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Magin börjar här. Upplev kraften i Nu Skins berömda anti-ageing-ingredienser. 
Tillsammans med den nyskapande teknologin i våra LumiSpa- och Galvanic-
apparater, den specialanpassade hudvården med ageLOC Me och allt 
däremellan, erbjuder vår ageLOC-teknologi allt din hy behöver för att åtgärda 
synliga ålderstecken – för en vacker, ungdomlig lyster.

upptäck hemligheten bakom en ungdomlig hy
AGELOC



ÅTERFUKTANDE DAGKRÄM MED ANTI-AGEING-
EFFEKT, 25 ML

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

ageLOC Radiant Day SPF 22 har en lätt formula med 
enkel applicering som ger ett synbart piggare utseende 
och återfuktande effekt samtidigt som den motverkar 
hudens synliga åldringstecken. Den silkesmjuka formulan 
skyddar din hy mot oönskade effekter från överdrivet 
solande. Huden blir mer jämn och mjuk, och dina fina 
linjer och rynkor blir mindre synliga – för en fräsch hy 
med fin lyster.

Använd varje morgon genom att trycka ut en ärtstor 
klick på fingertopparna. Applicera ett tunt lager över 
ansikte och hals med uppåt- och utåtgående rörelser 
samtidigt som du undviker ögonen. ageLOC Radiant 
Day SPF 22-förpackningen räcker i 30 dagar om du 
följer instruktionerna.

ageLOC Radiant Day och ageLOC Transforming Night 
är syskon! De delar många återfuktande och anti-ageing 
ingredienser och har mängder med extra fördelar som är 
bra för din hy! ageLOC Radiant Day är även tillgänglig 
som en del i ageLOC Transformation-förpackningen. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

SKUMMANDE RENGÖRING OCH ANSIKTSVATTEN 
MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 60 ML

Kombinera rengöring och ansiktsvatten i ett enda steg 
med ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Den lyxiga 
dubbelverkande formulan ger ett mjukt skum som 
skonsamt rengör, förnyar och återfuktar huden. 
Den hjälper också huden att behålla sitt naturliga 
pH-värde, medan våra ageLOC-ingredienser verkar 
för att tackla källan till hudens synliga ålderstecken.

Använd två gånger per dag, både morgon och kväll. 
Fukta ansikte och hals med ljummet vatten. Ta tre 
pumptryck av produkten på fingertopparna och massera 
varsamt in över ansikte och hals. Undvik direktkontakt 
med ögonen. Skölj med ljummet vatten och torka 
försiktigt torrt. En förpackning ageLOC® Gentle Cleanse 
& Tone räcker i 30 dagar om du följer instruktionerna.

Du kommer inte bara att spara tid i ditt hektiska schema 
genom att kombinera rengöring och ansiktsvatten, 
utan även att uppleva fördelarna med våra patenterade 
ageLOC-ingredienser, som tacklar källan till hudens synliga 
ålderstecken. ageLOC Gentle Cleanse & Tone är även 
tillgänglig som en del i ageLOC Transformation-paketet.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

ageLOC Future Serum och effekten i dess patenterade 
ageLOC-ingrediensblandning ger dig en hy som 
ser yngre ut på åtta olika sätt. Återfukta huden och 
behandla hyns synliga ålderstecken direkt där de uppstår. 
Du får en lenare, fastare hudstruktur med en jämn lyster 
samt mindre framträdande porer och hudpigmenteringar. 
Vilken kombination!

Använd varje morgon innan du applicerar fuktkrämen 
genom att ta två pumptryck av produkten på 
fingertopparna och sedan applicera serumet över 
ansikte och hals med uppåt- och utåtgående rörelser 
samtidigt som du undviker ögonen. ageLOC Future 
Serum-förpackningen räcker i 30 dagar om du 
följer instruktionerna. 

ageLOC Future Serum får sin kraft från våra patenterade 
ageLOC-ingredienser som är viktiga för att tackla källan 
till hudens synliga ålderstecken. Det är ett perfekt sätt 
att göra flera saker samtidigt – du kommer att uppleva 
åtta olika fördelar för hyn med en enda produkt! Future 
Serum är även tillgängligt som en del i ageLOC 
Transformation-paketet.

4Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende 
på land. Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att 
kontrollera produkttillgängligheten.

ANSIKTSSERUM MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 30 ML



ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

ÅTERFUKTANDE NATTKRÄM MED  
ANTI-AGEING-EFFEKT, 30 ML

Minska uppkomsten av fina linjer, rynkor och porer med 
ageLOC Transforming Night, en närande fuktighetskräm 
som verkar tillsammans med den naturliga nattliga 
förnyelseprocessen, och vakna till en mjuk, smidig hud. 
Denna kräm, fylld av skonsamma ingredienser och vår 
ageLOC-blandning, återfuktar, vitaliserar och tacklar 
källan till hyns första ålderstecken.

Avsluta din kvällsrutin med att ta en liten mängd av 
produkten på fingertopparna och applicera över ansikte 
och hals med uppåt- och utåtgående rörelser samtidigt 
som du undviker ögonen. ageLOC Transforming 
Night-förpackningen räcker i 30 dagar om du följer 
instruktionerna. 

ageLOC Transforming Night och ageLOC Radiant Day 
är syskon! De delar många återfuktande och anti ageing-
ingredienser och ser till att din hy får mängder med extra 
fördelar – för en optimal effekt. Denna produkt är även 
tillgänglig som en del i ageLOC Transformation-paketet. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Låt oss presentera ageLOC – juvelen i Nu Skins krona. Dessa hudvårdsprodukter med 
anti-ageing-effekt bygger på år av vetenskapligt samarbete och gedigen forskning. 

Den exklusiva Nu Skin-teknologin hjälper oss att hjälpa dig. ageLOC-produkterna tacklar 
källan till hudens åldrande, bromsar den och ger dig en mer ungdomlig hy. 

se lika ung ut som du känner dig
VETENSKAPEN BAKOM ageLOC

INNOVATION GENOM SAMARBETE
Innovation och samarbete står i centrum för vår framgång och gör Nu Skin till en 
branschledande aktör inom produkter för skönhet och välmående. Vi erbjuder ett brett utbud 
av patenterade recept och tekniker. Detta skiljer oss från våra konkurrenter och hjälper oss 
att sätta ribban inom anti-ageing-branschen. Genom forskning har vi hittat lösningar för att 
motverka källan till ålderstecken och våra produkter ger tydliga och påvisbara resultat. 

Men självklart gör vi inte detta på egen hand. Vårt in-house forskarteam trivs i denna miljö 
som är inriktad på forskning och utveckling. Det är genom att skapa samarbetsrelationer 
med ledande forskningsinstitutioner som Nu Skin kontinuerligt utvecklar fantastiska 
hudvårdsprodukter för att ta branschen med storm.

VETENSKAPEN BAKOM MAGIN
Nu Skin tacklar hudens synliga ålderstecken som aldrig förr. Samarbetet med några av 
världens ledande anti-ageing-forskare har resulterat i att Nu Skins forskare har identifierat 
nyckelgrupperna hos de gener som verkar påverka våra ålderstecken. Vår exklusiva 
ageLOC-forskning riktar in sig på dessa huvudsakliga källor till åldrande för att utveckla 
produkter som får dig att både känna dig och se yngre ut.

UNGDOMENS BALANS
Identifieringen av dessa nyckelgrupper av gener är bara första steget – det är även viktigt 
att förstå hur de arbetar för att få huden att se yngre ut. Att få tillbaka balansen i denna 
fysonomiprofil är en subtil process som innebär en gradvis förändring. Det är alltså inte så 
enkelt som att aktivera eller inaktivera dem utan det handlar mer om att minska vissa aktiviteter 
och förstärka andra. Nu Skins forskningsteam strävar efter att uppnå denna balans med 
ageLOC och skapa nya möjligheter för en synbart yngre hy.
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– förstärk din huds ungdomliga look 
från topp till tå

AGELOC GALVANIC SPA  
OCH AGELOC GALVANIC BODY SPA

Använd ageLOC Galvanic Spa med utbytbara munstycken 
för ansikte och hårbotten för att få en ungdomlig look från 
topp till tå. Se hur fina linjer och rynkor magiskt minskas, 
hur huden får nytt liv och hur hårbotten och hud vitaliseras. 
Apparaten är framtagen för att optimera fördelarna med 
våra tillbehör med hjälp av galvanisk ström – hemligheten 
till ungdomlig hy i dina händer.

Om du är imponerad av detta – och det bör du vara – 
varför sluta där? Låt oss presentera ageLOC Galvanic Body 
Spa. Det har aldrig varit lättare att åtgärda hudens synliga 
ålderstecken än med denna smidiga apparat. Den smidiga 
apparaten följer kroppens naturliga konturer för att optimera 
effekterna av ageLOC Body Shaping Gel – för en synbart 
yngre hy. Genom pulserande galvanisk ström erbjuder 
Galvanic Body Spa en varsam och okomplicerad väg till 
fastare, slätare hy, samtidigt som den minskar uppkomsten 
av celluliter – för yngre och fastare hud.
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UPPFRISKANDE OCH VITALISERANDE  
ANSIKTSGELER MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 8 X 4 ML

Använd ageLOC Galvanic Spa Facial Gels tillsammans 
med ageLOC Galvanic Spa-apparaten från Nu Skin för 
en härlig spaupplevelse i ditt eget hem och se hur huden 
blir renare och fastare med synbart mindre framträdande 
linjer och rynkor*. Våra ageLOC-ingredienser riktar in 
sig på hudens synliga ålderstecken för att göra din hy 
mer ungdomlig.

Använd gelerna tillsammans med din Galvanic Spa-apparat 
och Face Conductor två till tre gånger i veckan. Applicera 
Pre-Treat Gel på ansikte och hals och börja den första 
behandlingen med appliceringsalternativ 1 på apparaten. 
Håll apparaten mot huden hela tiden. Avlägsna eventuellt 
överflöd av produkten och upprepa processen med 
Treatment Gel och välj appliceringsalternativ 2.

Använd ansiktsgelerna med ageLOC Galvanic Spa och 
Face Conductor som gör att produkterna får optimal effekt.  
 
 
* Resultatet från 2020 har erhållits med hjälp av en professionell 
bedömning från tredje part, baserat på en fyra veckor lång in vivo-
konsumentstudie utförd med 30 kvinnliga försökspersoner som 
använde systemet tre gånger i veckan.

FACE CONDUCTOR

Detta praktiska tillbehör erbjuder den perfekta ytan 
för att applicera Galvanic Spa Facial Gels. Dess unika 
räfflor skapar en yta som absorberar mer av ageLOC-
produkten mellan munstycket och huden, vilket ökar 
tillförseln av viktiga ageLOC-ingredienser. Med hjälp av 
Face Conductor-ansiktsmunstycket absorberar huden 
den applicerade produkten och täcker de områden där 
produkten behövs som mest.

Använd ansiktsmunstycket i kombination med din 
Galvanic Spa-apparat och Galvanic Spa Facial Gels with 
ageLOC två till tre gånger i veckan. Applicera Pre-Treat 
Gel på ansikte och hals och välj appliceringsalternativ 1 
för en tvåminuters-behandling. Håll apparaten mot huden 
hela tiden. Avlägsna eventuellt överflöd av produkten 
och upprepa processen med Treatment Gel och välj 
appliceringsalternativ 2 för en treminuters-behandling.

Denna produkt ska bara användas med ageLOC Galvanic 
Spa och Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC.

GALVANIC  
SPA

VITALISERANDE HUDVÅRDSAPPARAT MED 
ANTI-AGEING-EFFEKT

När denna moderna och intuitiva apparat används med 
olika Nu Skin-produkter tillämpar den självstyrande 
galvanisk ström som vanligen används på spaanläggningar 
för att hjälpa till att optimera effekten. Jämna ut de 
fina linjerna och rynkorna, få en mer ungdomlig hy och 
vitalisera dess utseende. Få en spaupplevelse i eget ditt 
hem med fantastiska resultat.

Använd apparaten med Galvanic Spa Facial Gels med 
ageLOC, Tru Face Line Corrector, ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum eller ageLOC Body Shaping 
Gel tillsammans med rätt Galvanic Spa-munstycke. 
Följ de specifika användningsanvisningarna och applicera 
produkten på huden. Fäst munstycket och välj mellan 
appliceringsalternativ 1 och 5, i enlighet med anvisningarna.

Apparaten ställer in den strömnivå som varje hudtyp 
behöver, vilket ger en bekväm och effektiv upplevelse 
varje gång. Förutom Galvanic Spa Facial Gels kan du 
även använda din apparat med Tru Face Line Corrector, 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum och 
ageLOC Body Shaping Gel med särskilda fördelar från 
dem alla. Prova dem!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …
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BODY CONDUCTOR

Tack vare sin utformning med tre rundade noder 
för att optimera produkttäckning är Galvanic Spa 
Body Conductor enkel att använda tillsammans med 
ageLOC Body Shaping Gel.

Tryck fast munstycket. Applicera ett generöst lager av 
ageLOC Body Shaping Gel över ett område åt gången 
(armar, ben, lår eller skinkor). Produkten ska inte gnuggas 
in. Välj appliceringsalternativ 4 och fokusera på ett 
målområde i taget under fem minuter, tre dagar i veckan.

Du kan använda din ageLOC Body Shaping Gel med 
både denna apparat och med Galvanic Body Spa!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

SCALP CONDUCTOR

Vi har gjort den kamliknande applikatorn mer ergonomisk 
och mer lätthanterlig än någonsin. Spetsen har en större 
yta än de äldre modellerna och är konturerad för att 
passa formen i hårbotten, vilket ökar kontakten med upp 
till 50 procent och gör att du får ut mesta möjliga ur ditt 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Tryck fast munstycket. Använd ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum på torrt eller fuktigt hår. Dela på 
håret efter behov för att kunna spraya serumet direkt på 
hårbotten och hårrötter. Massera varsamt in produkten 
i hårbotten med fingrarna och kamma undan strån som 
ligger i vägen. Välj appliceringsalternativ 5 och använd 
i 2 minuter, både morgon och kväll.

Som namnet anger, är Galvanic Spa Scalp Conductor 
en bra tilläggsprodukt till din ageLOC Galvanic Spa och 
optimerar fördelarna med ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

FOCUS AREA CONDUCTOR

Den lena och ovalformade Galvanic Spa Focus Area 
Conductor-noden ger en bättre kontakt med din hud 
och hjälper till att optimera effekterna av Tru Face Line 
Corrector och inriktar sig på fina linjer och rynkor runt 
mun, ögon och i pannan. 

Tryck fast munstycket. Applicera en generös mängd 
av Tru Face Line Corrector över linjer runt mun, näsa, 
ögon och i pannan och fokusera på ett målområde i taget. 
Produkten ska inte gnuggas in. Undvik direktkontakt med 
ögonen. Välj appliceringsalternativ 3 och behandla mellan 
2–5 minuter på varje område, både morgon och kväll.

Du kan använda detta praktiska tillbehör med både 
ageLOC Galvanic Spa och Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR
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ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

ANTI-AGEING HUDUPPSTRAMNINGSTRIO

Vår kollektion av ageLOC Galvanic Body Spa, 
ageLOC Body Shaping Gel och ageLOC Dermatic 
Effects. Vi har utformat enheten med en pulserande 
galvanisk ström. Forskning visar att detta gör att 
produkterna ger optimal effekt. Tillsammans ger 
vår trio får kroppen ett mer konturerat, lenare och 
fastare utseende.

Använd tillsammans med Body Shaping Gel en 
gång om dagen tre gånger i veckan för bästa möjliga 
resultat. Applicera på armar, mage, skinkor och/eller lår. 
Applicera gelen på önskat område, fukta sedan dina 
händer innan du använder apparaten för att massera 
området tills programmet avslutas. Torka av eventuellt 
överflöd med en fuktig handduk och komplettera med 
ageLOC Dermatic Effects! 

Apparaten har nu en ännu större ageLOC-ledande yta 
för att maximera produkttäckningen och motverka synliga 
ålderstecken på bästa sätt. 

GALVANIC  
BODY TRIO

KROPPSKONTURERINGSLOTION, 150 ML

ageLOC-ingredienserna i Dermatic Effects tacklar källan 
till synliga ålderstecknen, minskar förekomsten av celluliter 
och ger huden ett fastare och mer ungdomligt utseende. 
Ljuset diffuseras med ledande optisk teknik för att ge dig 
en slätare hud.

För bästa möjliga resultat när den används tillsammans 
med din ageLOC Body Shaping Gel-rutin: applicera 
Dermatic Effects två gånger om dagen – en gång 
på morgonen och en gång på kvällen – på armar, lår, 
skinkor och/eller mage. 

