHAMPOO VOOR NORMAAL TOT VET HAAR 250 ML

Deze shampoo is ideaal voor dagelijks gebruik en 
biedt de perfecte balans tussen reiniging en hydratatie. 
Katoenbloesemextract maakt de cuticula glad en beschermt 
de keratinestructuur. Gebruik het als onderdeel van het Nu 
Skin Hair Care System om beschadigd haar te herstellen 
zodat het er gezonder en zichtbaar vitaler uitziet.

Masseer de shampoo in je natte haar en hoofdhuid en 
spoel je haar daarna goed uit. Herhaal deze stap indien 
nodig. Gebruik voor de beste resultaten na elke wasbeurt 
een conditioner van Nu Skin naar keuze. 

Onze Balancing Shampoo bevat katoenbloesemextract 
dat de keratinevezels in de cortex van je haar beschermt 
en versterkt, maar ook tarwe-eiwitten die rijk zijn aan 
aminozuren en beschadigd haar helpen te herstellen.

DIEPREINIGENDE SHAMPOO  
VOOR ALLE HAARTYPES 250 ML

Clarifying Shampoo reinigt grondig en verwijdert 
hardnekkige chemicaliën en vuil van buitenaf uit je haar. 
De shampoo versterkt de haarcortex zonder de natuurlijke 
vochtbalans van je haar te verstoren, zodat beschadigd 
haar er beter uitziet en beter aanvoelt, en een vitalere, 
gezondere uitstraling krijgt. 

Gebruik éénmaal per week in plaats van je Balancing 
of Moisturizing Shampoo voor een grondige reiniging. 
Masseer de shampoo in je natte haar en hoofdhuid en 
spoel je haar daarna goed uit. Gebruik vervolgens ReNu 
Hair Mask voor een optimaal resultaat.

Extract van sheaboterzaadkoek klinkt meer als een lekker 
tussendoortje dan een shampoo-ingrediënt, maar is echt 
supereffectief. Het werkt als reinigingsmiddel om chloor, 
nicotine en vuil van buitenaf uit je haar te verwijderen.

MOISTURIZING  
SHAMPOO

HYDRATERENDE SHAMPOO  
VOOR DROOG EN BESCHADIGD HAAR 250 ML

Moisturizing Shampoo biedt milde reiniging voor 
haar dat te vaak verhit of gekleurd is. De shampoo 
versterkt de cortex en beschermt tegen het verlies van 
voedingsstoffen. De formule bootst de werking van 
lipiden na en versterkt het haar zodat het er gezonder en 
vitaler uitziet en aanvoelt, bij gebruik als onderdeel van 
het Nu Skin Hair Care System.

Masseer de shampoo in je natte haar en hoofdhuid en 
spoel je haar daarna goed uit. Herhaal deze stap indien 
nodig. Gebruik voor de beste resultaten na elke wasbeurt 
een conditioner van Nu Skin naar keuze. 

De hydraterende werking van deze shampoo is het 
resultaat van katoenbloesemextract. Dit ingrediënt 
maakt ook de cuticula van je haren glad en beschermt 
de keratinestructuur. 

BALANCING  
SHAMPOO

CLARIFYING  
SHAMPOO
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RIJKE CONDITIONER  
VOOR DROOG EN BESCHADIGD HAAR 250 ML

VOLUMECONDITIONER VOOR  
ALLE HAARTYPES 250 ML

RENU  
HAIR MASK

DIEP VERZORGEND HAARMASKER  
VOOR ALLE HAARTYPES 100 G

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Deze conditioner heeft een lage pH-formule die je 
haar omhult met natuurlijke, olie-simulerende lipiden. 
De conditioner sluit de cuticula, helpt vocht te behouden 
en zorgt voor een prachtige glans. Zoals alle Nu Skin 
haarverzorgingsproducten is deze conditioner geweldig 
voor beschadigd haar. Je haar oogt en voelt zachter, 
gladder, vitaler en gezonder.

Masseer de conditioner in je natte haren en hoofdhuid, 
en spoel daarna grondig uit. Herhaal indien nodig. 
Gebruik dit product altijd na de Balancing, Clarifying of 
Moisturizing Shampoo voor het beste resultaat.

Sheaboter bootst de werking van haarlipiden na en vult 
barstjes in de cuticula op om je haar sterker te maken. 

Dankzij dit masker worden de cuticula afzonderlijk 
gesloten, gladder gemaakt en versterkt. De buitenste 
schacht van je haar wordt gehydrateerd en gerepareerd 
om het haar extra zacht en glad te maken. Gebruik 
éénmaal per week. ReNu Hair Mask verbetert de look en 
feel van beschadigd haar, en zorgt dat het er vitaler en 
gezonder uitziet. 

Gebruik éénmaal per week in plaats van de Weightless 
Conditioner of Rich Conditioner. Verdeel het masker 
na het wassen over je natte haar. Besteed hierbij extra 
aandacht aan de punten en beschadigde delen. Laat het 
product 5 tot 10 minuten inwerken en spoel het daarna 
grondig uit. Gebruik dit masker direct na de Clarifying 
Shampoo voor een optimaal resultaat. 

ReNu Hair Mask bevat CS7 dat de cuticula gladmaakt 
zodat het haar zachter aanvoelt. Ook beschermt het de 
cuticula tegen beschadigingen en tegen afbreken. 

Deze conditioner geeft je haar weelderige hydratatie 
zonder het te verzwaren, zodat het goed doorgekamd kan 
worden. Door beschadigd haar te herstellen krijgt het zijn 
zachtheid en gladheid terug, en voelt niet alleen gezonder 
en vitaler maar ziet er ook zo uit.

Masseer de conditioner in je natte haren en hoofdhuid, 
en spoel daarna grondig uit. Herhaal indien nodig. 
Gebruik dit product altijd na de Balancing, Clarifying of 
Moisturizing Shampoo voor het beste resultaat.

De moerasbloem in deze formule geeft je haar volume 
zonder het te verzwaren. En helpt om vocht in de 
haarschacht te behouden, zodat het haar er voller uitziet. 
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INTENSIEVE HOOFDHUID & HAARSERUM  
VOOR DUN, GESTREST EN OUDER WORDEND 

HAAR 75 ML

HOOFDHUID & HAARCONDITIONER VOOR  
DUN, GESTREST EN OUDER WORDEND HAAR 175 ML

De formule van het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum is speciaal samengesteld voor gebruik in combinatie 
met de ageLOC Galvanic Spa, en voedt de hoofdhuid 
en wortels zo met essentiële bestanddelen voor voller en 
gerevitaliseerd haar. Deze niet-vette formule hoeft niet 
uitgespoeld te worden en verbetert de conditie van je 
hoofdhuid na elk gebruik, waardoor dun, gestrest en ouder 
wordend haar zichtbaar en voelbaar dikker en gezonder wordt.

De ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner voedt en 
hydrateert het haar bij elk gebruik. Zo wordt niet alleen 
de conditie van je hoofdhuid verbeterd, maar ook die van 
dun, gestrest en ouder wordend haar. Elke haar wordt 
namelijk zo vanaf de wortel tot aan de punt versterkt. 

Gebruiken op droog of vochtig haar. Scheid het haar om 
het serum rechtstreeks op de hoofdhuid en de wortels te 
verstuiven. Masseer het serum langzaam met de vingers in 
de hoofdhuid en kam alle weerbarstige lokken glad. Daarna 
is het tijd voor de behandelingssessie van twee minuten met 
de ageLOC Galvanic Spa. Gebruik de Scalp Conductor en 
selecteer Applicatie #5. Plaats het opzetstuk rechtstreeks op 
de hoofdhuid en beweeg vanaf de voorkant van de haarlijn 
naar achteren. Niet uitspoelen. Stileer zoals gebruikelijk.

Gebruiken na de ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. 
Masseer een ruime hoeveelheid conditioner gelijkmatig 
op een natte hoofdhuid en haar in, met extra aandacht 
voor de puntjes en beschadigde delen. Laat het drie 
tot vijf minuten intrekken voordat je het uitspoelt. 
Voeg voor een optimaal resultaat tweemaal daags het 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum toe aan je 
haarverzorgingsroutine.

We vroegen een klinisch beoordelaar om het haar van de 
deelnemers te beoordelen na gebruik van het ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair System gedurende 6 maanden. 
De resultaten verbluffend waren. De deelnemers gaven 
aan 107% meer volume te ervaren, 106% meer zachtheid, 
84% meer glans en 67% meer dikte!

Deze krachtige conditioner bevat sheaboter en glycerine 
die droog, beschadigd en overbewerkt haar hydrateren 
en voeden.

HOOFDHUID & HAARSHAMPOO  
VOOR DUN, GESTREST EN OUDER WORDEND 

HAAR 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo ondersteunt 
dun, gestrest en ouder wordend haar dankzij een speciale 
mix van ingrediënten. Deze klinisch bewezen shampoo 
beschermt het haar tegen kleurvervaging en hitte, en helpt 
afbreken te verminderen.

Breng een royale hoeveelheid shampoo aan op nat haar 
en masseer het zachtjes in de hoofdhuid en door het haar. 
Daarna goed afspoelen met warm water. Breng daarna de 
ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner aan. Voeg voor 
een optimaal resultaat het ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum toe aan je haarverzorgingsroutine, 
en wel tweemaal daags in combinatie met de ageLOC 
Galvanic Spa.