Dermatic Effects-lotionen har ett flertal fördelar. 
Den ökar cellförnyelsen och återställer hudens naturliga 
lyster, samtidigt som den återfuktar huden dagligen. 

KROPPSKONTURERINGSGEL, 150 ML

Använd denna gel med Galvanic Body Spa för att 
motverka källan till synliga ålderstecken och minimera 
synbara celluliter för ett fastare och mer konturerat 
utseende. Formulan har tagits fram för att stimulera huden, 
minska hudens synliga ålderstecken och jämna ut de 
gropiga områdena, allt för att förbättra det övergripande 
utseendet och känslan på din hud. 

Använd tillsammans med Galvanic Body Spa en 
gång om dagen tre gånger i veckan för bästa möjliga 
resultat. Applicera på armar, mage, skinkor och/eller lår. 
Applicera gelen på önskat område, fukta sedan dina 
händer innan du använder apparaten för att massera 
området tills programmet avslutas. Torka av eventuellt 
överflöd med en fuktig handduk och komplettera med 
ageLOC Dermatic Effects! 

Denna gel är framtagen för användning med Galvanic 
Body Spa-apparaten för att fräscha upp din hud och 
minska synliga ålderstecken. När den används enligt 
anvisningarna tyder studier på att du kommer att se 
effekterna av kombinationen Galvanic Body Spa/
ageLOC Body Shaping Gel/ageLOC Dermatic 
Effects inom cirka 12 veckor. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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presenterar
AGELOC LUMISPA
Det kan vara tidskrävande och förvirrande att skapa en hudvårdsrutin 
men det behöver inte vara det. Vi introducerar ageLOC LumiSpa, 
en komplett hudvårdsapparat som hjälper dig att tackla de vanligaste 
hudbesvären med fantastiska resultat, utan att ta upp onödig tid 
på morgonen. 

Ungdomlig hy börjar med en ordentlig rengöring. Använd den 
två minuter, två gånger om dagen, tillsammans med en av våra 
Activating Cleansers, så märker du snart sju härliga fördelar som 
handlar om mer än bara en ansiktstvätt:

•  Ordentligt rengjord hy 
•  En mer glänsande hy
•  Slätare hy
•  Mjukare hy 
•  Mindre framträdande porer 
•  En klarare hy
•  En fräschare hy 

Hudvård är mer än rengöring. Fäst LumiSpa Accent & IdealEyes-
huvudet på apparaten för att komma åt de små, svåråtkomliga 
områdena kring ögonen och skonsamt återuppliva och exfoliera 
dessa känsliga områden. 

•  Ger området kring ögonen ett piggt och fräscht utseende.
•   Minskar förekomsten av mörka ringar, svullnad och påsar 

under ögonen.
•   Gör huden under och över ögonen synbart fastare.
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ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

AGELOC LUMISPA  
CLEANSING KIT

EFFEKTIVT OCH SKONSAMT  
HUDVÅRDSKIT, 100 ML

ageLOC LumiSpa är en enkel, lättanvänd och handhållen 
hudvårdsapparat. Vid användning tillsammans med en 
Activating Cleanser två gånger om dagen kommer din 
hy att uppleva sju härliga fördelar och ge mer än bara en 
två minuters ansiktsrengöring. Resultatet? Ett ungdomligt 
utseende och en klar, strålande hy över tid och en lenare, 
mjukare känsla efter en enda användning. 

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett generöst 
lager av rengöringsprodukten på huden. Undvik området 
kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och slå på apparaten. 
För den över ansiktet med långsamma, breda drag. 
Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 30: e sekund gör 
apparaten en kort paus för att meddela att du ska flytta den 
till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet och torka försiktigt 
torrt efter användning.

LumiSpa-apparaten är vattentät och går därför 
utmärkt att använda i duschen. Den är också i allra 
högsta grad automatiserad och kommer att pausa 
för att varna dig om du inte använder den på rätt 
sätt och slås av automatiskt i slutet av programmet. 
Smidigare hudvårdsrutin får du leta efter! Använd den 
tillsammans med din favorit-Activating Cleanser.

KRÄMIG ANSIKTSREGÖRING  
FÖR KÄNSLIG HY, 100 ML

KRÄMIG ANSIKTSRENGÖRING  
FÖR TORR HY, 100 ML

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

Det kan vara svårt att rengöra känslig hy ordentligt. 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser för känslig hy är 
en härlig rengöringsprodukt med havre och kinesisk tall 
som lugnar huden och gör den mjuk. En mild, grundlig 
rengöring som håller torr, stramande, kliande hud i schack.

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett 
generöst lager av rengöringsprodukten på huden. 
Undvik området kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och 
slå på apparaten. För den över ansiktet med långsamma, 
breda drag. Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 
30: e sekund gör apparaten en kort paus för att meddela 
att du ska flytta den till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet 
och torka försiktigt torrt efter användning.

Samtliga ageLOC LumiSpa Activating Cleanser-
produkter innehåller våra patenterade ageLOC-
ingredienser som inriktar sig på synliga ålderstecken, 
med ingredienser som är utvalda att åtgärda problemen 
för varje hudtyp. De erbjuder det bekväma greppet och 
den perfekta mjukheten som apparaten behöver för att 
garantera en 7-i-1-lösning för en synbart ungdomligare hy, 
något som är utmärkande för LumiSpa-upplevelsen. 

Torr och fjällande hud kan vara en utmaning. 
Den behöver en balans mellan rengöring och återfuktning. 
Rengöringsingredienserna i ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser för torr hy är särskilt utvalda för att ge dig 
en skonsam rengöringsupplevelse utan obehaglig 
åtstramning och bibehålla hudens egen naturliga fukt.

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett 
generöst lager av rengöringsprodukten på huden. 
Undvik området kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och 
slå på apparaten. För den över ansiktet med långsamma, 
breda drag. Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 
30: e sekund gör apparaten en kort paus för att meddela 
att du ska flytta den till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet 
och torka försiktigt torrt efter användning.

Samtliga ageLOC LumiSpa Activating Cleanser-produkter 
innehåller våra patenterade ageLOC-ingredienser som 
inriktar sig på synliga ålderstecken, med ingredienser som är 
utvalda att åtgärda problemen för varje hudtyp. De erbjuder 
det bekväma greppet och den perfekta mjukheten som 
apparaten behöver för att garantera en 7-i-1-lösning för 
en synbart ungdomligare hy, något som är utmärkande 
för LumiSpa-upplevelsen. 12
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ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

KRÄMIG ANSIKTSRENGÖRING FÖR NORMAL HY  
TILL BLANDHY, 100 ML

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser för normal 
till blandad hy innehåller alger och växtextrakt 
som efterlämnar en känsla av en ren och fräsch hy. 
Den balanserar inte bara hudens egen fukt utan rensar 
också tilltäppta porer i områden där personer med 
blandhy kan uppleva fetare partier. 

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett 
generöst lager av rengöringsprodukten på huden. 
Undvik området kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och 
slå på apparaten. För den över ansiktet med långsamma, 
breda drag. Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 
30: e sekund gör apparaten en kort paus för att meddela 
att du ska flytta den till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet 
och torka försiktigt torrt efter användning.

Samtliga ageLOC LumiSpa Activating Cleanser-produkter 
innehåller våra patenterade ageLOC-ingredienser som 
inriktar sig på synliga ålderstecken, med ingredienser som är 
utvalda att åtgärda problemen för varje hudtyp. De erbjuder 
det bekväma greppet och den perfekta mjukheten som 
apparaten behöver för att garantera en 7-i-1-lösning för en 
synbart ungdomligare hy, något som är utmärkande för 
LumiSpa-upplevelsen. 

KRÄMIG ANSIKTSRENGÖRING FÖR  
UTSLAGSBENÄGEN HY, 100 ML

Rengöringsprodukten innehåller ingredienser som 
är särskilt utvalda för att lindra uppkomsten av utslag 
och rensa porerna utan att göra avkall på komforten. 
Dessa ingredienser hjälper hålla hy som är utslagsbenägen 
under kontroll.

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett 
generöst lager av rengöringsprodukten på huden. 
Undvik området kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och 
slå på apparaten. För den över ansiktet med långsamma, 
breda drag. Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 
30: e sekund gör apparaten en kort paus för att meddela 
att du ska flytta den till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet 
och torka försiktigt torrt efter användning.

Samtliga ageLOC LumiSpa Activating Cleanser-produkter 
innehåller våra patenterade ageLOC-ingredienser som 
inriktar sig på synliga ålderstecken, med ingredienser som är 
utvalda att åtgärda problemen för varje hudtyp. De erbjuder 
det bekväma greppet och den perfekta mjukheten som 
apparaten behöver för att garantera en 7-i-1-lösning för en 
synbart ungdomligare hy, något som är utmärkande för 
LumiSpa-upplevelsen. 

KRÄMIG ANSIKTSRENGÖRING FÖR  
FET HY, 100 ML

Vill du bli av med den oljiga glansen och de tilltäppta 
porerna i hyn? ageLOC LumiSpa Activating Cleanser 
för fet hy innehåller japansk knotweed som förhindrar 
att olja samlas i huden. De effektiva antioxidanterna, som 
extrakt av granatäpple, gör huden glansig och fräsch.

Fukta ansiktet med varmt vatten och applicera ett 
generöst lager av rengöringsprodukten på huden. 
Undvik området kring ögonen. Fukta silikonhuvudet och 
slå på apparaten. För den över ansiktet med långsamma, 
breda drag. Gnugga inte och tryck inte för hårt. Var 
30: e sekund gör apparaten en kort paus för att meddela 
att du ska flytta den till nästa del av ansiktet. Skölj ansiktet 
och torka försiktigt torrt efter användning.

Samtliga ageLOC LumiSpa Activating Cleanser-produkter 
innehåller våra patenterade ageLOC-ingredienser som 
inriktar sig på synliga ålderstecken, med ingredienser 
som är utvalda att åtgärda problemen för varje hudtyp. 
De erbjuder det bekväma greppet och den perfekta 
mjukheten som apparaten behöver för att garantera en 
7-i-1-lösning för en synbart ungdomligare hy, något som 
är utmärkande för LumiSpa-upplevelsen. 

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

13
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VILKEN AGELOC LUMISPA 
ACTIVATING CLEANSER HYGIENISKT ICKE-INVASIVT SILIKONHUVUD  

NORMAL/SKONSAM/FAST

Det mjuka och effektiva ageLOC LumiSpa-silikonhuvudet 
med tre olika ytor är både hygieniskt och lättare att rengöra 
än de flesta andra borsthuvuden som finns på marknaden 
idag. Dess unika teknologi med dubbla rörelser ger perfekt 
kontakt med huden och hjälper dig att uppnå bästa möjliga 
resultat med våra Activating Cleansers. Välj mellan Normal 
(standard), Firm (fast) och Gentle (skonsam) för att optimera 
fördelarna med din valda ageLOC Activating Cleanser.

Silikonhuvudena på ageLOC-apparaten klickas enkelt 
på och av. Avlägsna ageLOC-silikonhuvudet efter varje 
användning, skölj av väl, torka torrt och byt ut vid behov 
för att hjälpa till att bevara din apparat i bästa möjliga 
skick. Vi rekommenderar att du byter ut ageLOC-
silikonhuvudet var tredje månad för bästa resultat och 
av hygieniska skäl.

Har du märkt av mönstren? De kommer från den 
särskilda strukturen av ageLOC LumiSpa-silikonhuvudena, 
som är utformade för den precisa kontakt och rörelse 
som ageLOC LumiSpa Activating Cleansers behöver för 
att ta hand om din hud. Det är Nu Skin-innovation när 
den är som bäst.

UPPSTRAMANDE OCH UPPFRISKANDE BEHANDLING 
FÖR OMRÅDET KRING ÖGONEN 

Det senaste munstycket till ageLOC LumiSpa-apparaten 
är ageLOC LumiSpa Accent Head som har en liten 
silikonspets för att komma åt små och svåråtkomliga 
områden. Använd med ageLOC LumiSpa IdealEyes för 
att varsamt exfoliera, stärka och strama upp den känsliga 
huden kring ögonen, och för att minska intrycket av mörka 
ringar och svullnader.

Stryk varsamt ut ageLOC LumiSpa IdealEyes över 
ren hud. Använd morgon och kväll på ögonlocken 
och upp till ögonbrynen, i ögonvrårna för att motverka 
”kråkfötter”, och under ögonen. Undvik direktkontakt 
med ögonen. Massera området kring bägge ögonen 
i 30 sekunder vardera med ageLOC LumiSpa Accent 
Head. Var noga med att stänga av din LumiSpa-enhet 
efter 1 minuts behandling av området. 

Har du jobbat sent, haft en ordentlig utekväll eller önskar 
du bara att du skulle kunna sova lite mer? Med ageLOC 
LumiSpa IdealEyes och ageLOC LumiSpa Silicone Tip 
kan du få ett utvilat och fräscht utseende. De här delarna 
kan också köpas separat så du kan ha nytta av ageLOC 
LumiSpa Accent under längre tid.

LUMISPA SILICONE  
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEALEYES

är rätt för mig?
Det bästa sättet att tillgodose behoven för 
just din hud är att anpassa apparaten med rätt 
rengöring. Vi vill att ageLOC LumiSpa ska kunna 
användas av alla och har därför tagit fram fem olika 
ansiktsrengöringar, ageLOC LumiSpa Activating 
Cleansers, som är avsedda för olika hudtyper. 

Det har aldrig varit enklare att hitta rätt 
ageLOC Activating Cleanser. Ta en titt på vår 
snabbquiz för LumiSpa-hudvårdsprodukter så får 
du se! Du svarar bara på några flervalsfrågor om hur 
du upplever din hud så rekommenderar vi det bästa 
ageLOC LumiSpa-rengöringskitet för dig – du får 
rätt slags hudvård och en skönare upplevelse. 

Gå till www.lumispafacecare.com för att göra quizen! 
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Inrikta hudvården på hudens synliga ålderstecken och åldras på ditt 
eget sätt med dessa effektiva, fokuserade lösningar. Den här Tru 
Face-serien är särskilt formulerad för att tackla specifika problem 
med åldrande hud och är ett perfekt tillskott till din hudvårdsrutin, 
med fokus på de områden som behöver det mest.

Sikta in dig på ålderstecknen. 
Åldras på ditt eget sätt.

TRU FACE



ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

UTSLÄTANDE ANSIKTSGEL FÖR LINJER 
OCH RYNKOR, 30 ML

SKONSAM EXFOLIERANDE GEL FÖR ANSIKTET, 30 ML

Bakom varje rynka finns en historia – något unikt från 
varje leende, varje gång vi höjt på ögonbrynen eller 
skrattat. Tru Face Line Corrector inriktar sig på de synliga 
ålderstecknen i huden. Den hjälper till att mildra intrycket 
av fina linjer runt munnen, ögonen och i pannan och 
gör att rynkorna – och historierna de berättar – inte blir 
lika framträdande. 

Tru Face Revealing Gel ger dig en len och ungdomlig hy. 
Tack vare sin formula av PHA-syrorna laktobionsyra och 
glukonsyra ger Revealing Gel återfuktning som ger huden 
en härlig glans och skyddar mot oxidativ stress. Resultatet? 
En klar och ungdomlig hy.

Applicera både morgon och kväll på rynkor runt 
ögonen, munnen och i pannan. Använd sedan en 
valfri återfuktande kräm från Nu Skin. Använd med 
ageLOC Galvanic Spa och Focus Area Conductor 
och välj Applicering 3 i 2–5 minuter för bästa resultat. 
Använd sedan en valfri återfuktande kräm från Nu Skin.

Använd morgon och kväll efter rengöring och ansiktsvatten. 
Tryck ut en ärtstor klick på fingertopparna och applicera ett 
tunt lager över ansikte och hals. Gnugga eller massera inte 
in produkten i huden. Använd därefter en valfri återfuktande 
kräm från Nu Skin.

Efter bara 4 veckor ger en kombination av Tru Face Line 
Corrector och ageLOC Galvanic Spa bättre resultat 
på uppkomsten av fina linjer än om du enbart använder 
Tru Face Line Corrector i 8 veckor*.

Glukonsyra används i Revealing Gel för att lindra 
intrycket av stora porer och de synliga effekterna från 
överdrivet solande.

LINE  
CORRECTOR

REVEALING  
GEL
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ANSIKTSVATTEN, 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Denna produkt är ett måste efter varje rengöring för att 
få optimala hudvårdsresultat. Produkten innehåller olika 
aminosyror som utgör byggstenarna för ungdomlig hy. 
Den förbereder huden för den efterföljande behandlingen 
och hjälper dig att få ut det mesta av Tru Face-serien – för 
att garantera en synbart yngre hy.