Als je beide producten samen gebruikt als onderdeel 
van het volledige ageLOC Nutriol Scalp & Hair System 
(Shampoo, Condtioner en Serum), ziet je haar er voller uit 
dan ooit, met dikke en gezonde lokken waar je zeker blij 
van zult worden.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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AP
 24

Van een frisse adem tot stralende tanden en glanzende, 
schitterende lippen – de collectie van AP 24 heeft alles wat je 
nodig hebt voor een stralende glimlach en het frisse gevoel 
van net gepoetste tanden.

een frisse glimlach na elke poetsbeurt
AP 24



TANDPASTA TEGEN TANDPLAK 110 G

Deze milde tandpasta bevat een gepatenteerd middel 
tegen tandplak en heeft een frisse vanille- en muntsmaak. 
Hij helpt tandplak en vuil te verwijderen voor een 
langdurig schoon en fris gevoel. Deze formule tegen 
gaatjes is mild voor tanden en tandvlees en zorgt voor een 
prettige poetservaring, perfect voor dagelijks gebruik.

Poets je tanden minstens twee keer per dag grondig, 
of zelfs na elke maaltijd als je daar de tijd voor hebt, 
tenzij anders voorgeschreven door je tand- of huisarts. 
Voor kinderen jonger dan 6 jaar bevelen we aan om een 
hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt te nemen 
en ze te laten poetsen onder toezicht, om zo het risico op 
overmatig doorslikken te beperken.

Ons gepatenteerde middel tegen tandplak (AP 24) 
omhult je tanden waardoor je mond langer schoon en 
fris aanvoelt. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

TANDPASTA VOOR WITTERE TANDEN 110 G

Maak je tanden witter, laat ze stralen en voorkom de 
vorming van tandplak met AP 24 Whitening Fluoride 
Toothpaste. Een combinatie van ingrediënten maakt 
je tanden lichter terwijl de verfrissende vanille- en 
muntsmaak voor een frisse adem zorgt voor dat 
langdurige, schone gevoel van pas gepoetste tanden. 

Poets je tanden minstens twee keer per dag of na elke 
maaltijd, tenzij anders voorgeschreven door je tand- of 
huisarts. Je kunt deze tandpasta afwisselen met AP 24 
Anti-Plaque Fluoride Toothpaste. Voor kinderen jonger 
dan 6 jaar bevelen we aan om een hoeveelheid tandpasta 
ter grootte van een erwt te nemen en ze te laten poetsen 
onder toezicht, om zo het risico op overmatig doorslikken 
te beperken.

Deze tandpasta bevat een unieke combinatie van 
ingrediënten die je tanden polijsten en reinigen. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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VERFRISSENDE LIPGLOSS 5,1 ML

SMILE POP  
LIP GLOSS

Met AP 24 Smile Pop ziet je glimlach er letterlijk en 
figuurlijk uit om op te snoepen. Deze verfrissende lipgloss 
combineert een toets van munt en vanille met vitamine 
E en C om je lippen zacht, glad, soepel en gewoonweg 
heerlijk te houden! Benadruk je lippen voor een witte en 
stralende glimlach.

AP 24 Smile Pop is gebruiksvriendelijk dankzij de zachte 
applicator. Breng na elke poetsbeurt zachtjes aan op 
droge lippen (niet aanbrengen wanneer ze nat zijn) 
voor een verfriste, schone glimlach. Gebruik de lipgloss 
afzonderlijk of op andere lipstick om je prachtige glimlach 
nog mooier te maken.

Smile Pop Lip Gloss kan perfect worden gecombineerd 
met andere producten van Nu Skin, zoals Powerlips Fluid 
of een andere gekleurde lipstick, om extra glans te geven. 
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BRIGHT  
SMILE DUO

TANDPASTA VOOR WITTERE TANDEN 110 G 
SMILE POP 5,1 ML

Jouw perfecte duo voor een lach die klaar is voor een 
selfie. Onze favoriete tandpasta geeft je het vertrouwen 
om je meest innemende glimlach te tonen. Je tanden zien 
er weer stralender en witter uit, en plakvorming wordt ook 
tegengegaan. AP 24 Smile Pop combineert dezelfde toets 
van munt en vanille met vitamine E en C om je lippen 
zacht, glad, soepel en gewoonweg heerlijk te houden!

Poets je tanden minstens twee keer per dag grondig, 
of zelfs na elke maaltijd als je daar de tijd voor hebt, 
tenzij anders voorgeschreven door je tand- of huisarts. 
AP 24 Smile Pop is gebruiksvriendelijk dankzij de zachte 
applicator. Breng na elke poetsbeurt zachtjes aan op 
droge lippen (niet aanbrengen wanneer ze nat zijn) 
voor een verfriste, schone glimlach. 

Hoe weet je dat deze producten perfect samengaan? 
Omdat ze allebei de heerlijke smaak van vanille en munt 
hebben! Een ideale combo voor een zachte, stralende en 
heerlijke glimlach!



AP
 24
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Hoewel we je graag helpen om er op je best uit te zien, zetten we ons ook in om ervoor te zorgen dat je je op je best voelt. Pharmanex is een lijn van hoogwaardige 
voedingssupplementen plus een uitgebreid welzijnsprogramma, die natuurlijke ingrediënten combineert met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Ten grondslag aan 
deze lijn ligt meer dan 30 jaar innovatief onderzoek. Het doel van elk product is simpel: om je welzijn te optimaliseren, zodat je er net zo goed uit zult zien als dat je je voelt.

echte schoonheid zit vanbinnen
PHARMANEX
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VOEDINGSSUPPLEMENT 30/120 CAPSULES

Wie houdt er niet van een lekker kopje thee? Wij in ieder 
geval wel. En hoewel er niets boven een vers gebrouwen 
kopje gaat, komen wij er heel dichtbij. We hebben een 
groene thee-extract uit de bladeren van de Camellia 
sinensis-plant gehaald en verwerkt in Pharmanex Tēgreen.

Neem ’s morgens één capsule in met voedsel en 
wat drinken. 

De inwoners van het vasteland van China en India 
drinken thee al eeuwenlang en om vele redenen, maar 
waarschijnlijk nog nooit op deze manier. We hebben 
namelijk een groene thee-extract genomen en dit aan de 
formule van Pharmanex Tēgreen toegevoegd!

TEGREEN
VOEDINGSSUPPLEMENT 180 CAPSULES VOEDINGSSUPPLEMENT 60 CAPSULES

BONE FORMULA EYE FORMULA

We hebben allemaal calcium nodig voor gezonde botten. 
En dat is nou precies wat er in Bone Formula zit. Het bevat 
ook nog een aantal vitaminen en mineralen waaronder 
vitamine D, vitamine K, magnesium en mangaan die 
allemaal bijdragen aan het behoud van gezonde botten.

Er zijn veel factoren die in de loop van de tijd van 
invloed kunnen zijn op ons zicht, van te lang naar een 
scherm kijken tot blootstelling aan luchtvervuiling. 
Dit voedingssupplement ondersteunt een uitgebalanceerd 
dieet. Het heeft een unieke formule die zink bevat dat 
helpt bij het behoud van normaal zicht, plus selenium, 
koper, en vitamines C en E die bescherming bieden tegen 
oxidatieve stress.

Neem tweemaal per dag drie capsules, met voedsel en 
wat drinken. 

Neem dagelijks één (1) capsule in met voedsel en 
wat drinken.

We hebben allemaal calcium nodig voor gezonde botten, 
en vitamine D die bijdraagt aan de opname van calcium 
en fosfor. Het belangrijk om te zorgen dat je volop 
zonlicht krijgt en gezond eet.

Marine Omega kan perfect worden gecombineerd met 
Eye Formula omdat het DHA bevat, een omega-3 vetzuur. 
Daarnaast helpt een dagelijkse inname van 250 mg 
DHA bij het behoud van de normale hersenfunctie en 
een normaal gezichtsvermogen. Visolie kan ons lichaam 
ook helpen om in olie oplosbare vitamines op te nemen, 
zoals vitamine E in Pharmanex Eye Formula. 
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VOEDINGSSUPPLEMENT 120 CAPSULES
CORDYMAX CS-4

Ervaar de voordelen van de Cordyceps sinensis-
paddenstoel met CordyMax. Wij hebben 
gestandaardiseerd mycelium genomen – verkregen 
door gisting – en dit verwerkt in een handig 
voedingssupplement. Geniet ervan!

Neem twee capsules in met voedsel en wat drinken, 
twee keer per dag. 

Als je de Cordyceps sinensis-paddenstoel in de natuur 
wilt vinden, zul je helemaal naar het Tibetaanse Hoogland 
moeten afreizen. Gelukkig hebben we ze zelf kunnen 
kweken in een gecontroleerde omgeving!

FLEXCRÈME
KALMERENDE BODYCRÈME 60 ML

Als je een lange dag hebt gehad of net intensief hebt 
gesport, gaat er niets boven de verkoelende sensatie van 
deze verfrissende crème. De unieke formule is eenvoudig 
aan te brengen, trekt snel in en draagt bij aan de elasticiteit 
van je huid.

Smeer deze snel absorberende crème op je huid en 
ervaar het kalmerende effect. Niet aanbrengen op 
wonden of een beschadigde huid. Maximaal vier keer 
per dag aanbrengen.