Ansiktsvatten för användning morgon och kväll efter 
rengöring. Applicera med en bomullstuss över ansikte och 
hals, åtföljt av Tru Face-produkter och valfri återfuktande 
kräm från Nu Skin.

Tru Face Priming Solution innehåller grönt teextrakt, 
välkänt för sina antioxiderande egenskaper.

16Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende 
på land. Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att 
kontrollera produkttillgängligheten.

* Resultatet har erhållits från en professionell bedömning från 
tredje part, baserat på en åtta veckor lång, blind in vivo-studie 
på halva ansiktet.
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ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

UPPSTRAMANDE ANSIKTSSERUM, 60 KAPSLAR KRÄM OCH SERUM FÖR HALS OCH 
URRINGNING, 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

ageLOC Tru Face Essence Ultra innehåller ageLOC-
ingredienser som tacklar källan till synliga ålderstecknen, 
medan andra ingredienser förbättrar de viktiga 
komponenterna för en fast och synbart ungdomligare 
hy. Serumet skyddar även huden mot oxidativ stress. 
Du kan förvänta dig resultat från varje kapsel! 

ageLOC Tru Face Essence Ultra bör appliceras två gånger 
dagligen innan fuktkräm i din hudvårdsrutin för optimalt 
resultat. Vid applicering, använd en kapsel per gång. 
Kläm försiktigt ut två till tre droppar direkt på områdena 
med mest synbara ålderstecken innan du applicerar resten 
av produkten över hela ansiktet. 

Vad gör ageLOC Tru Face Essence Ultra så bra? 
Vi har åtagit oss att göra den så bra den kan bli och att 
uppdatera dess formulering regelbundet sedan den först 
lanserades som Tru Face Essence i 2003. 2008 lanserade 
vi Tru Face Essence Ultra och denna fantastiska produkt 
blev tillgänglig under 2013. 

Denna duo samarbetar för att hjälpa till att konturera 
och släta ut huden på halsen och i urringningen, 
samt att minska uppkomsten av fina linjer och 
rynkor. Tru Face Essence Duet återfuktar huden, 
gör den len och ger en strålande lyster. Den innehåller 
också ageLOC-ingredienser som tacklar källan till 
synliga ålderstecken. 

Applicera morgon och kväll på ren, torr hud före 
din dag- eller nattkräm för att uppnå bästa resultat. 
Ta ett eller två pumptryck av produkten i handflatan 
genom att pumpa med två fingrar, blanda varsamt 
och stryk ut över hals och urringning.

Huden på halsen och i urringningen skiljer sig mot huden 
i ansiktet: den är tunnare och därför känsligare för de 
första ålderstecknen och har mindre mängder naturlig fukt. 
På grund av detta är det viktigt att välja en produkt som 
är framtagen speciellt för dessa områden – Essence Duet 
är det perfekta valet!
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Det kan vara tufft att tackla hudens ålderstecken. Våra 
anti-ageing-serier gör ett bra jobb för att mildra intrycket av 
ålderstecken, men vad gör man när vissa områden behöver 
mer uppmärksamhet än andra? Det är där Tru Face kommer in. 
Det är en serie som är särskilt formulerad för att tackla särskilda 
problem med hudens åldrande. Det är effektiva, fokuserade 
lösningar som blir ett idealiskt tillskott till din hudvård.

upplev kraften i Tru Face
TRU FACE



Genom att förstärka hudens cellförnyelse och minska de 
fina linjerna och rynkorna, är denna effektiva anti-ageing-
behandling det självklara valet för en synbart ungdomligare hy.

ger en synbart yngre hy
NU SKIN 180º
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MILT SERUM FÖR CELLFÖRNYELSE, 30 ML

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

Förbättra din hy enkelt och skonsamt med denna kraftfulla 
formula. Den fungerar inte bara genom att förbättra 
hudens fasthet, utan stimulerar också hudcellernas 
förnyelseprocess genom exfoliering. Du får även 
ett antioxiderande skydd och bättre återfuktning 
som gör huden mjuk samt gör linjerna och rynkorna 
mindre framträdande. 

Använd morgon och kväll som steg tre i Nu Skin 180°® 
System, efter att Skin Mist har torkat. Fyll pipetten till 
0,5 ml-markeringen och applicera det jämnt över hela 
ansiktet med fingrarna. Undvik området kring ögonen. 

Sojaisoflavoner – aktiva ingredienser som finns i soja – har 
lagts till i formulan för att öka hudens fasthet och jämna ut 
linjer och rynkor. 

ANSIKTSRENGÖRING MED ANTI-AGEING-
EFFEKT, 125 ML

Med en formula som innehåller 10 % aktivt C-vitamin 
är Face Wash ett kraftfullt verktyg för att skydda 
din hud mot hudens synliga ålderstecken – en unik 
anti-ageing-rengöring med enastående resultat. 
Dess näringsrika, fylliga formula inriktar sig på åldersfläckar 
och hudpigmentering, och arbetar för att göra huden 
fastare, för mindre synbara rynkor och en fastare, 
ungdomligare hy.

Använd både morgon och kväll som steg ett i Nu Skin 
180° System. Fukta ansikte och hals med ljummet 
vatten. Kläm ut en liten mängd på dina fingertoppar 
och applicera över ansikte och hals, undvik kontakt med 
ögonen, arbeta upp ett lödder. Skölj med varmt vatten 
och torka försiktigt torrt.

C-vitamin är en viktig ingrediens. Det hjälper till att göra 
fina linjer och rynkor mindre synliga samt ger en fastare hy. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

ANSIKTSMIST MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 100 ML

180º  
SKIN MIST

180° Skin Mist innehåller ämnen som erhållits genom 
att bryta ned risprotein. Dessa ämnen gör fina linjer och 
rynkor mindre framträdande och bidrar till en fastare hy. 
180° Skin Mist innehåller svampextrakt som förminskar 
dina porer och lugnande HMW complex som lugnar och 
skyddar huden – ett steg närmare ungdomlig hy. 

Använd både morgon och kväll som steg två i Nu Skin 
180° System. Spraya Skin Mist lätt över ansikte och hals. 
Undvik området kring ögonen. 

Mindre porer med hjälp av svampextrakt. Vi använder 
svampextrakt i Skin Mist för att hjälpa till att minska 
förstorade porer på ansikte och hals. 

20Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende 
på land. Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att 
kontrollera produkttillgängligheten.



NATTKRÄM MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

DAGKRÄM MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Med ljusaktiverade fotosomer för extra skydd mot synliga 
tecken på överdriven solexponering, både återfuktar 
denna teknologiskt avancerade återfuktande kräm din hud 
och skyddar den mot UVB-strålar. Vilken start på dagen!

Använd varje morgon som steg fyra i 180° System. 
Applicera med lätt uppåtgående rörelser över ansikte 
och hals. Undvik området kring ögonen. 

Kombinationen av sheasmör och avokadoolja ger 
huden närande återfuktning och hjälper till att minska 
uppkomsten av synliga rynkor. 

Framtagen som ett komplement till hudens nattliga 
cellförnyelse, hjälper denna lätta återfuktande kräm till 
att skydda huden mot effekterna av oxidativ stress och 
miljöpåverkan, samtidigt som hudens egen försvarsbarriär 
stärks. Med 180° kan du säga god natt till synliga 
ålderstecken och god morgon till en ungdomlig hy.

Använd varje kväll som steg fem i 180° System. 
Applicera med lätt uppåtgående rörelser över 
ansikte och hals. Undvik området kring ögonen. 

Fantastiska saker kommer ofta från oväntade platser. 
Denna formula innehåller makadamianöts- och 
ängsfröolja som hjälper till att skydda och behålla 
hudens egen fuktbarriär.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

ANSIKTSPEELING MED ANTI-AGEING-EFFEKT, 25 ML

Den dubbelverkande formulan med en 10 % 
laktossyrelösning har vetenskapligt bevisats förbättra de 
synliga ålderstecknen också från överdriven solexponering 
utan den återhämtningstid som krävs vid en stark klinisk 
peeling. En effektiv ansiktspeeling som kan användas på 
egen hand eller tillsammans med Nu Skin 180° System 
för att stimulera cellförnyelsen och minska synliga linjer 
och rynkor.

Använd Facial Peel and Neutralizer tre gånger 
i veckan efter rengöring och ansiktsvatten istället för 180˚ 
Cell Renewal Fluid. Stryk försiktigt en rondell med Facial 
Peel över ansikte och hals. Undvik området kring ögonen. 
Låt verka i minst 10 minuter. Avsluta med att försiktigt 
stryka en bomullsrondell med Neutralizer över ansiktet, 
åtföljt av valfri fuktkräm.

AHA Facial Peel Neutralizer innehåller extrakt 
från havrekärnor som är rika på antioxidanter som 
lugnar huden.

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …
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Detta avancerade hudvårdssystem, bestående av fem nyckelprodukter, 
är en komplett anti-ageing hudvårdsbehandling som är särskilt 
framtaget för att tackla synliga ålderstecken genom att förstärka hudens 
naturliga cellförnyelse och minska uppkomsten av fina linjer och rynkor. 
Denna behandling förenar fördelarna av Nu Skins 180˚ Face Wash, 
Skin Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block Hydrator och Night Complex. 
Du kommer att få allt din hy behöver för att främja en ungdomlig hy, 
både dag och natt. 

din milda men effektiva anti-ageing-specialist
NU SKINS 180º-SYSTEM
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Vi vill alla ha en strålande hy. Men detta är inte enkelt att 
uppnå. Stress, sömnbrist, förorening och UV-strålning 
är bara några av de faktorer som påverkar hudens 
underbara glans. Därför skapade vi Nutricentials. 
Med hjälp av innovativ teknik omvandlar vi bioadaptiva 
växtextrakt som klarar även de hårdaste miljöerna till 
ingredienser som är bra för huden.

Hemligheten bakom vår bioadaptiva hudvårdserie 
är våra bioadaptiva växtkomplex. 

Nutricentials hjälper huden att anpassa sig efter ständigt 
föränderliga miljöer och ger den vacker lyster, vad du än 
tar dig an. 

baserade på naturliga ämnen med 
vetenskapligt bevisade resultat

NUTRICENTIALS
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NUTRICENTIALS
MICELLÄRT RENGÖRINGSVATTEN 250 ML

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

Applicera fräsch rengöring och torka bort stressfaktorerna 
från din dag med Nutricentials Day Away. Denna 
skonsamma ansiktsrengörare som inte behöver sköljas 
bort med vatten tar bort smuts som har byggts upp 
på huden under dagen. Använd tillsammans med en 
sminkborttagningsprodukt för att få bort rester av 
långvarig vattenfast mascara.

Applicera det micellära skönhetsvattnet Day Away på en 
bomullstuss. Torka bort makeup och smuts. Upprepa vid 
behov tills huden är ren.

Med micellärt vatten (ett rengöringsvatten med 
miceller) får du en snabb, effektiv och bekväm rengöring. 
Nutricentials Day Away tar denna klassiska upplevelse 
till en helt ny nivå med en formula som inkluderar 
fuktighetsbevarande medel, såsom natrium-PCA, glycerin 
och propanediol, som gör huden mjuk, len och återfuktad. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

MILD OCH KRÄMIG ANSIKTSRENGÖRING  
UTAN TVÅL, 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Denna lyxigt krämiga och tvålfria rengöringsmjölk 
är en skonsam multitaskare. Den avlägsnar smuts, 
överflödigt fett och makeup samtidigt som den 
bevarar din huds naturliga fuktbarriär. Dess milda 
formula har berikats med bioadaptiva växtextrakt 
och hudvårdande ingredienser som hjälper till att 
återfukta och återställa huden.

Massera varsamt in HydraClean med fingertopparna 
över fuktig hud i ansikte och på halsen, skölj sedan 
noga och torka försiktigt torrt. Avsluta med en av 
våra två ansiktsvatten, In Balance eller Here you Glow. 
Använd morgon och kväll.

Vår formula innehåller några ingredienser som du kanske 
inte förväntat dig. Vi använder till exempel ängsfröolja 
för att återfukta och göra hyn len, samt en blandning av 
hudvårdande medel och lakritsextrakt som hjälper till att 
lugna huden och återställa dess naturliga fuktbarriär. 

MILD OCH TVÅLFRI ANSIKTSRENGÖRING  
I GELFORM, 150 ML

TO BE CLEAR  
 PURE CLEANSING GEL

Tar bort smuts som täpper till porerna och gör att 
huden känns härligt fräsch och ren. Denna gel-till-skum-
formula tar bort smuts, fett och makeup samtidigt som 
den återfuktar din hud. Hemligheten är aminosyrornas 
rengörande effekt på dina porer och de återfuktande 
ingredienserna som gör huden len och fräsch. 

Löddra varsamt in gelen med fingertopparna över vått 
ansikte och hals, skölj sedan noga och torka försiktigt torrt. 
Avsluta med en av våra två ansiktsvatten, In Balance eller 
Here you Glow. Upprepa morgon och kväll.

Andra rengöringsprodukter kan ta bort för mycket fett från 
huden, vilket gör att den blir torr. Nutricentials To Be Clear 
innehåller aminosyror som omvandlas till ett skonsamt 
skum för att rengöra porer och avlägsna överflödigt fett. 
Samtidigt hjälper de återfuktande ingredienserna din hud 
att hålla rätt fuktbalans.
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NÄRINGSRIKT ANSIKTSSERUM 30 ML

Den här produkten är utformad för att göra huden mjuk 
och ge den lyster under dagen och hjälpa den att återställa 
sig från stressfaktorer i den omgivande miljön under 
natten. Serumet innehåller en blandning av HydraFlex-
formulan som återfuktar huden och biodaptiva växtextrakt 
som skyddar mot dagliga stressfaktorer i den omgivande 
miljön, som sena nätter, långa arbetsdagar och vanligt 
förekommande förorening i stadsområden.

Applicera serumet efter rengöring och ansiktsvatten, 
över ansikte och hals med uppåt- utåtgående rörelser. 
Använd sedan valfri fuktkräm. 

HydraFlex-formulan skapar en mjuk och tunn skyddsbarriär 
som anpassar sig automatiskt efter din omgivning för att 
alltid ge huden rätt fuktmängd. Huden kommer därmed 
att absorbera mer fukt när den är torr, men ta bort fukten 
i varma eller fuktiga miljöer, så att den alltid ska kännas mjuk 
och behaglig.

UPPFRÄSCHANDE ANSIKTSVATTEN, 150 ML

Denna lätta ansiktstoner återställer hudens fuktbalans 
och hjälper till att uppnå optimalt pH-värde. Innehåller 
glycerin och en fuktboostande blandning med 
laktobacillusferment, aloe vera, natrium-PCA och 
natriumhyaluronat som hjälper till att bevara din huds 
naturliga fuktbarriär – huden blir uppfräschad och får en 
strålande lyster.

Applicera ansiktsvattnet med en bomullstuss efter 
rengöring över ansikte och hals med uppåt- och 
utåtgående rörelser. Använd sedan Celltrex Always Right. 

Ett pH-återställande ansiktsvatten är bra för din hy på 
flera sätt. Det ger inte bara en uppfriskande fuktboost 
efter rengöring utan hjälper även till att återställa hudens 
pH-värden och att förbereda din hud inför nästa steg i din 
dagliga rutin, som applicering av serum och fuktkrämer. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT  
RECOVERY FLUID

IN BALANCE  
PH BALANCE TONER
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ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

EXFOLIERANDE ANSIKTSVATTEN, 150 ML

HERE YOU GLOW  
EXFOLIATING TONER

Ansiktsvattnet innehåller en unik blandning av 
hydroxidsyror som gör din hud mjuk, len och återfuktad 
med en hälsosam lyster och salicylsyra som hjälper 
till att förbättra tillståndet för befintliga blemmor. 
Samtidigt ser dess rengöringsfunktion till att chansen 
för uppkomst till nya blemmor minskar. Din hud blir 
ren, fräsch och strålande, redo inför alla typer av 
stressutmaningar som kan uppstå under dagen!

Rengör ansiktet och applicera Here You Glow 
på en bomullstuss. Svep den våta bomullstussen 
över ansikte och hals i uppåt-, utåtgående rörelser. 
Undvik ögonområdet. Låt torka före applicering av 
serum och fuktkräm. Använd dagligen, morgon och kväll.

Vi såg fantastiska resultat under våra senaste kliniska studier! 
100 % av deltagarna sa att deras hud hade fått mer lyster* 
vid användning av Here You Glow. 