Flexcrème bevat menthol, bekend om zijn verkoelende 
sensatie en kalmerende werking – en zijn heerlijke, 
frisse muntgeur! 
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PRO-B
VOEDINGSSUPPLEMENT 30 CAPSULES

Elke capsule van Pharmanex Pro-B bevat twee miljard 
levende bacteriën van Lactobacillus fermentum (PCC).

Neem dagelijks één capsule in met voedsel en 
wat drinken.. 

Onze maag kan af en toe best wel eens opspelen. Gelukkig 
kunnen bacteriën zoals Lactobacillus fermentum (PCC) in 
getale overleven die voldoende groot zijn om verderop in 
ons systeem doeltreffende kolonies op te bouwen.



REISHIMAX
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 CAPSULES

De Reishi-paddenstoel werd 2000 jaar geleden al 
beschreven in eeuwenoude Chinese teksten en maakt al 
lange tijd deel uit van Aziatische eetgewoonten. Met onze 
Reishi-formule kun je de voordelen van deze paddenstoel 
zelf ervaren.

Neem één ReishiMax-capsule in met voedsel en wat 
drinken, twee keer per dag. 

De Reishi-paddenstoel is erg zeldzaam en moeilijk te 
vinden buiten de gecontroleerde omgeving waarin we ze 
zelf hebben gekweekt. In de natuur groeien ze gelaagd 
op de zijkant van bomen en boomstronken in de natte, 
donkere bossen van China. 

VOEDINGSSUPPLEMENT 180 CAPSULES

R2 Day bevat een unieke mix van ingrediënten met onder 
andere extracten van de Cordyceps sinensis-paddenstoel, 
granaatappel en Panax ginseng, en geeft je een flinke 
boost zodat je alles aankunt wat de dag maar voor je in 
petto heeft.

Neem elke ochtend zes capsules R2 Day. 

Panax ginseng is een ingrediënt dat fysieke prestaties 
en de mentale capaciteit helpt te behouden in geval 
van een zwak gevoel, uitputting, vermoeidheid en 
concentratieverlies.

R2 DAY
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BIOGINKGO
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 TABLETTEN

De bladeren van Ginkgo biloba L. in BioGinkgo zijn 
ideaal voor momenten waarop je geheugen wel wat 
ondersteuning kan gebruiken, en helpen om de normale 
cognitieve functie te behouden.

Neem twee keer per dag één tablet met voedsel en 
wat drinken. 

Dit product ontleent zijn naam aan een extract van de 
plant Ginkgo biloba. Deze plant staat bekend om zijn 
positieve invloed op het behoud van het geheugen 
naarmate mensen ouder worden, draagt bij aan het 
behoud van de normale cognitieve functie en beschermt 
cellen en weefsel tegen oxidatie.
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LIFEPAK+
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 ZAKJES

LifePak+ zit barstensvol bekende vitaminen, mineralen en 
plantaardige extracten en helpt je om elke dag het beste 
uit jezelf te halen. 

Neem elke dag bij de maaltijd de inhoud van één (1) zakje 
in met 250 ml vloeistof. 

We zien vaak de term ‘uitgebalanceerd dieet’ 
voorbijkomen, maar het is nooit helemaal duidelijk 
wat daar precies mee wordt bedoeld. Om aan onze 
dagelijkse voedingsbehoeften te voldoen, moet een dieet 
macronutriënten (vetten, eiwitten en koolhydraten) én 
micronutriënten (vitaminen en mineralen) bevatten.
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VOEDINGSSUPPLEMENT 60 CAPSULES

Er gaat niets boven een goede nachtrust om je lichaam 
te laten herstellen van een vermoeide dag. En daarbij kan 
de unieke formule van R2 Night je een handje bij helpen. 
Het bevat selenium dat het immuunsysteem ondersteunt 
en bijdraagt aan een goede conditie van de nagels en het 
haar evenals aan de normale werking van de schildklier. 

Neem elke avond twee capsules van R2 Night. 

Het selenium in R2 Night draagt ook bij aan de 
bescherming van je cellen tegen oxidatieve stress!

R2 Night



VOEDINGSSUPPLEMENT 120 SOFTGELCAPSULES

Zoals de naam al doet vermoeden zit dit voedingssupplement 
barstensvol omega-3 vetzuren, afkomstig uit visolie en 
duurzaam gevangen antarctische krill. 

Neem tweemaal per dag twee softgels in met voedsel en 
wat drinken. 

Eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) 
vormen een krachtige combinatie. Een dagelijkse inname 
van 250 mg van deze twee vetzuren ondersteunt de 
normale werking van je hart. Daarnaast helpt een dagelijkse 
inname van 250 mg DHA bij het behoud van de normale 
hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen. 

FRUIT- EN GROENTEDRANKJE 2 X 750 ML

JVi is een drankje rijk aan vitamine C, en brengt een 
aromatische blend van 12 zorgvuldig geselecteerde 
vruchten en groenten bij elkaar.

Goed schudden voor gebruik. Drink 60 ml JVi zowel bij je 
ochtend- als avondmaaltijd. 

De frisse kleuren en smaken van JVi zijn het resultaat van 
carotenoïden in de ingrediënten.

MARINE OMEGAJVi
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Het TR90 Wellbeing Programme geeft je namelijk de tools om je manier van eten, bewegen 
en leven te transformeren. Dit programma is speciaal samengesteld door de wetenschappers 
van Nu Skin en combineert hun knowhow met natuurlijke ingrediënten, gezonde recepten en 
bewegingsoefeningen. Probeer TR90 eens voor 30 dagen of ga gelijk voor het volledige ervaring 
met ons 90-daagse programma.

“Het leven is vol uitdagingen, maar die hoef je niet alleen aan te gaan”
TR90TR

90
TR

90
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EEN 90-DAAGS WELZIJNSPROGRAMMA

Herontdek je nieuwsgierige en zelfverzekerde ik met TR90. 
Dit is een gewichtsbeheersingprogramma dat gebaseerd is op 
de voedingswetenschap, de kracht van natuurlijke ingrediënten 
en een persoonlijk ondersteuningssysteem. Probeer TR90 
eens voor 30 dagen of langer. Met behulp van maaltijdrepen, 
plantaardige drankjes en zorgvuldig samengestelde natuurlijke 
supplementen – plus een eet- en beweegplan – zul je je leven 
zeker een positieve draai kunnen geven.

Het programma duurt 90 dagen. De eerste 2 weken van 
het programma: meng 1 zakje JS met een glas water. 
Gedurende 90 dagen: neem 3 keer per dag 1 tablet 
Complex C, en 4 keer per dag 1 tablet Complex F, 
15-20 minuten voor het eten. Verwissel één hoofdmaaltijd 
met een M-Bar en een glas water. Volg het voedings- en 
activiteitenplan op.

Je hoeft deze reis niet alleen af te leggen. Wij geven 
je regelmatig tips, trucs en nuttig advies via e-mail en 
sociale media. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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VOEDINGSSUPPLEMENT 90 CAPSULES

Of je dit supplement met zure kers nu als onderdeel 
van het TR90 Wellbeing Programme neemt of gewoon 
zo, het combineert de voordelen van zure kerspoeder 
(Prunus cerasus) met cacao en granaatappel.

Neem drie (3) keer per dag één (1) capsule. Bij voorkeur 
15 tot 20 minuten vóór de maaltijd innemen met een grote 
hoeveelheid water.

Hoewel het belangrijk is om niet te vergeten dat 
supplementen nooit een gevarieerd en evenwichtig dieet 
mogen vervangen, kunnen ze dit wel ondersteunen.

TR90  
Complex C
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MAALTIJDREEP 30 STUKS

Een enkele reep vervangt één hoofdmaaltijd per dag, 
als onderdeel van een energiearm dieet waarin ook 
andere voedingsmiddelen nodig zijn. Het is makkelijk te 
integreren in je levensstijl en helpt je op gewicht te blijven 
na het TR90-programma. Verkrijgbaar in de smaken 
chocolade of citroen. Elke doos bevat 30 repen. 

Blijf na je dieet op gewicht door je ontbijt, lunch of 
diner te vervangen met één enkele reep. Eet de reep 
samen met een glas water. Als je wilt afvallen, kun je 
twee hoofdmaaltijden per dag vervangen door een reep 
(één per maaltijd).

Net als alle maaltijdvervangers bevat elke M-Bar minstens 
30% van de vitaminen en mineralen die we per dag nodig 
hebben. Geniet van de repen als onderdeel van een 
gevarieerd, evenwichtig dieet, drink voldoende water en 
sport regelmatig!

TR90 JS
VOEDINGSSUPPLEMENT 15 ZAKJES

TR90 JS is volledig samengesteld uit natuurlijke 
ingrediënten zoals vijgcactus, bloedsinaasappel, 
granaatappel en safraan – het perfecte drankje voor je 
ochtendroutine tijdens de eerste twee weken van het 
TR90-programma. 

Meng elke ochtend een zakje poeder in een glas met 
250 ml water, of een ander caloriearm drankje.

De ingrediënten van TR90 JS zijn afkomstig uit Californië 
en het Middellandse Zeegebied. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

De beschikbaarheid en het gebruik van sommige producten kan 
per land variëren. Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid 
van producten in jouw markt te controleren. Lees vóór gebruik 
zorgvuldig de instructies op de verpakking.