25 *Resultat hämtade från en intern studie med 25 deltagare 
som använde Here You Glow Exfoliating Toner två gånger per 
dag på sitt ansikte i två veckor innan en självbedömning gjordes 
av det synbara resultatet.



DEW ALL DAY 
MOISTURE RESTORE CREAM

NÄRANDE OCH 
ÅTERFUKTANDE ANSIKTSKRÄM, 75 ML

Nutricentials Dew All Day lugnar och återfuktar under 
hela dagen. Resultatet blir en mjuk och strålande len hud 
som visar upp din bästa sida, vilka hinder du än ställs inför 
under dagen. Blandningen av bioadaptiva växter hjälper 
huden att anpassa sig efter omgivningen och få bättre 
motståndskraft mot dagliga stressfaktorer.

Ta en generös mängd av produkten och stryk ut på ren 
hud över ansikte och hals med uppåt- och utåtriktade tag. 
Använd dagligen, morgon och kväll. 

Formulan innehåller pistachnötsolja och sheasmör som 
gör huden mjuk och len. Vi har lagt till E-vitamin och 
dess derivat som skyddar mot oxidativ stress orsakad 
av negativa miljöfaktorer. 
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THIRST FIX 
HYDRATING GEL CREAM

LÄTT FUKTGEL FÖR ANSIKTET 75 ML

Få en mjuk och vacker hy med denna oljefria, 
återfuktande gelkräm för ansiktet. En blandning av 
bioadaptiva växter hjälper till att förbättra hudens naturliga 
motståndskraft samtidigt som de skyddar den mot de 
negativa effekter som miljömässiga stressfaktorer innebär. 
Den har även ett unikt biomimetiskt komplex som 
tillhandahåller långvarig återfuktning* genom att efterlikna 
hudens naturliga beståndsdelar.

Ta en generös mängd av produkten och stryk ut på ren 
hud över ansikte och hals med uppåt- och utåtriktade tag. 
Använd dagligen, morgon och kväll. 

Thirst Fix ger huden fukt omedelbart och återfuktar i upp 
till 24 timmar*.

LYXIG OCH ÅTERFUKTANDE ANSIKTSKRÄM 75 ML

Denna lyxiga ansiktskräm boostar huden med fukt och 
håller den mjuk och fyll av lyster under flera timmar. 
Den innehåller en blandning av bioadaptiva botaniska 
växter som förbättrar din huds naturliga motståndskraft 
och skyddar den mot de miljömässiga stressfaktorernas 
negativa effekter, och fruktextrakt av Evodia rutaecarpa 
för en synbart ökad lyster. 

Ta en generös mängd av produkten och stryk ut på ren 
hud över ansikte och hals med uppåt- och utåtriktade tag. 
Använd dagligen, morgon och kväll. 

Moisturize Me har allt som din hy behöver. Produkten 
hjälper till att hålla huden återfuktad och behaglig, 
dag som natt.* 

MOISTURIZE ME 
INTENSE HYDRATING CREAM
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*Resultatet har erhållits i en professionell bedömning från tredje 
part, baserat på en 24-timmars lång in vivo-studie utförd på 32 friska 
kvinnliga försökspersoner över 18 år. Hudens fuktnivå uppmättes 
genom att använda en corneometer på tre områden: ett område där 
Thirst Fix hade applicerats, samt två områden för positiva (glycerin) 
och negativa (obehandlade) kontroller.

*Resultatet har erhållits i en professionell bedömning från tredje 
part, baserat på en 24-timmars lång in vivo-studie utförd på 32 friska 
kvinnliga försökspersoner över 18 år. Hudens fuktnivå uppmättes 
genom att använda encorneometer på tre områden: ett område 
där Moisturize Me hade applicerats, samt två områden för positiva 
(glycerin) och negativa (obehandlade) kontroller.
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

LÄTT OCH ÅTERFUKTANDE DAGKRÄM  
MED SPF 30/50 ML

Day Dream Protective Lotion innehåller SPF 30 för 
extra UVB-skydd och bioadaptiva botaniska komplex 
som förbättrar hudens förmåga att anpassa sitt skydd 
mot faktorer som utsläpp och oxidativ stress. Karnosin, 
vår ingrediens som skyddar mot blått och infrarött ljus 
hjälper till att motverka dess effekter på huden. 

Ta en generös mängd av produkten och stryk ut på ren 
hud över ansikte och hals med uppåt- och utåtriktade 
rörelser. Använd varje morgon. 

Vi har lagt till rotextrakt av ingefära i Day Dream-formulan. 
Detta är en antioxidant som ökar hudens naturliga 
motståndskraft mot stress, lugnar huden och ger dig jämn 
hudton med en frisk utseende. 

KRÄMIG OCH ÅTERFUKTANDE DAGKRÄM  
MED SPF 30/50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM  
CREAMY DAY MOISTURIZER

Använd denna återfuktande dagkräm för att hålla din 
hy mjuk och återfuktad. Denna lyxiga kräm innehåller 
SPF 30 samt bioadaptiva botaniska extrakt som 
hjälper till att skydda din hud mot olika effekter från 
de miljömässiga stressfaktorerna. Dess filtrerande 
ingredienser mot blått och infrarött ljus hjälper till att 
minska deras skadliga inverkan på huden.

Ta en generös mängd av produkten och stryk ut på ren 
hud över ansikte och hals med uppåt- och utåtriktade 
rörelser. Använd varje morgon.

Den återfuktande krämen innehåller bisabolol som 
är hållbart skördad från candeiaträdet – en naturligt 
framtagen ingrediens som finns i södra Afrika och 
är känd för att ha en lugnande och återfuktande 
effekt samtidigt som den skyddar huden mot dagliga 
miljömässiga stressfaktorer. 

NÄRANDE ANSIKTS-  
OCH HALSMASK 100 ML

Om det finns någon näringsgivande ansiktsmask som 
kan kallas ”spadag på tub” så är det denna. Spa Day är en 
återfuktande formula med bioadaptiva botaniska extrakt 
som kapslar in fukten i huden, vilket minskar torrheten och 
ger en strålande lyster. Du vet precis vart du ska vända dig 
närhelst din hud behöver lite extra omvårdnad.

Applicera masken generöst över ansikte och hals efter 
rengöring och låt verka i 10 minuter, skölj sedan av med 
varmt vatten.

Spa Day innehåller en speciell ingrediens som heter 
sackaridisomerat, Detta är ett fuktighetsbevarande medel 
som utvinns ur växter och hjälper din hud att se daggvåt 
och strålande ut. 

SPA DAY 
CREAMY HYDRATING MASQUE

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …
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BRIGHTER DAY 
EXFOLIANT SCRUB 

ANSIKTSRENGÖRINGSPEELING 100 ML

Denna innovativa peeling tar effektivt bort döda hudceller 
och orenheter som blockerar porerna – för en len hud 
med glödande lyster. Den har skapats med en blandning 
av hudvårdande medel som lugnar och fräschar upp 
huden, för ökad komfort efter genomförd peeling. 
Brighter Day är en skonsam rengöring med en fräsch doft 
och en naturligt lila färg – en ren fröjd för dina sinnen!

Fukta huden med varmt vatten. Applicera med mjuka 
cirkulära rörelser på ansikte och hals, i cirka 30 sekunder. 
Skölj med varmt vatten och torka med en handduk. 
Använd två gånger i veckan eller efter behov. 

I motsats till andra peelingprodukter använder vår 
dubbelverkande formula granatäppelenzymer för att 
få de döda hudcellerna att lossna medan naturliga 
peelingmineraler avlägsnar dem från din hud. 
Kombinationen av enzymrengöringen och den fysiska 
exfolieringen rensar bort de döda hudcellerna effektivare 
än om de använts var för sig.

ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …
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Utslag är aldrig välkomna och de synliga tecknen som de lämnar 
efter sig kan ofta bli kvar längre än önskat. Med Clear Action 
System, som kliniskt har bevisat ge en ren och len hy, kan du äntligen 
sätta stopp för effekten av tidigare, befintliga och nya utslag. 

den tidigare, nuvarande och framtida 
lösningen för en ren hy

CLEAR ACTION



ANSIKTSVATTEN  
FÖR UTSLAGSBENÄGEN HY, 150 ML

Innehåller en unik formula som kombinerar lakritsextrakt, 
zink-PCA och en speciell kombination av C- och 
E-vitamin. Detta avancerade ansiktsvatten är den perfekta 
lösningen som hjälper till att hantera uppkomsten av 
inflammerad, röd eller fet hy, samtidigt som tillförseln 
av antioxidanter skyddar huden.

Applicera ansiktsvattnet både morgon och kväll efter 
rengöring. Börja med att vrida locket moturs för att 
öppna pumpen, ta sedan två pumptag på en bomullstuss 
eller -rondell innan du börjar gnugga den i ansikte och 
på hals. Glöm inte att stänga pumpen genom att vrida 
locket medurs.

 Det kan verka konstigt att ha laktritsextrakt i en 
ansiktsrengöring, men det gör ett fantastiskt jobb. 
Vi använder det för att lugna huden och bidra till 
att minska uppkomsten av missfärgningar. 

BEHANDLINGSGEL FÖR DAGTID  
FÖR UTSLAGSBENÄGEN HY, 30 ML

Med en kombination av kraftfulla ingredienser hjälper 
denna gel att främja en klar, jämn hy. Den åtgärdar 
problemen med befintliga utslag samtidigt som den 
även till att minska hudpigmentering från tidigare 
utslag och undviker att det uppstår nya hudförändringar 
från framtida utslag. 

Applicera varje morgon efter att du har använt 
Clear Action Toner, genom att trycka ut en ärtstor 
klick på fingertoppen, stryk den lätt över ansikte och 
hals med uppåt- och utåtgående rörelser. Din hy kan 
uppleva överdriven torrhet efter användning. För att 
undvika detta, börja med att använda en mindre mängd 
en gång varannan eller var tredje dag för att ge din hy 
tid att anpassa sig.

Denna gel tacklar effekten av tidigare, befintliga och nya 
utslag. Salicylsyran i formeln har en skrubbande effekt och 
håller porerna rena, medan användningen av mandelsyra 
hjälper till att ta fram en mjukare och renare hy. 

FOAMING  
CLEANSER

SKUMMANDE ANSIKTSRENGÖRING  
FÖR UTSLAGSBENÄGEN HY, 100 ML

Med en formula som tacklar kombinationen av överskott 
av olja och smuts vilket ofta leder till utslag på hyn, 
rensar denna lätt löddrande rengöring porerna grundligt. 
Det här hjälper att minska utslagen och ger din hy en 
fräsch och ren känsla.

Steg ett i ditt Clear Action System både morgon och kväll. 
Tryck fram en mängd i storlek av ett medelstort mynt i din 
handflata och applicera över ansikte och hals i cirklande 
rörelser, undvik ögonen. Låt skummet verka i 1–3 minuter 
då den ändras från vitt till klar, skölj sedan av med varmt 
vatten och torka din hud torr med en handduk. 

Salicylsyran som finns i denna formula är välkänd för 
sin skonsamma skrubbning och effektiva rengöring. 
Den fungerar genom att tillföra extra fukt till din hy. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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ANLEDNINGAR TILL ATT 
ÄLSKA PRODUKTEN

ANVÄNDNING

VISSTE DU ATT …

30Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende 
på land. Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att 
kontrollera produkttillgängligheten.



NATTGEL  
MOT ANSIKTSUTSLAG, 30 ML

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Vakna upp med en hy som ser frisk ut. Clear Action 
Night Treatment omdefinierar idén om skönhetssömn 
och hjälper till att minska uppkomsten av tecken på 
utslag medan du sover. Hjälper också till att ge en renare, 
lenare hy och jämnare hudton.

Efter ansiktsvattnet varje kväll, tryck ut en ärtstor klick 
på fingertoppen, applicera över ansikte och hals med 
uppåt- och utåtgående rörelser, se till att undvika 
kontakt med ögonen. 

Retinol i formulan hjälper Clear Action Night Treatment 
förbättra spåren av ojämn hy och missfärgningar orsakade 
av tidigare utslag.
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Förbättra spåren efter tidigare, befintliga och nya utslag 
med den kompletta Clear Action-serien, kombinerad till 
ett heltäckande system. Med den kompletta kollektionen 
av Clear Action Foaming Cleanser, Toner, Day och Night 
Treatment, hittar du här allt du behöver för att åtgärda 
eventuella hudutslag.

Vissa personer kan uppleva en ökad fotosensibilisering 
vid användning av Nu Skin Clear Action System, vilket 
innebär att huden kan reagera snabbare än vanligt när 
den utsätts för solljus. Undvik långvarig exponering i direkt 
solljus efter användning av Nu Skin Clear Action Day.
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CLEAR ACTION SYSTEM
tackla effekterna av hudfläckar
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När det gäller hudvård behöver vi alla något lite annorlunda 
och återfuktning är inget undantag. Våra Nu Skin Heritage-
produkter täcker din huds behov av återfuktning, oavsett 
om det är lätt, rikligt eller ett glatt medium. Oberoende av vad 
du väljer, lägg det helt enkelt till ditt dagliga hudvårdsprogram 
för att hålla din hy återfuktad och se frisk ut. 

upptäck produkterna där allt började
NU SKIN HERITAGE



UPPFRISKANDE OCH ÅTERFUKTANDE SPRAY  
FÖR HÅR, ANSIKTE OCH KROPP, 250 ML

Ha sprayen NaPCA Moisture Mist till hands för fräsch hy. 
Den här lättanvända sprayen är perfekt för hår, ansikte och 
kropp. Ger huden en fräsch känsla. 

Spraya generöst över ansiktet (se till att hålla ögonen 
stängda), håret och kroppen varje gång du känner att du 
behöver en uppfriskande våg av fukt.

Det finns inget bättre än den uppfriskande känslan 
som Moisture Mist ger på en varm dag. Med naturliga 
fuktbindande ingredienser som natrium PCA räcker en 
enda sprejdusch för att huden ska kännas len och mjuk. 

ÅTERFUKTANDE ANSIKTSKRÄM, 75 ML

Denna fuktkräm, framtagen speciellt för män och kvinnor 
i alla åldrar med blandad till normal hy, ger din hy den 
näring den behöver för att främja ett friskt utseende.

Använd direkt efter rengöring och ansiktsvatten genom 
att applicera krämen med lätta uppåtgående rörelser på 
panna och kinder, sedan med lätta nedåtgående rörelser 
på näsa och haka. Arbeta in krämen försiktigt i huden, 
i uppåtgående rörelser kring ögonen. Vi rekommenderar 
användning av NaPCA Moisturizer både morgon 
och kväll. 

Vi har lagt till aloe vera för att göra den återfuktande 
upplevelsen ännu behagligare och ge din hy en lugnande 
skön känsla.

ENHANCER
LUGNANDE OCH 

ÅTERFUKTANDE ANSIKTSGEL, 100 ML

Det är viktigt att hålla huden återfuktad som ger dig 
en behaglig känsla. Enhancer har en formula som 
varsamt lugnar och behandlar din hy samtidigt som 
den känns fräsch. 

Applicera gelen generöst över ansikte och kropp för att 
hålla huden återfuktad, se till att undvika området kring 
ögonen. Använd vid behov. 

Denna formula, fylld med aloe vera och pantenol 
(en medlem i B-vitaminfamiljen), är skapad för att 
få fram en våg av behandlande och återfuktande 
ingredienser till din hy vid varje användning.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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NÄRANDE OCH ÅTERFUKTANDE ANSIKTSKRÄM, 75 G

Rejuvenating Cream – perfekt för dig med mogen 
eller torr hy. Minskar förekomsten av torra linjer och 
gör huden mjuk.

Använd krämen två gånger dagligen efter rengöring och 
ansiktsvatten. Applicera över ansikte och hals med lätta, 
uppåtgående rörelser för panna och kinder och lätta 
nedåtgående rörelser på näsa och haka. Arbeta in krämen 
mycket varsamt, i uppåtgående rörelser kring ögonen. 

Med en blandning av ingredienser som valts ut för 
deras förmåga att ge en mjuk och ungdomlig hy, 
är denna kräm ett måste för de dagar då både du 
och din hud är stressade. 

REJUVENATING  
CREAM
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LYFTANDE OCH UPPSTRAMANDE ANSIKTSMASK  
PULVER KOMPONENT, 75 G

FACE LIFT  
POWDER

För samman två delar av en helhet med Face Lift Powder 
och Activator. Använd produkterna tillsammans för att 
tillfälligt göra huden över ansikte och hals slät och len – för 
en jämn och synbart mer ungdomlig hy.