VEGANISTISCHE EIWITSHAKE MET 
CHOCOLADESMAAK

Ontdek onze TR90 V-Shakes: de veganistische 
eiwitshakes waar de hele planeet van kan genieten. 
Deze heerlijke shakes met chocoladesmaak zijn rijk aan 
plantaardige eiwitten en bevatten geen kunstmatige 
kleurstoffen of conserveermiddelen, waardoor ze ideaal 
zijn voor beginners, professionals en fitnessfanaten bij het 
bereiken van hun trainingsdoelen.

Meng 25 g TR90 V-Shake poeder met 500 ml koud water 
en drink dit vóór of na je work-out. Vergeet niet om eerst 
een vloeistof in de shaker te doen, daarna het eiwitpoeder 
en 20-30 seconden lang goed te schudden. Mocht je 
geen maatschepje hebben, voeg dan twee eetlepels toe, 
dat is ongeveer 25 g.

Elke portie van de V-Shake bevat 19 gram eiwit, afkomstig 
uit erwten en bruine rijst, en is lactosevrij, glutenvrij en 
sojavrij. Geweldig als snack met een hoog eiwitgehalte, 
als aanvulling vóór of na een work-out of als onderdeel van 
een gezond ontbijt.

TR90 V-Shake 
Chocolate

VOEDINGSSUPPLEMENT 120 CAPSULES

Of je dit plantaardige voedingssupplement nu als 
onderdeel van het TR90 Wellbeing Programme neemt 
of gewoon zo, het is ontwikkeld om je lichaam voor te 
bereiden op de gewenste verandering. Dit complex bevat 
een mix van ingrediënten, waaronder citrusvrucht, ui, druif, 
cayennepeper, rode sinaasappel en groene thee-extract.

Neem vier (4) keer per dag één (1) capsule. Bij voorkeur 
15 tot 20 minuten vóór de maaltijd innemen met een grote 
hoeveelheid water.

Het groene thee-extract in Complex F helpt je cellen te 
beschermen tegen oxidatieve stress.

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake 
Vanilla

VEGANISTISCHE EIWITSHAKE MET  
VANILLESMAAK

Ontdek onze TR90 V-Shakes: de veganistische 
eiwitshakes waar de hele planeet van kan genieten. 
Deze heerlijke shakes met vanillesmaak zijn rijk aan 
plantaardige eiwitten en bevatten geen kunstmatige 
kleurstoffen of conserveermiddelen, waardoor ze ideaal 
zijn voor beginners, professionals en fitnessfanaten bij het 
bereiken van hun trainingsdoelen.

Meng 25 g TR90 V-Shake poeder met 500 ml koud water 
en drink dit vóór of na je work-out. Vergeet niet om eerst 
een vloeistof in de shaker te doen, daarna het eiwitpoeder 
en 20-30 seconden lang goed te schudden. Mocht je 
geen maatschepje hebben, voeg dan twee eetlepels toe, 
dat is ongeveer 25 g.

De TR90 V-Shakes zijn geschikt voor iedereen. Sporters 
die meer spiermassa willen en zelfs voor iedereen boven 
de 65 die de kids wil blijven bijbenen!
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De Nu Skin Force for Good Foundation zet zich in 
voor een betere gezondheid, beter onderwijs en betere 
economische omstandigheden voor kinderen en biedt hoop 
op een betere toekomst.

Nu Skin is gegrond op het idee van iets terugdoen. Dit is de essentie van wie we zijn en 
wat we doen. Uit dit ideaal is de Force for Good Foundation voortgekomen, waarmee we 
sinds 1996 overal ter wereld onze steun hebben verleend aan talloze goede doelen. Het 
concept is eenvoudig. Aangezien Nu Skin 100% van de overhead- en administratiekosten 
van de stichting dekt gaat 100% van jij geeft, hetzij door gulle donaties hetzij door de 
aankoop van producten uit onze unieke Epoch-lijn, naar non-profitorganisaties waarmee 
wij samenwerken.

ONZE PROJECTEN 
•  School of Agriculture for Family Independence (SAFI): de principes van duurzame 

landbouw bijbrengen op de Mtalimanja Village School in Malawi.
•  Seed of Hope: ondersteuning van het herbebossingsproject dankzij donaties die via 

de verkoop van Epoch Baobab Body Butter zijn gedaan.
•  Seacology: win-win samenwerkingen aangaan met natuurbeschermingsorganisaties 

die eilandgemeenschappen nu helpen bij het bouwen van hun infrastructuur en het 
beschermen van het marine milieu voor toekomstige generaties. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: onderzoek financieren om 
een remedie te vinden voor de verschrikkelijke huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). 

•  Wells of Hope: schoon water beschikbaar maken door middel van ons 
waterputproject in Malawi. Elke nieuwe put levert schoon water op voor ongeveer 
500 mensen.