Efter rengöring blandar du en tesked av den aktiverande 
vätskan med en tesked av pulvret till en tunn kräm. 
Använd omedelbart. Testa blandningen på ett 5 cm stort 
område, t.ex. bakom örat, innan första användningen för att 
kontrollera att ingen irritation uppstår. Applicera jämnt över 
ansikte och hals. Undvik området kring ögonen. Låt verka 
i 30 minuter. Skölj med varmt vatten och torka försiktigt torrt.  
Använd en till två gånger i veckan. 

Det är normalt om huden stramas åt lite när du använder 
denna blandning. Detta beror på att formulan innehåller 
akacia som stramar åt och lyfter hyn. 
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LYFTANDE OCH UPPSTRAMANDE ANSIKTSMASK  
AKTIVERANDE KOMPONENT, 125 ML

För samman två delar av en helhet med Face Lift Powder 
och Activator. Använd produkterna tillsammans för att 
tillfälligt göra huden över ansikte och hals slät och len – för 
en jämn och synbart mer ungdomlig hy.

Efter rengöring blandar du en tesked av Face Lift 
Activator med en tesked av pulvret till en tunn kräm. 
Använd omedelbart. Testa blandningen på ett 5 cm stort 
område, t.ex. bakom örat, innan första användningen för 
att kontrollera att ingen irritation uppstår. Applicera jämnt 
över ansikte och hals. Undvik området kring ögonen. 
Låt verka i 30 minuter. Skölj med varmt vatten och torka 
försiktigt torrt. Använd en till två gånger i veckan.

Det är normalt om huden stramas åt lite när du använder 
denna blandning. Detta beror på att formulan innehåller 
akacia som stramar åt och lyfter hyn. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Nu Colour – Visa upp och känn dig som den gudinna du är!
Denna innovativa makeup- och tillbehörsserie, med intensiva 
färger och det bästa inom hudvårdsteknologin, framhäver den 
naturliga skönheten i dina ögon, läppar och din hy. Kombinera 
den med en hudvårdsrutin av hög kvalitet och ta del av ALLT 
som får dig att känna dig vacker.

förstärk och framhäv din naturliga skönhet
NU COLOUR



TONAD FUKTIGHETSKRÄM MED SPF 15, 40 ML

Ditt letande är över! Med 3-i-1-produkten Nu Colour 
Advanced Tinted Moisturizer får du både överlägsen 
täckning och en härlig lyster. Produkten fungerar som 
en färgkorrigeringskräm samtidigt som den balanserar 
och lugnar huden. Den innehåller även anti-ageing-
ingredienser som minskar uppkomsten av fina linjer och 
rynkor. SPF 15 skyddar huden från de oönskade effekterna 
av överdriven solexponering.

Applicera produkten jämnt över huden antingen med dina 
fingertoppar eller med en svamp. Börja i mitten av ansiktet 
och arbeta dig utåt. Se till att produkten appliceras ända ut 
i hårfästet för en naturligare effekt fri från ränder. Avsluta 
genom att pudra lätt över ansiktet med Nu Colour 
Finishing Powder.

Genom att erbjuda en fullständig, lätt täckning återspeglar 
Advance Tinted Moisturizer din egen naturliga hudton. 
Med fyra olika spännande nyanser att välja från kommer 
du garanterat att hitta den perfekta tonen för dig.

ADVANCED LIQUID  
FINISH SPF 15 

FLYTANDE FINISH MED SPF 15, 30 ML

Få ut det mesta av din anti-ageing-rutin och vitalisera 
din look med en vacker matt finish, samtidigt som 
uppkomsten av fina linjer och rynkor minskas – för en ren, 
felfri täckning och en ungdomligare hy. Den kommer inte 
bara att dölja glåmighet och rodnad – med SPF 15 kan 
du också skydda din hud från de oönskade effekterna av 
överdriven solexponering.

Applicera produkten jämnt över huden antingen med 
dina fingertoppar eller med en svamp. Börja i mitten 
av ansiktet och arbeta dig utåt. Se till att produkten 
appliceras ända ut i hårfästet för en naturligare effekt 
fri från ränder. Avsluta genom att pudra lätt över ansiktet 
med Nu Colour Finishing Powder.

Med sju fantastiska nyanser att välja från finns det ett 
alternativ för varje hudton. Kom och hitta din!

ADVANCED TINTED  
MOISTURIZER SPF 15

N
U

 C
O

LO
U

R

HÅLLBAR TÄCKANDE KRÄM, 2,2 G

Med en formula som innehåller A-, B- och E-vitaminer, 
hjälper denna behändiga concealer till att täcka mörka 
ringar och fina linjer och rynkor, för att efterlämna din hy 
med ett felfritt utseende. Tillgänglig i tre olika nyanser.

Välj en nyans något ljusare än din hudton. Applicera 
concealern under ögonen och i den inre ögonvrån med 
hjälp av fingertopparna. 

Oavsett hudton kommer du att hitta rätt concealer för dig. 
Välj mellan nyanserna Light, Medium och Tan. 

CONCEALER

Pink Ochre

Almond

Honey Beige

Sunset Beige

Medium Ochre

Mocha

Tawny

Fair

Sand

Honey

Medium Beige

Light

Medium

Tan
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TRANSPARENT LÖSPUDER, 30 G

FINISHING  
POWDER

Med detta ultra-transparenta puder får du en mjuk, 
felfri och färglös finish. En färglös lösning för alla hudtyper 
och -toner med en formula framtagen för att absorbera all 
överflödig olja och minska glansen i ansiktet.

Doppa din Nu Colour Powder Brush N°2 eller pudervippa 
i pudret. Knacka sedan på sidan av behållaren för att ta 
bort eventuellt överskott. Pudra ditt ansikte varsamt med 
rörelser över pannan och ned mot kinderna. Undvika att 
dra, gnida eller gnugga pudret över huden. 

Finishing Powder är det perfekta alternativet till varje 
look. Perfekt för att fixera sminket och gör det enkelt att 
applicera ögonskugga och rouge. 

BRONZING  
PEARLS

SILKESLENA PUDERPÄRLOR, 30 G 

Dessa puderpärlor i flera färger passar perfekt för 
varje hudton. Med en unik kombination av varma och 
strålande nyanser för att ge din hy en omedelbar solkysst 
färg och lyster. 

Dra en stor puderborste eller svamp över bronspärlorna 
och applicera sedan allt över ansikte och hals eller bara 
på dina kindben för en markerande effekt. 

Våra Nu Colour-produkter är enkla att applicera. 
Vi använder nylon i våra produkter för att förbättra 
blandbarheten och se till att de glider lätt över huden. 
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HÅLLBAR MASCARA MED BÖJANDE EFFEKT, 9 G

Med Nu Colour Black Curling Mascara slår du andra 
med häpnad. Denna mascara är speciellt framtagen för 
att separera dina fransar och öka deras naturliga böjning. 
Den ger en hållbar böjd effekt utan fula klumpar för en 
extra fantastisk glöd som får allas blickar att riktas mot dig 
när du kliver in i rummet.

Öppna mascaran och gnugga av applikatoränden mot 
sidan för att få bort eventuellt överflöd. Håll ögonen 
så öppna du kan och borsta varsamt över fransarna. 
Börja från fransroten och dra borsten uppåt till toppen 
av fransarna. Om fransarna fortfarande behöver separeras, 
gör du om processen till önskad effekt.

Effekten i Curling Mascara kommer från dess design – 
den lättanvända borsten är något böjd, vilket ger en 
öppen blick och en hållbar franseffekt.

CURLING  
MASCARA



STÄRKANDE GEL FÖR ÖGONFRANSAR, 5 ML 

EYELASH  
CURLER

ÖGONFRANSBÖJARE FÖR PRECISIONSARBETEN 

EYELASH  
TREATMENT

Behandla och skydda dina ögonfransar. De kommer 
att se starkare och tjockare ut med denna klara och 
stärkande gel för ögonfransar. Eyelash Treatment går 
perfekt att använda separat som en ögonfransmask 
eller primer. Den gör inte bara dina ögonfransar starkare 
än någonsin, utan lägger också till volym och tjocklek för 
en läcker heldagslook. 

Applicera på dina rena, torra ögonfransar. Börja vid roten 
och jobba upp mot toppen. Använd Eyelash Treatment 
separat, antingen på natten eller dagen, för att behandla 
och stärka dina ögonfransar. 

Eyelash Treatment fungerar perfekt som en primer för 
vår Curling Mascara. Applicera den som bas för att 
förbättra mascarans speciella effekt och få din läckra 
look att hålla hela dagen.

Denna oumbärliga produkt verkar för att boosta 
ögonfransarna och ge dem en naturlig böjning. 
Perfekt utformad för att fungera på alla ögonformer 
och franstyper fångar den varsamt upp varje strå och 
ger dig vackert upplyfta och böjda fransar. 

Vi rekommenderar att du böjer fransarna innan 
du applicerar mascaran, för att öppna upp blicken. 
Öppna helt enkelt tången, greppa den övre fransraden 
och håll kvar i fem sekunder, upprepa sedan med det 
andra ögat.

Denna tång är det perfekta sättet att komplettera 
din ögonfransrutin. Börja med Eyelash Treatment 
för att stärka dina ögonfransar innan du böjer dem. 
Avsluta sedan din look med Nu Colour Curling 
Mascara för att få de ögonfransar du alltid önskat dig. 

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

RENGÖRING FÖR VATTENFAST MAKEUP  
FÖR ÖGON OCH LÄPPAR, 100 ML

Bli av med den långvariga makeupen på ett ögonblick 
med detta sminkborttagningsmedel som snart blir 
oumbärligt för dig. Dess skonsamma och effektiva 
bifas-formula verkar i två steg: Den avlägsnar smink från 
dina ögon och läppar samtidigt som de känsliga områdena 
lugnas och blir mjuka, så att du kan avsluta din dag med 
en fräsch hy utan smink.

Skaka väl för att aktivera formulan och se hur färgerna 
blandas. Sedan är det bara att sätta igång. Används på 
bomullstuss för att försiktigt torka bort makeup från ögon 
och läppar. 

Du kommer att märka två separata lager direkt: ett 
oljelager som hjälper till att bryta ner makeupen och ett 
vattenlager som hjälper ta bort eventuella rester och gör 
att din hy känns fräsch. Skaka väl för att aktivera formulan 
och se och känn magin!
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HÅLLBART MATT FLYTANDE LÄPPSTICK, 3,1 ML

Gör kyssarna oundvikliga med detta oslagbara utbud 
av hållbara läppfärger. Skapade med vår högpresterande 
lätta formula, behövs det bara en enda applicering 
med Powerlips Fluid för att lugna dina läppar och göra 
dem mjuka, skyddade och jämna – för en intensiv look 
som inte kladdar eller färgar av sig. Otroligt snygga. 
Med wow-faktor. 

Börja med rena läppar. Dra först en linje lätt med 
applikatorn innan du fyller i dem helt. För att ge en 
mjukare look åt dina läppar rekommenderar vi att du 
först förbereder dem med ett återfuktande läppbalsam. 
Vänta tills de är torra innan du applicerar ditt läppstift.

Vår lätta formula känns fantastisk på läpparna samtidigt 
som den är snygg men den innehåller även en blandning 
av hudbehandlande och mjukgörande ingredienser, 
såsom avokadoolja och E-vitamin, för att göra 
läpparna mjuka, lena och helt enkelt urläckra. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID valet är ditt
Det finns alltid en nyans för dig, oavsett klädsel, humör eller look. Du har ett stort hållbart 
färgurval att välja mellan, med färger och nyanser som går från metallic till matte. 
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BALSAM FÖR FYLLIGARE LÄPPAR, 4,5 G

Detta fräscha, lätta och återfuktande balsam glider 
mjukt över dina läppar och återupplivar dem med en mjuk, 
fyllig glans och en svag färg. 

Använd separat för att få fylligare läppar med en 
svag färg, eller under läppstiftet eller läppglansen 
som en skyddande bas. 

Genom att tillsätta mentol i Lip Plumping Balm-formulan, 
har vi garanterat att varje användning känns sval och fräsch 
– en skön behandling för dina läppar! 

LIP PLUMPING  
BALM

KONTURERANDE LÄPPGLANS, 15 ML

Säg adjö till tunna, odefinierade läppar med 
denna ultraglänsande, lättapplicerade läppglans. 
Med denna formula kommer du att märka hur dina 
läppar blir fylligare, mer välformade och konturerade. 
Det kan användas separat eller över en favoritfärg – ett 
måste för oslagbara läppar. 

Applicera på torra, rena läppar så ofta som det önskas 
under dagen, antingen separat eller över ett läppstift. 
För bästa möjliga resultat rekommenderar vi att den 
används tre gånger dagligen. Fukta inte läpparna innan 
du applicerar läppglanset. 

Contouring Lip Gloss är fantastisk för att ge nytt liv 
åt din amorbåge – överläppens dubbla båge – som 
har en tendens att minska med åldern. Med detta 
läppglans får du dina fylliga, välformade läppar att 
återvända till rampljuset. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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SYNTETISK ULTRAMJUK ROUGEBORSTE 

BLUSH  
BRUSH N°3

Denna vackert handgjorda borste är ett måste för alla våra 
puderentusiaster. Den ger en len och jämn täckning för en 
perfekt jämn och naturlig look.

Placera en liten mängd löspuder på din borste och 
dutta varsamt över ansiktet för att absorbera överskott 
av olja. Få fram en varmare look genom att applicera 
kompaktpudret i svepande rörelser över ansiktet. 

Utformad för precisa rougeappliceringar passar den 
här vinklade borsten perfekt för att skulptera fram 
kindkonturerna och ger obruten precisering med dess 
ultramjuka syntetiska duofiberborst. 

Le mot spegeln samtidigt som du applicerar rougen, 
dutta och tryck lätt ut rougen på dina yttre kindben.
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SYNTETISK ULTRAMJUK PUDERBORSTE 

Denna ultramjuka Foundation Brush N°1 har syntetiska 
dubbelfibrer, speciellt tillverkade för att skapa en naturlig, 
felfri finish med flytande makeup och för hjälpa till att 
enkelt bygga upp en täckning som ger en lätt spraymålad 
effekt. Den här högkvalitativa accessoaren är det perfekta 
tillägget till alla sminkset och den hjälper dig att uppnå den 
strålande, felfria looken på nolltid. 

Ta ett litet pumptryck av din foundation på baksidan av 
din hand. Doppa sedan borsten i den och svep den över 
ansiktet i cirklande rörelser för en felfri finish. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

SYNTETISK ULTRAMJUK FOUNDATIONBORSTE 
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EYE BLENDING  
BRUSH N°4

SYNTETISK ULTRAMJUK BLANDNINGSBORSTE 
FÖR ÖGON

Ett oumbärligt tillbehör för att definiera dina ögonbryn. 
Accentuerar ögonen och skapar den perfekta makeupen 
för ögonbrynen. Den konformade borsten är utformad för 
att varsamt applicera och blanda pudret för att få fram den 
önskade effekten.

Använd tillsammans med ditt Nu Colour Eyebrow 
Shaping Kit. Applicera makeupen längs den naturliga 
ögonbrynslinjen innan du blandar för en perfekt finish.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

SYNTETISK ULTRAMJUK BORSTE FÖR ÖGONSKUGGA 

Denna långa, smala borste blandar och mjukar upp 
ögonskuggan utifrån och in och hjälper dig att framhäva 
dina ögon som ett proffs. 

Blanda kräm- eller puderögonskuggor direkt på dina 
ögonlock eller sudda skuggor längs ögongloben. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

SYNTETISK ULTRAMJUK ÖGONBRYNSBORSTE 

Gör dina ögon till uppmärksamhetens centrum med 
denna Eye Shadow Brush N°5 av professionell kvalité 
– perfekt för att enkelt applicera ögonskugga på hela 
ögonlocket och skapa konturer längs ögongloben.

Välj ögonskugga med borsten och knacka försiktigt 
bort eventuellt överflöd. Svep borsten över ögonlockets 
nederdel eller från fransroten och upp över ögongloben.
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Matcha den snygga kostymen med en nyrakad look. 
Dividends är Nu Skins oumbärliga serie för den moderna 
mannen och har allt du behöver för att göra rakningen till 
morgonens höjdpunkt. 

ett måste för den moderna mannen 
DIVIDENDS



RENGÖRANDE OCH EXFOLIERANDE RAKKRÄM, 200 G

Dividends Shave Cream är mer än bara en rakning. 
Den rengör, skrubbar och mjukgör när du rakar dig. 
Ger en skön, len känsla efter varje morgonrakning. 
Det koncentrerade löddret, framtaget för komfort 
och bekvämlighet, optimerar rakbladets glidning 
och den krämiga konsistensen ger en tillförsel av 
extra hudvårdsfördelar. 

Ta en liten mängd kräm i en våt hand och massera varsamt 
in i huden före rakning. Skölj ordentligt med varmt vatten 
efter rakningen.

Dividends Shave Cream kan användas på hela kroppen och 
inte bara av män! Många kvinnor gillar att använda krämen 
för att raka sina ben, i och med den mjuka och behagliga 
känslan efteråt. 

LUGNANDE AFTERSHAVE, 50 ML

Detta bekväma aftershavebalsam gör att ansiktshåren 
känns mjukare och finare samt mindre synliga, 
så att morgonrakningens håller längre. Tack vare 
aloe vera-tillskottet återfuktar produkten din hy 
och lugnar den.

Applicera generöst över ansikte och hals efter rakningen. 

Vi har lagt till en blandning av teknologiskt avancerade 
skrubbande ingredienser till Dividends Aftershave 
Balm-formulan för att hjälpa minska uppkomsten 
av sår och irriterad hud efter rakningen. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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Vare sig du solar under de ljusa sommardagarna eller vill ha en 
vacker solbränna året runt, finns det inget bättre sätt att njuta 
av din tid i solen och samtidigt skydda och återfukta huden än 
med Sunright.

få ut det mesta av det roliga i solen
SUNRIGHT



LÄPPBALSAM, SPF 15

Denna Sunright-favorit är ett återfuktande läppbalsam 
med SPF 15 som skyddar mot sprickbildningar och 
UV-strålning – för lena och mjuka läppar.

Detta behändiga och användarvänliga Sunright Lip 
Balm kan du applicera generöst på dina läppar så ofta 
som det behövs. 

Solrosoljan i Sunright-formulan hjälper till att göra huden 
mjuk och återfuktar den, medan E-vitamin skyddar den 
från oxidativ stress orsakad av kyla, vind och sol.

TONAD BRUN UTAN SOL-GEL FÖR ANSIKTE OCH 
KROPP, 125 ML

Det har aldrig varit enklare att uppnå den underbara 
skönhetslystern. Oavsett årstid garanterar Sunright 
Insta Glow en solbrun, solkysst finish 15 minuter* efter 
applicering, utan överdriven solexponering. Gelen avger 
endast en svag doft och är enkel att använda. Den är lätt att 
applicera och ger huden en smidig, jämn och strålande färg. 

Använd ett tunt lager av denna gel på exfolierad, ren, torr, 
icke-irriterad och oskadad hud. Applicera över ansikte och 
kropp i cirklande rörelser. Undvik ögonbrynen, de känsliga 
områdena runt ögonen, hårlinjen och läpparna. Tvätta 
sedan dina händer noga. Avlägsna gelen från knän, 
anklar och armbågar, och vänta i några minuter innan 
du klär på dig. Använd inte varje dag.

Din vackra solkyssta lyster kommer fram efter cirka 
15 minuter* – denna härliga färg är ett direkt resultat 
av karamell och varsamma färgingredienser som lagts 
till i Insta Glow-formulan. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 ELLER 50

SOLKRÄM FÖR ANSIKTE OCH KROPP, 100 ML

Överdrivet solande kan leda till att tydliga ålderstecken 
uppstår tidigare än vanligt. Sunright 50 och 35 ger skydd 
mot både UVA- och UVB-strålar, med en vattenfast 
formula som inte klibbar. Lugna och skydda din hud 
samtidigt som du njuter av solskenet. 

Applicera ett generöst, jämnt lager med kräm över alla 
exponerade områden. Mindre mängd av produkten 
innebär också betydligt mindre solskydd. Massera in 
i huden 15 minuter innan du solar eller badar. Smörj in 
dig regelbundet för att behålla skyddet, speciellt efter att 
du har simmat, svettats eller torkat dig med en handduk. 
Undvik förlängd exponering, även med solskydd. 

Båda Sunright-krämerna ger mer än bara skydd mot 
solstrålarnas oönskade effekt. De innehåller aloe vera 
som återfuktar huden samtidigt som de skyddar mot 
UV-strålning.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SUNRIGHT  
INSTA GLOW
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SPF 35 
ELLER 50

50Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende på land. 
Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att kontrollera 
produkttillgängligheten

(*) Klinisk utvärdering av Sunright Insta Glows effekt, där 25 kvinnor använde 
produkten i ansiktet och på armarna. I ett frågeformulär noterade de sedan 
effekten vid utgångsläget samt 15 minuter efter applicering.
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Epoch drar nytta av den tidlösa kunskapen och traditionerna från ursprungsbefolkningar runt 
om i världen som samlats in av ledande etnobotanister i modern tid. Upplev Epoch och upptäck 
naturens hemligheter: världens ritualer förvandlade till en serie av ansikts-, hårvårds- och 
kroppsvårdsprodukter som skämmer bort både kropp och själ. 

upplev världens ritualer
EPOCH

Kina
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SCHAMPO OCH LÄTT BALSAM  
FÖR ALLA HÅRTYPER, 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

HÅRBALSAM, 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Om du gillar hårvårdsserien Epoch kan det här vara 
något för dig. Detta etnobotaniska schampo med 
lätt balsameffekt innehåller ava puhi-extrakt som 
varsamt rengör och återfuktar ditt hår, samt gör det rent, 
livfullt och glansigt. 

Börja med att blöta håret, placera sedan en liten mängd 
av produkten i dina händer. Massera varsamt in i hår och 
skalp för att skapa ett lätt lödder, och rör det sedan genom 
ditt hår innan du sköljer håret noggrant. Använd Epoch 
Ava Puhi Moni Conditioner vid behov för ytterligare 
behandling och en ännu mjukare känsla.

Generationer av polynesiska kulturer har ofta kramat 
nektarn ur den konformade ava puhi-blomman direkt 
i deras hår, mycket likt ett modernt schampo. Tiderna 
kanske har förändrats, men principerna, och användningen, 
av denna fantastiska blomma är mycket lika. 

Med ett extrakt utvunnet ur den konformade ava 
puhi-blomman hjälper detta närande balsam till att mjuka 
upp strävt, torrt eller tjockt hår – för ett friskt och glansigt 
hår med en len känsla. 

Använd balsamet efter att du har tvättat håret med 
Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner 
eller Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo. 
Låt balsamet verka i några minuter för bästa resultat. 
Skölj sedan noggrant.

Hårvårdsserien Epoch använder samma del från ava 
puhi-plantan, en kunskap som förts vidare genom 
generationer hos urbefolkningen i Hawaii – därav 
namnet ava puhi moni, eller ”verklig ava puhi” på hawaiiska. 

ritual med 
inspiration från 

Polynesien

MJÄLLSCHAMPO, 250 ML

Detta mjuka och skonsamma schampo gör håret rent och 
lindrar för de som upplever torr, flagnande hårbotten och 
mjäll. Epochs mjällschampo, berikat och lätt parfymerat 
med blomman från den polynesiska ava puhi-plantan, 
rengör och vårdar håret och ger det en utsökt doft. 

Börja med att blöta håret. Massera sedan schampot till 
ett lödder och låt verka i en eller två minuter. Avsluta 
genom att skölja ordentligt och applicera Epoch Ava 
Puhi Moni Conditioner. 

Generationer av polynesiska kulturer har använt nektarn 
från ava puhi-plantan för att tvätta och behandla sitt 
hår. Känd för sin balsameffekt och för att ge ett mjukt, 
blankt hår, var denna planta det perfekta valet för 
vår Epoch-serie. Vi har inlett ett samarbete med en 
oberoende källa i Polynesien för att odla plantan på ett 
hållbart sätt. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritual med 
inspiration från 

Polynesien

ritual med 
inspiration från 

Polynesien

52Tillgängligheten på vissa produkter kan variera beroende 
på land. Se prislistan eller besök www.nuskin.com för att 
kontrollera produkttillgängligheten.
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POLISHING  
BAR

EXFOLIERANDE  
KROPPSRENGÖRING, 100 G

Denna etnobotaniska rengöring passar perfekt för att 
skrubba din hy vid rengöring. Den tar effektivt bort smuts, 
överskott av olja och andra orenheter utan någon tvål och 
ger en fräsch, len och mjuk känsla.

Börja med att fukta huden, applicera sedan baren med 
varsamma, cirklande rörelser. Skölj ordentligt med varmt 
vatten efter användning.

Epoch Polishing Bar är ett perfekt val för att ta bort 
orenheter från hyn. Detta på grund av ingrediensen 
Sisku’pas som är mald trädbark från barrträd vid nordvästra 
Stillahavskusten. Ingrediensen har använts länge av 
Cowlitz-stammen av just den orsaken. 

SKUMMANDE RAKGEL, 125 ML

Denna löddrande gel är den perfekta partnern vid varje 
rakning och ger ett lent och bekvämt glid för rakbladet. 
Dess lugnande formula, med botanisk inspiration från 
ursprungsbefolkningen i sydvästra Amerika, dämpar 
effekterna av daglig rakning på din hy och är enkel att 
skölja av för ytterligare bekvämlighet. 

Massera varsamt in en liten mängd gel med hjälp av din 
fuktiga handflata tills lödder har bildats helt, fortsätt sedan 
att raka som vanligt. Skölj huden noga med varmt vatten 
när du är klar. 

Vi har lagt till lite extrakt av kungsljus i vår 
formula. Det har använts i århundraden av 
ursprungsbefolkningen i sydvästra Amerika för att 
fodra skorna. De sammetsmjuka bladen är berömda 
för deras förmåga att lugna huden och göra den mjuk.

EVERGLIDE
BABY HIBISCUS  

HAIR AND BODY WASH
SKONSAM RENGÖRING OCH ÅTERFUKTNING  

FÖR BEBISAR, 150 ML

Denna skonsamma hår- och kroppsrengöring passar 
perfekt för varje bad och är särskilt framtagen med 
småttingarna i åtanke. Med extrakt av hibiskusblomma 
i formulan för skonsam rengöring och återfuktning, 
garanterar Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash 
att badningen blir till en skön stund både för barn 
och föräldrar.

Stöd barnets nacke och axlar med ena handen och håll 
barnet säkert under din armhåla. Med din fria hand 
applicerar du önskat mängd skum på bebisens fuktiga 
kropp och hår. Massera varsamt in skummet i hår och hud. 
Skölj sedan rent. 

Olika kulturer runtom i Sydostasien har använt 
hibiskusblomman i århundraden. De krossade blommorna 
och bladen kokas i vatten till en blandning som 
sedan appliceras i hår och hårbotten för att rengöra, 
lugna och återfukta. 

ritual med 
inspiration från 

nordvästra 
Stilla havet

ritual med 
inspiration från 

sydvästra Amerika

ritual med 
inspiration från 
Sydostasien
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NÄRANDE FUKTKRÄM FÖR KROPPEN, 125 G

Med en formula som innehåller botaniskt extrakt som 
sheasmör och frukten från det afrikanska baobabträdet 
ger denna luxuösa kräm intensiv återfuktning för att 
främja en mjuk och följsam hud. Dessa beprövade 
etnobotaniska ingredienser skyddar hyn och hjälper till 
att bättra dess motståndskraft. Resultatet blir en len, 
mjuk och återfuktad hud.

Applicera krämen frikostigt över hela kroppen – vi 
rekommenderar att du framför allt är uppmärksam på 
knän, armbågar och andra ställen som behöver extra fukt. 

Ett extrakt från baobabträdets frukt, en gammal favorit 
hos befolkningen i Afrika, används för att hjälpa till att 
återfukta och lugna torr hy. Nu Skin stödjer ett projekt för 
återväxt av skog som fokuserar på att plantera fruktträn 
och skydda baobabträd i lokala byar, något som är 
avgörande för att förbättra livet för utsatta barn i Malawi.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL MOT UTSLAG, 15 ML

Epoch Blemish Treatment är framtagen för att hjälpa till 
att förbättra utseendet på din hud och mildra besvären 
kopplade till utslag. Den innehåller skonsamma botaniska 
ingredienser som lugnar huden.

Rengör huden ordentligt före applicering. Täck områden 
med utslag med ett tunt lager, upp till tre gånger dagligen. 
Om din hud börjar torka ut i vissa områden, börja med en 
enda applicering och öka gradvis efter behov. Blir huden 
för torr eller fjällig, minska användningen till en gång om 
dagen eller varannan dag.

Vår Blemish Treatment-formula innehåller ämnen från 
Jobs tårar, en aminorik växt som traditionellt användes 
i tropiska Asien för att lugna huden och är välkänd för 
sin förmåga att behandla utslag.

GLACIAL  
MARINE MUD

RENGÖRANDE LERMASK FÖR ANSIKTE 
OCH KROPP, 200 G

Med hjälp av havsleraextrakt taget från en avlägsen 
glacialmynning i Kanada, skapar Glacial Marine Mud 
en fantastisk ansiktsmask fylld med nyttiga mineraler för 
huden. Den verkar för att göra hyn mjuk och ren genom 
att dra ut orenheter och toxiner. Ger huden en ren och 
närande känsla. 

Applicera ett generöst lager lera på huden. Undvik 
områdena kring mun och ögon. Låt torka i 15–20 minuter, 
eller tills leran ändrar färgen till ljust akvamarinblå. 
Skölj sedan ordentligt med varmt vatten. Upprepa 
denna process två eller tre gånger i veckan. 

Enligt legenden försökte ursprungsbefolkningen 
i nordvästra Stilla havet använda denna lera till krukor men 
misslyckades. Leran höll inte men de märkte snart att deras 
händer hade blivit mjukare och lenare av den. Snabbspola 
fram till i dag då vi har förfinat denna lera ytterligare för att 
skapa den mask du känner igen och gillar.

BLEMISH  
TREATMENT

ritual med 
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Stilla havet
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SOLE SOLUTION
ÅTERSTÄLLANDE FOTKRÄM, 125 ML

Stärk huden på dina tår, hälar och fotsulor för att göra 
dem friska och mjuka. Med en formula som inte klibbar 
och återfuktande ingredienser är Sole Solution perfekt 
för att avlägsna döda hudceller eller intorkad hud från 
trötta fötter.

Applicera Sole Solution generöst i de utsatta områdena 
på dina fötter efter rengöring både morgon och kväll, 
eller så ofta det behövs. Försök att fokusera på områden 
där huden är skrovlig eller torr. Skölj inte bort produkten, 
den är perfekt att användas under sockor på natten så 
att du kan vakna upp till härligt, mjuka fötter.

Inspirerad av urbefolkningen i Centralamerika, innehåller 
Sole Solution-formulan etnobotaniska ingredienser som 
krossad allkrydda för att förbättra tjocka, skrovliga ställen 
på huden. 

ÅTERFUKTANDE FOTKRÄM, 100 ML
FIREWALKER

Om du har stått på benen hela dagen och det känns 
som om fotsulorna brinner, har vi precis vad du 
behöver. Lugna dina trötta tår med Epoch Firewalker 
– en svalkande, uppfriskande kräm inspirerad från den 
polynesiska urbefolkningens eldriter med kolvandring.

Applicera krämen direkt på dina fötter med mjuka, 
masserande rörelser. 

Polynesiska ”firewalkers” använde ofta blad från den 
hawaiianska Ti-plantan för att svalka sin hud och göra 
den mjuk efter att de hade gått över glödande kol. 
Vi följde deras exempel och inkluderade ett extrakt av 
plantan i vår formula tillsammans med babassufröolja, 
ett naturligt mjukgörande och återfuktande medel för 
huden från Sydamerika.

UPPFRISKANDE GEL FÖR BENEN, 100 ML

Pigga upp dina ben med denna kylande och lugnande 
etnobotaniska gel. Med en fräsch mintdoft och en klar 
formel som inte klibbar, känns och doftar IceDancer 
underbart – ett perfekt avslut på en lång dag. 

Massera in gelen generöst på vader och bakom knäna när 
du vill. Tvätta bort all kvarvarande gel från händerna när du 
är färdig. 

IceDancer är inspirerad av urbefolkningens kulturer 
i nordvästra Amerika och innehåller naturlig vildmynta 
för att lindra trötta ben. Deras jägare tillbringade ofta 
långa dagar och nätter på fötterna, då de ofta gick och 
sprang i flera timmar innan de kunde vila sig. De brukade 
gnugga denna planta direkt på sina ben för att ge dem 
energi att fortsätta.

ICEDANCER

ritual med 
inspiration från 
Centralamerika

ritual med 
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Polynesien

ritual med 
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ursprungsbefolkningen 
i Amerika
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DJUPRENGÖRANDE OCH NÄRINGSGIVANDE 
ANSIKTSMASK, 75 ML

YIN AND YANG MASK 

ritual med 
inspiration 
från Kina

Epoch Yin and Yang Mask kombinerar två viktiga 
egenskaper, den rengör din hy och ger den näring – för 
en fräsch look med härlig lyster. Innehåller en blandning 
av kaolin, kol, extrakt av porslinsblomma (Hoya Lacunosa) 
och doftar etnobotanisk arabisk jasmin (Jasmine sambac), 
som normalt används i Kina för att uppnå inre harmoni 
och en vacker lyster.