Een cultuur van geven
Wij willen bij Nu Skin een 'Force for Good' zijn door voor onze planeet te zorgen, 
het leven van kinderen te verbeteren, toekomstige generaties te voeden en te 
investeren in onze wereldwijde gemeenschap. 



Een commercieel maatschappelijk initiatief dat toekomstige 
generaties met één maaltijd tegelijk empowert.

Geen enkel kind mag hongerlijden. Dat is de drive achter Nu Skins initiatief Nourish the 
Children. Met VitaMeal kunnen we ze een uiterst voedzame maaltijd bieden die door onze 
eigen voedingswetenschappers is ontwikkeld. Je kunt VitaMeal op dezelfde wijze als onze 
andere producten kopen. Het enige verschil is dat de zakken gelijk aan de kinderen in Malawi 
worden gedoneerd via een onafhankelijke non-profitorganisatie zoals Feed the Children. Iedere 
zak bevat 30 kindermaaltijden die de benodigde vitaminen en mineralen bevat om een kind een 
maand lang te voeden. En wanneer jij geeft, geven wij ook. Voor elke donatie van een VitaMeal 
five-pack of per acht gekochte zakken doet Nu Skin er eentje bovenop.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het een commercieel programma is waarin een marge 
voor commissies en winst is opgenomen. Maar dit is precies wat het programma duurzaam 
maakt; de verkoopgerelateerde incentive zorgt er juist voor dat de VitaMeals regelmatig 
worden verkocht en gepromoot. Nu krijgen meer dan 120.000 kinderen per dag een VitaMeal. 
Het is dus belangrijk dat het een continue, blijvende inspanning blijft. Zo hebben we sinds de 
start van dit initiatief in 2002 al meer dan 700 miljoen maaltijden kunnen doneren wereldwijd. 
Maar daar houdt het niet bij op. Met onze VitaMeal-fabrieken in Malawi en China kan Nourish 
the Children nieuwe banen en economische mogelijkheden bieden in de gemeenschappen die 
mede door jouw vrijgevigheid worden ondersteund. 

Nu Skin is een commerciële distributeur van voedings- en huidverzorgingsproducten en staat genoteerd aan de New York Stock Exchange (NUS). 
Nourish the Children is een initiatief van Nu Skin en staat in sommige staten geregistreerd als een commerciële co-venture. Het initiatief stelt Brand 
Affiliates en klanten van Nu Skin in staat om VitaMeals te kopen van Nu Skin en deze te doneren aan charitatieve instellingen om het wereldwijde 
probleem van ondervoeding bij kinderen aan te pakken. In de prijs van een VitaMeal zijn de kosten voor productie, algemene kosten, distributie en 
verkoop opgenomen. Net als bij andere producten van Nu Skin, krijgen de Brand Affiliates hiervoor een commissie uitbetaald en berekent Nu Skin een 
winstmarge door op elke VitaMeal.

Raadpleeg de verklarende woordenlijst op www.nuskin.com voor een lijst van alle handelsmerken.



Focus nu op duurzame praktijken voor 
een toekomst met hulpbronnen

Een sterke wereldwijde community realiseren 
door lokale gemeenschappen te empoweren

Duurzaamheid mag dan wel hét buzzwoord van dit moment zijn, voor Nu Skin betekent 
het zoveel meer. We zetten ons in om onze wereldwijde gemeenschappen schoon, 
veilig en beschermd te houden voor toekomstige generaties. Dit is een enorme taak, 
maar door nu te focussen op duurzame praktijken willen we een toekomst kunnen bieden 
met hulpbronnen. Dat is onze missie. Hiervoor hebben we zeer concrete doelstellingen 
geformuleerd rond onze 3P’s: people (mensen), product en planet (planeet). We hebben 
al impactvolle en meetbare veranderingen aangebracht in onze 20 populairste producten, 
en hebben ons voorgenomen dat al onze verpakkingsmaterialen in 2030 een duurzamer 
karakter moeten hebben.

Onze Community Outreach richt zich op lokale Force for Good-initiatieven wereldwijd. 
In Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn we samenwerkingen aangegaan met de 
European Leukodystrophies Association (ELA). Sinds begin 2020 hebben we geld ingezameld 
voor ELA middels directe donaties via een extern platform (Alvarum) en via de verkoop 
van onze Pharmanex TR90 V-Shakes. Deze organisatie ondersteunt kinderen die aan deze 
zeldzame ziekte lijden en hun families in diverse Europese landen. Maar het is belangrijk om 
te benadrukken dat ELA ook klinisch onderzoek financiert om een remedie te vinden voor 
kinderen over de hele wereld met leukodystrofie.

Ga naar www.forceforgood.org voor meer informatie of om bij te dragen aan deze 
fantastische initiatieven.





Raadpleeg de verklarende woordenlijst op www.nuskin.com voor meer informatie over alle geregistreerde handelsmerken.
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