Applicera varsamt ett jämnt lager i ansiktet, på ren 
och torr hud. Massera in masken för att aktivera det 
mikroinkapslade kolet tills färgen ändras från vitt till grått. 
Låt produkten verka i högst 10–15 minuter. Skölj ordentligt 
med varmt vatten. Använd högst två gånger i veckan.

Extraktet av porslinsblomma i Epoch Yin and Yang Mask 
utvinns under kontrollerade förhållanden (CEA), vilket 
innebär att blommorna odlas i en sluten miljö, vilket 
garanterar spårbarhet och hållbarhet från frö till produkt. 
Alla produkter från Nu Skin som innehåller minst en 
CEA-ingrediens är märkt med Groviv-logotypen.
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Nu Skin är grundat på idén om att ge tillbaka. Det ligger 
i själva hjärtat av vilka vi är och vad vi gör. Force for Good 
Foundation föddes ur just detta ideal och har sett oss ge 
vårt stöd till ett flertal fantastiska ändamål runt om i världen 
sedan 1996. Konceptet är enkelt: Oavsett hur du bidrar, 
vare sig det är genom generösa donationer eller genom 
försäljning av vår Epoch-serie, går 100 % av det du ger till 
dem som mest behöver det – Nu Skin tar hand om resten. 

en tro på att ge tillbaka

FORCE FOR GOOD  
FOUNDATION
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Dr. Dana har allt du behöver för att ta hand om dina 
naglar, både på fingrar och tår. Dr. Dana Nail Renewal 
System är en ny serie i Nu Skin-familjen och kommer 
direkt från Dr. Dana Stern som är dermatolog och 
specialist på nagelvård. Dags att ta hand om dina 
fingrar och tår. 

som hudvård för dina naglar
DR. DANA
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Manikyr i en ask? Jajamen! 
Tre enkla steg. Tio enkla minuter. Följ de här anvisningarna för att få de naglar du alltid drömt om. 
Naglar som ser friska, glänsande och starka ut. Du kommer att kunna visa upp dem på nolltid.

 Steg 1: Glycolic Acid Prep for Nails 
Se till att naglarna är torra, rena och ofilade. Vrid pennan (du kanske måste prova några gånger i början men fortsätt 
bara) och för den sedan i jämna lager över ena handens naglar. Gör sedan likadant på andra handen. Låt det hela torka 
helt och gå sedan vidare till steg 2. Använd en gång i veckan.

 Steg 2: Perfect Grit Priming Wand
Den här multifunktionella nagelfilen förbereder naglarna och avlägsnar skadade celler på nagelytan. Fila naglarna 
med yta 01 två till fem gånger tills du ser ett fint pulver. Upprepa med Surface 02 och avsluta sedan med Surface 03, 
tryck hårdare och svep fram och tillbaka för att polera fram lystern. 
Använd Surface 01 och 02 en gång i veckan. Använd Surface 03 högst en gång per dag för att få lyster.

 Steg 3: Deep Hydrating Formula for Nails & Cuticles
Vrid silverpennan, precis som i Steg 01, och applicera produkten över hela nageln – ja, varför inte gnida in lite i huden 
runtomkring och på nagelbanden? Upprepa detta steg max en gång om dagen.

DR. DANA

Ibland har man inte lust att göra en hel manikyr eller så är 
naglarna helt enkelt i desperat behov av vård. Dr. Dana 
Nail Renewal System har allt du behöver för fina naglar. 
Det här kliniskt bevisade systemet passar både för finger- 
och tånaglar. Naglarna ser starka och jämna ut med fin 
lyster, som med genomskinligt nagellack. Allt som behövs 
är tre enkla steg och tio minuter. 

Steg 1: Vrid den vita pennan med glycolic acid. 
Pensla dropparna jämnt över torra, rena olackade naglar. 
Låt produkten absorberas helt och hållet. Använd högst en 
gång i veckan. Steg 2: Borsta naglarna två till fem gånger 
med Surface 01 på nagelfilen. Upprepa med Surface 02 och 
Surface 03. Steg 3: Vrid på silverpennan. Pensla produkten 
över hela nageln och den omgivande huden på fingrar och 
tår. Gör detta högst en gång per dag.

Hela det här systemet är fantastiskt. Men vi är särskilt 
förtjusta i Steg 3 med aprikos-, kokos- och grapefruktolja 
som vårdar och återfuktar naglar och nagelband.

EXFOLIERANDE OCH ÅTERFUKTANDE NAGELKIT
NAIL RENEWAL SYSTEM
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Ge näring, behandla och lugna din hy varje gång du har en stund 
över för dig själv – trots allt förtjänar den det. Hela Nu Skins 
kroppsvårdsserie är framtagen för att erbjuda den där skonsamma, 
välbefinnande beröringen från topp till tå, och berika varje del i din 
hudvårdsrutin för en silkeslen hy. 

ge kroppen den varsamma omvårdnaden 
den förtjänar

NU SKINS KROPPSVÅRD



ÅTERFUKTANDE DUSCHKRÄM, 250 ML

Denna tvålfria återfuktande duschkräm ger en perfekt 
balans mellan återfuktning och friskhet. Men en närande, 
fyllig pH-balanserad formula tvättar Liquid Body Bar 
skonsamt bort smuts, olja och orenheter, samtidigt som 
den skyddar hudens viktiga fuktbarriär. 

Applicera önskad mängd av produkten på fuktig 
hud, arbeta upp ett lödder och skölj sedan noggrant. 
Applicera en valfri fuktighetskräm från Nu Skin 
efter användning. 

Liquid Body Bar är en fullständig upplevelse – dess 
aromatiska doft av grapefrukt piggar upp sinnena och 
doftar underbart. 

TVÅLFRI RENGÖRINGSBAR, 100 G

Body Bar, som med sin tvålfria blandning, rengör grundligt 
från orenheter utan att beröva huden från dess viktiga 
lipider. Denna milda bar förstärkt med Aloe Vera och 
E-vitamin ger huden näring samtidigt som gör rent. 
Resultatet blir en mjuk och ren hud med en svag doft 
av grapefrukt.

Applicera Body Bar på fuktig hud. Arbeta upp ett 
lödder och skölj sedan noggrant. Applicera en valfri 
fuktighetskräm från Nu Skin efter varje användning. 

Eftersom Body Bar har ett balanserat pH hjälper den till 
att skydda hudens egen känsliga fuktbarriär. 

BODY  
CLEANSING GEL

TVÅLFRI DUSCHGEL, 250/500 ML

Denna tvålfria duschgel är berikad med Aloe Vera och 
botaniskt extrakt som lugnar, ger näring och behandlar din 
hud. Gör huden fräsch, mjuk och smidig. Tillräckligt mild 
för daglig användning på hela kroppen, men även perfekt 
för handrengöring för hela familjen.

Applicera generöst på fuktig hud och arbeta upp till ett 
lödder. Skölj noggrant, och när din hud fortfarande är lätt 
fuktig, applicera din favorit fuktighetskräm från Nu Skin. 

Eftersom Body Cleansing Gel är tvålfri, är den skonsam 
för huden och passar perfekt att användas var som helst 
och av vem som helst. Använd den i duschen eller vid 
handfatet – det är upp till dig! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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INTENSIV FUKTKRÄM FÖR KROPPEN –  
PARFYMFRI, 250 ML

KROPPSSKRUBB, 250 ML

BODY  
SMOOTHER

ÅTERFUKTANDE BODY LOTION, 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Skapad med extrakt av blomlök hjälper denna intensiva 
fuktkräm kroppen att förstärka hudens naturliga försvar 
och verkar för att avvärja miljöpåverkan. Torr luft, 
extrema temperaturer, hårda vindar och annan 
miljöpåverkan. Perennial har en doftfri formula som 
passar alla, oavsett hudtyp. 

Denna milda, återfuktande formula passar alla hudtyper. 
Smörj in lotionen över hela kroppen som du vill. 

Naturen är väldigt inspirerande. Narcissväxten skyddar 
cellstrukturen i sin blomlök under svåra vinterförhållanden 
så att den kan blomma år efter år. Extraktet som har 
utvunnits från den blomlöken har vetenskapligt bevisats 
skydda huden samt öka hudcellernas motståndskraft 
och hållbarhet.

Denna lätta återfuktande bodylotion absorberas snabbt 
och har en närande formula som innehåller Aloe Vera, 
algextrakt och E-vitamin. Och ännu bättre: Den verkar 
genom att behandla och återfukta din hud utan att lämna 
några tunga, oljiga rester efter sig.

Smörj lotionen över hela kroppen direkt efter dusch 
eller bad. Se till att huden fortfarande är lätt fuktig, 
arbeta in den med en varsam massage. 

Body Smoother är snabb och enkel att använda då den 
absorberas fort. Prova den innan du klär på dig och fortsätt 
din dag utan att behöva oroa dig mer för din hud. 

En tvålfri rengöring med skrubbeffekt och en uppfriskande 
mintlukt. Liquid Body Lufra ger en oersättlig skrubbning 
genom att varsamt avlägsna orenheter och döda hudceller. 
Oavsett om det är en sträng, torr vinter eller sommarhetta, 
kliver du ur duschen med slät, len och fräsch hud.

Applicera Liquid Body Lufra på fuktig hud. Arbeta upp 
den varsamt till ett lödder innan du sköljer av noggrant. 
Applicera sedan Nu Skin Body Smoother och lägg 
till Perennial Intense Body Moisturizer på områden 
som verkligen behöver den. Upprepa två till tre gånger 
i veckan.

Liquid Body Lufra använder finmalda valnötsskal för att 
skrubba och ta bort torra, grova områden från huden. 
Men oroa dig inte. Den har också en skonsam beröring, 
tack vare Aloe Vera som samtidigt lugnar och vårdar.
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HANDLOTION, 125 ML

Med den milda effekten från aloe vera och E-vitamin, 
återfuktar denna lätta handlotion omedelbart torr 
och narig hud. Resultatet blir en behagligt återfuktad 
och vårdad hud, med händer som känns mjuka 
utan att upplevas klibbiga eller oljiga. Ännu bättre: 
Den absorberas snabbt och låter dig fortsätta med dina 
göromål så fort du är klar.

Applicera lotionen frikostigt på händerna, framför allt på 
dina knogar och handleder. 

Våra händer kan råka ut för en ganska omild behandling. 
De kommer ständigt i kontakt med grova föremål, 
kemikalier och tvålar, och är därför mer benägna att bli 
torra och skadade än andra delar av kroppen. Därför är det 
viktigt att ha en snabbabsorberande handlotion till hands. 

HAND  
LOTION
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Från schampon till balsam och hårmasker, Nu Skins 
hårvårdsserie är framtagen för att vårda både torrt, 
normalt och fett hår. Du kommer att hitta allt du behöver 
för att reparera skador och få tillbaka glansen till de livlösa 
lockarna, för ett hår som ser ungdomligare och friskare ut.

livlöst eller läckert? valet är ditt
NU SKINS HÅRVÅRD



FUKTGIVANDE OCH BALANSERANDE SCHAMPO  
FÖR NORMALT TILL TORRT HÅR, 250 ML

Detta schampo är perfekt för daglig användning 
och ger en bra balans av rengöring och återfuktning. 
Extrakt av bomullsblomma jämnar ut håret och skyddar 
keratinstrukturen. När det används som en del av Nu Skin 
Hair Care System, förbättrar det utseendet och känslan 
i skadat hår. Håret blir synligt friskare och föryngrat 
efter behandling.

Massera in schampot i vått hår och hårbotten, innan du 
sköljer ut det noggrant. Om det behövs kan du upprepa 
detta steg. Använd valfritt balsam från Nu Skin efter varje 
tvätt för att få bästa möjliga resultat. 

Vår Balancing Shampoo-formula innehåller 
extrakt av bomullsblomma för att skydda och 
stärka keratinfibrerna i hårbarken och veteprotein, 
rikt på aminosyrecystein, för att vårda skadat hår.

DJUPRENGÖRANDE SCHAMPO  
FÖR ALLA HÅRTYPER, 250 ML

Clarifying Shampoo ger en grundlig rengöring och hjälper 
till att avlägsna hårda kemikalier och miljöföroreningar. 
Genom att stärka hårbarken utan att avlägsna den 
naturliga fukten från håret, förbättras utseendet och 
känslan i skadat hår synbart för att ge en yngre och 
friskare look. 

Använd en gång i veckan istället för Balancing eller 
Moisturizing Shampoo för djuprengöring. Massera in 
schampot i vått hår och hårbotten, skölj sedan ut det 
noggrant. Följ upp med ReNu Hair Mask för bästa 
möjliga resultat.

Extrakt av sheasmörens frökaka låter mer som en 
välsmakande munsbit än något du kan tänka dig att 
hitta i ditt schampo, men tveka inte över dess effekt. 
Det verkar som en rengöring för att avlägsna klor, 
nikotin och andra luftföroreningar från ditt hår.

MOISTURIZING  
SHAMPOO

FUKTGIVANDE SCHAMPO  
FÖR TORRT OCH SKADAT HÅR, 250 ML

Moisturizing Shampoo rengör varsamt hår som har utsatts 
för mycket värme och färgning, samtidigt som det stärker 
hårbarken och skyddar mot näringsförlust. Dess formula 
som efterliknar lipider stärker håret, förbättrar dess 
utseende och känsla för att ta fram ett hår som ser friskare 
och ungdomligare ut när det används som en del av 
Nu Skin Hair Care System.

Massera in schampot i vått hår och hårbotten, 
innan du sköljer ut det noggrant. Om det behövs kan 
du upprepa detta steg. Använd valfritt balsam från 
Nu Skin efter varje tvätt för att få bästa möjliga resultat. 

Detta schampos återfuktande förmåga kommer från ett 
extrakt av bomullsblomma, som också jämnar ut håret och 
skyddar dess keratinstruktur. 

BALANCING  
SHAMPOO

CLARIFYING  
SHAMPOO
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NÄRANDE BALSAM  
FÖR TORRT OCH SKADAT HÅR, 250 ML

VOLYMGIVANDE BALSAM  
FÖR ALLA HÅRTYPER, 250 ML

RENU  
HAIR MASK

DJUPBEHANDLANDE HÅRMASK  
FÖR ALLA HÅRTYPER, 100 G

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Med ett lågt pH i dess formula som lätt täcker ditt 
hår i naturliga oljeimiterande lipider, förseglar detta 
balsam hårets kutikula och bevarar på så sätt fukten 
för att främja överlägsen glans. Precis som alla andra 
Nu Skins hårvårdsprodukter är den perfekt för skadat hår. 
Ger ett hår som har en mjukare, slätare, yngre och friskare 
look och känsla.

Massera in balsamet i vått hår och hårbotten, 
skölj sedan noggrant och upprepa vid behov. 
Använd alltid efter Balancing, Clarifying eller 
Moisturizing Shampoo för bästa möjliga resultat.

Genom att efterlikna hårlipider, fyller sheasmör i sprickor 
i hårets kutikula för att öka hårets styrka. 

Dess formula stänger, lugnar och stärker varje kutikula, 
samtidigt som den återfuktar och reparerar de yttre 
delarna av hårstråna för att förbättra mjukheten och 
slätheten. När den användas en gång i veckan förbättrar 
ReNu Hair Mask looken och känslan i skadat hår för att 
ge det ett yngre och friskare utseende. 

Använd en gång i veckan istället för Weightless 
Conditioner eller Rich Conditioner. Arbeta in masken 
jämnt i vått hår efter schamponering, framför allt på 
hårtoppar och skadade områden. Låt produkten verka 
i håret i 5 till 10 minuter och skölj sedan ur noggrant. 
Använd direkt efter Clarifying Shampoo för bästa 
möjliga resultat. 

Med en formula som innehåller CS7, slätar ReNu 
Hair Mask ut håret och ger ett mjukare hår. 
Den skyddar mot nötning av kutikulan och hjälper 
till att förhindra sönderbrytning. 

Detta balsam arbetar för att ge glänsande återfuktning 
till ditt hår utan att tynga ned det, och hjälper till att 
maximera hanterligheten. Reparerar skadat hår och 
förbättrar både mjukheten och slätheten – för en friskare, 
yngre look och känsla.

Massera in balsamet i vått hår och hårbotten, 
skölj sedan noggrant och upprepa vid behov. 
Använd alltid efter Balancing, Clarifying eller 
Moisturizing Shampoo för bästa möjliga resultat.

Ängskrasseoljan i formulan ger håret volym, utan att tynga 
ned det. Genom att hjälpa till att behålla fukten i hårstråna 
får det håret att se fylligare ut. 
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INTENSIVT SERUM FÖR HÅR OCH HÅRBOTTEN  
FÖR TUNT, STRESSAT OCH ÅLDRAT HÅR, 75 ML

HÅRBALSAM FÖR HÅR OCH HÅRBOTTEN  
FÖR TUNT, STRESSAT OCH ÅLDRAT HÅR, 175 ML

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum består 
av en formel som i kombination med ageLOC Galvanic 
Spa tillför viktiga ingredienser till hårbotten och 
hårrötter, för att göra håret fylligare och mer vitaliserat. 
Denna oljefria formulering som lämnas kvar i håret stärker 
hårbotten dag för dag, vilket hjälper tunt, stressat och 
åldrande hår att kännas tjockare och se mer välmående ut.

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner ger näring 
och återfuktar vid varje användning, vilket hjälper till att 
förbättra tillståndet i hårbotten och i tunt, stressat och 
åldrande hår genom att stärka håret från rot till toppar. 

Använd i torrt eller fuktigt hår. Dela på håret och spraya 
serumet direkt på hårbotten och hårrötter. Massera 
varsamt in i hårbotten med fingrarna, kamma bort 
eventuella strån som ligger i vägen och påbörja en 
två minuters applicering med ageLOC Galvanic Spa. 
Använd Scalp Conductor med appliceringsalternativ 5, 
för munstycket direkt mot hårbotten och för det framifrån 
och bakåt längs hårlinjen. Skölj inte ur. Styla som vanligt.

Använd efter ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. 
Arbeta in rikligt med hårbalsam jämnt i våt hårbotten 
och hår och var särskilt uppmärksam på hårtoppar och 
skadade delar. Vänta i tre till fem minuter innan du sköljer 
bort produkten. För bästa resultat, tillsätt ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum till din hårvårdsrutin två 
gånger om dagen.

När vi bad en klinisk granskare att bedöma sina 
patienters hår efter att ha använt ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair System i sex månader var resultatet 
imponerande. De rapporterade en volymökning på 107%, 
106 %mjukare hår, 84 % mer glans och 67 % tjockare hår!

Det kraftfulla balsamet innehåller sheasmör och glycerin 
som hjälper till att återfukta och ge näring åt torrt, 
skadat och överbehandlat hår.

HÅRSCHAMPO FÖR TUNT,  
STRESSAT OCH ÅLDRAT HÅR, 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo stärker 
tunt, stressat och åldrande hår, tack vare en exklusiv 
blandning av närande ingredienser. Studier har visat att 
det motverkar färgblekning och skyddar mot värme*, 
vilket även hjälper till att minska hårslitage.

Applicera rikligt med schampo i vått hår och massera 
varsamt in i hårbotten och hela håret. Skölj ordentligt 
med varmt vatten. Använd sedan ageLOC Nutriol Scalp 
& Hair Conditioner. För bästa resultat, tillsätt ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum till din hårvårdsrutin 
två gånger om dagen tillsammans med ageLOC Galvanic 
Spa-apparat.

När de används tillsammans som en del av det 
kompletta ageLOC Nutriol Scalp & Hair System 
(schampo, balsam och serum) kommer ditt hår att få 
mer volym än någonsin tidigare och ge friska lockar 
med en snygg form som du garanterat älskar.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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AP
 24

AP 24-serien hjälper dig att få allt från frisk andedräkt och ljusa 
tänder till skimrande, glänsande läppar. Denna tandvårdsserie 
har allt du behöver för ett glänsande bildperfekt leende och 
ger en långvarig känsla av rena, nyborstade tänder.

fräscha upp ditt leende med varje borstning
AP 24



TANDKRÄM MOT PLACK, 110 G

Med en formula som innehåller ett patenterat 
plackbekämpningsmedel och en frisk smak av vaniljmint, 
hjälper denna skonsamma tandkräm till att avlägsna plack 
och beläggningar och att skapa en känsla av nyborstade 
tänder som varar länge. Den kariesbekämpande formulan 
är skonsam för tänder och tandkött och är därför perfekt 
för att förbättra den dagliga borstningsrutinen.

Borsta tänderna grundligt åtminstone två gånger per dag, 
eller ännu bättre, efter varje måltid, om inte din tandläkare 
har rekommenderat något annat. Vi rekommenderar 
att använda en ärtstor klick av tandkrämen till barn under 
6 år och att barnens borstvanor övervakas, så de inte 
sväljer för mycket av tandkrämen.

Vårt patenterade plackbekämningsmedel (AP 24) lindar 
sig runt tanden, och efterlämnar din mun med en långvarig 
känsla av renhet och friskhet. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

WHITENING TANDKRÄM, 110 G

AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste gör tänderna 
ljusare och vitare samtidigt som plackbildning förhindras. 
En kombination av ingredienser gör tänderna ljusare, 
medan en frisk smak av vaniljmint fräschar upp 
andedräkten för att ge en långvarig känsla av rena, 
nyborstade tänder. 

Borsta grundligt åtminstone två gånger dagligen 
eller efter varje måltid, om inte din tandläkare har 
rekommenderat något annat. Växla gärna med AP 24 
Anti-Plaque Fluoride Toothpaste. Vi rekommenderar att 
använda en ärtstor klick av tandkrämen till barn under 6 år 
och att barnens borstvanor övervakas, så de inte sväljer 
för mycket av tandkrämen.

Denna tandkräm innehåller en unik kombination med 
ingredienser som verkar genom att polera och rengöra 
dina tänder. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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UPPFRÄSCHANDE LÄPPGLANS, 5,1 ML

SMILE POP  
LIP GLOSS

Med AP 24 Smile Pop får du ett leende som smakar 
lika gott som det ser ut. Detta uppfriskande läppglans 
kombinerar en lätt smaksättning av vaniljmint med E- och 
C-vitamin som håller läpparna mjuka, smidiga och riktigt 
läckra! Det här är bästa sättet att förstärka läpparna för ett 
ljust och bländande leende.

AP 24 Smile Pop är enkelt att använda tack vare dess 
mjuka applikator – applicera med varsamma strykningar 
på torra läppar (applicera inte på våta läppar) efter varje 
tandborstning för ett fräscht, rent och bildperfekt leende. 
Perfekt att användas med eller utan läppstift för att 
förstärka ditt vackra leende.

Smile Pop Lip Gloss fungerar bra ihop med andra 
Nu Skin-produkter såsom Powerlips Fluid, eller något 
annat färgat läppstift som du väljer för extra glans. 
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BRIGHT  
SMILE DUO

WHITENING TANDKRÄM 110 G 
SMILE POP 5,1 ML

Din perfekta duo för selfie-leendet. Med vår 
favorittandkräm får du självförtroendet att le brett. 
Tandkrämen arbetar för att göra tänderna ljusare 
och förhindra att plack bildas. AP 24 Smile Pop 
kombinerar samma lätta smaksättning av vaniljmint 
med E- och C-vitamin som håller läpparna mjuka, 
smidiga och riktigt läckra!

Borsta tänderna grundligt åtminstone två gånger per dag, 
eller ännu bättre, efter varje måltid, om inte din tandläkare 
har rekommenderat något annat. AP 24 Smile Pop är 
lätt att använda tack vare applikatorn. Stryk varsamt på 
torra läppar (applicera inte när de är våta) efter varje 
tandborstning för ett fräscht, rent och bildperfekt leende. 

Hur vet du att dessa produkter passar perfekt ihop? 
Därför att de båda delar den härliga smaken av 
vaniljmint! En perfekt kombination för ett mjukt, 
ljust och läckert leende!
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Vi älskar att hjälpa dig att se bra ut, men vi är även måna om att hjälpa dig att må bra. Pharmanex, vårt sortiment av högkvalitativa kosttillskott 
och ett omfattande hälsoprogram, förenar naturliga ingredienser med de senaste vetenskapliga rönen, upptäckta under mer än 30 år av 
innovativ forskning. Målet för varje produkt är enkelt: att optimera ditt välbefinnande och få dig att både se ut och må som bäst.

sann skönhet börjar inifrån
PHARMANEX
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KOSTTILLSKOTT, 30/120 KAPSLAR

Vem gillar inte en god kopp te? Det gör vi! Och medan 
inget slår nybryggt, tycker vi att vår produkt är näst bäst. 
Vi har tagit extrakt från bladen från grönt te (Camellia 
Sinensis) och tillsatt det i produkten Pharmanex Tēgreen.

Ta en kapsel på morgonen med mat och dryck. 

Människor på det kinesiska fastlandet och i Indien har 
druckit te i århundraden av olika orsaker, men kanske inte 
riktigt på detta sätt. Vi har tagit grönt teextrakt och lagt till 
det i Pharmanex Tēgreen-formulan!

Tegreen
KOSTTILLSKOTT, 180 KAPSLAR KOSTTILLSKOTT, 60 KAPSLAR

BONE FORMULA EYE FORMULA

Vi behöver alla kalcium för att stärka skelettet. 
Du hittar det och en rad andra vitaminer och 
mineralämnen som alla bidrar till att behålla en god 
benfunktion i Bone Formula, bland annat D-vitamin, 
K-vitamin, magnesium och mangan.

Flera faktorer som skärmtid och luftföroreningar, bidrar 
till att vår syn blir sämre med tiden. Det här kosttillskottet 
har en unik formula av zink som hjälper till att bibehålla 
en normal syn, samt selen, koppar, och C- och E-vitamin. 
Ta det tillsammans med en balanserad kost för att skydda 
kroppen mot oxidativ stress.

Ta tre kapslar två gånger dagligen med mat och dryck. Ta en kapsel dagligen tillsammans med mat eller dryck.

Vi behöver alla kalcium för att bygga upp benmassan 
och D-vitamin som hjälper till att ta upp både kalcium 
och fosfor. Det är viktigt att få solsken och njuta av en 
hälsosam kost.

Marine Omega är ett bra komplement till Eye Formula 
eftersom produkten innehåller DHA, vilket är en omega-
3-fettsyra. Ett dagligt intag av 250 mg DHA bidrar till att 
bevara normal hjärnfunktion och syn. Fiskolja kan också 
hjälpa kroppens upptag av oljelösliga vitaminer som 
E-vitamin i Pharmanex Eye Formula. 
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KOSTTILLSKOTT, 120 KAPSLAR
CORDYMAX CS-4

Upplev godheten i Cordyceps sinensis-svampen 
med CordyMax. Vi har tagit standardiserat svampmycel – 
erhållet genom fermentering – och packat det i detta 
praktiska kosttillskott. Varsågod!

Ta två kapslar två gånger dagligen med mat och dryck. 

Om du letar efter Cordyceps sinensis-svampen i sin 
naturliga miljö måste du åka hela vägen till den tibetanska 
högplatån. Som tur är har vi kunnat tillverka vår egen i en 
kontrollerad miljö!

FLEXCRÈME
LUGNANDE KROPPSKRÄM, 60 ML

Den avkylande effekten i denna uppfriskande kräm 
är perfekt för en lätt massage, oavsett om du har haft 
en jobbig dag eller varit ute på en rejäl träningsrunda. 
Den speciella blandningen är lätt att applicera och 
absorberas snabbt. Den kan också hjälpa till att förbättra 
hudens elasticitet.

Gnid bara in denna snabbt absorberande kräm in i huden 
och känn dess lugnande verkan. Applicera inte på sår eller 
skadad hud. Använd inte mer än fyra gånger per dag.

Flexcrème innehåller mentol, känd för sin avkylande 
förmåga och lugnande verkan – och för sin 
underbara mintdoft! 
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PRO-B
KOSTTILLSKOTT, 30 KAPSLAR

Varje kapsel av Pharmanex Pro-B innehåller 2 miljarder 
levande laktobacillkulturer.

Ta en kapsel dagligen med mat och dryck. 

Magsäcken är en ganska ogästvänlig miljö. Som tur 
är kan bakterier som lactobadillus fermentum (PCC) 
överleva i ett tillräckligt stort antal för att vidareutvecklas 
och bygga kulturer i våra system.



REISHIMAX
KOSTTILLSKOTT, 60 KAPSLAR

Reishi-svampar, beskrivna redan i gamla kinesiska texter 
över 2000 år sedan, har länge varit en del av kostvanorna 
i Asien. Vi bestämde att låta testa denna svamp i vår 
Reishi-formula.

Ta en ReishiMax-kapsel två gånger dagligen med mat 
och dryck. 

Reishi-svampen är ganska ovanlig att hitta utanför den 
kontrollerade miljö där vi odlar den. Ute i naturen växer 
den på en hylliknande avsats på sidan av träd och stubbar, 
i mörka och våta områden i Kinas skogar. 

KOSTTILLSKOTT, 180 KAPSLAR

Med en unik blandning av ingredienser, inklusive extrakt 
av svampen Cordyceps sinensis, granatäpple och Panax 
Ginseng, hjälper R2 Day dig att få kontroll över dagen 
framför dig.

Ta sex kapslar R2 Day varje morgon. 

Panax Ginseng är en ingrediens som är känd för att 
hjälpa till att upprätthålla en god fysisk och mental 
funktion vid svaghet, utmattning, trötthet och 
koncentrationssvårigheter.

R2 DAY
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BIOGINKGO
KOSTTILLSKOTT, 60 TABLETTER

Bladet Ginkgo biloba L. som finns i BioGinkgo hjälper till 
att bevara den normala kognitiva funktionen och är perfekt 
för de stunder då vårt minne behöver en hjälpande hand.

Ta en tablett två gånger dagligen med mat och dryck. 

Denna produkt har fått sitt namn från ett extrakt urvunnet 
ur Ginkgo biloba-växten, känd för sin förmåga att bevara 
minnet med åldern, upprätthålla en normal kognitiv 
funktion samt skydda celler och vävnad från oxidation.
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LIFEPAK+
KOSTTILLSKOTT, 60 PÅSAR

LifePak+, fyllt med välkända vitaminer, mineraler 
och botaniskt extrakt, hjälper dig att hålla dig i toppform 
varje dag. 

Tag innehållet i en påse dagligen tillsammans med 250 ml 
vätska i samband med måltid. 

Vi ser hela tiden termen ”balanserad kost”, men det är inte 
så självklart vad som menas med det. Kosten bör innehålla 
makronäring, det vill säga fett, protein och kolhydrater, 
och mikronäring som vitaminer och mineraler för att 
tillgodose vårt dagliga näringsbehov.
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KOSTTILLSKOTT, 60 KAPSLAR

Det finns inget bättre sätt än en god natts sömn för 
att hjälpa din kropp att återhämta sig efter en tröttsam 
dag, men den unika formulan i R2 Night gör gott den 
också. Den innehåller selen, som hjälper till att stärka ditt 
immunförsvar, hålla naglar och hår i gott skick och att 
upprätthålla en normal sköldkörtelfunktion. 

Ta två kapslar R2 Night varje kväll. 

R2 Night-formulan innehåller selen som bidrar till att 
skydda dina celler mot oxidativ stress.

R2 NIGHT



KOSTTILLSKOTT 120 MJUKA GELKAPSLAR

Som namnet antyder är detta kosttillskott fyllt med höga 
halter av Omega 3-fettsyror, som kommer från fiskolja och 
antarktisk krill från en hållbar inköpskälla. 

Ta två mjuka gelékapslar två gånger dagligen i samband 
med måltid. 

Eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) 
är ett ganska kompetent par. Med ett dagligt intag av 
250 mg av dessa två fettsyror stöds hjärtats normala 
funktion. Dessutom bidrar ett dagligt intag av 250 mg 
DHA till att bevara normal hjärnfunktion och syn. 

DRYCK MED FRUKTER OCH GRÖNSAKER, 2 X 750 ML

JVi, en dryck rik på C-vitamin, förenar en aromatisk 
blandning av 12 noggrant utvalda frukter och grönsaker.

Skaka väl före servering. Drick 60 ml JVi med både 
morgon- och kvällsmålet. 

De ljusa färgerna och smakerna i JVi kommer från 
karotenoiderna i dess ingredienser.

MARINE OMEGAJVI
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I TR90 Wellbeing Programme kombineras kunskap och erfarenheter hos Nu Skins forskare 
med naturliga ingredienser, hälsosamma recept och träningsaktiviteter som ger dig mod att 
förändra ditt sätt att äta, röra på dig och leva under 90 dagar. Prova TR90 tillsammans med 
vårt 30-dagarsprogram eller höj ribban ännu högre och ta del av 90-dagarserbjudandet för att 
få hela upplevelsen.

”Livet är fullt av utmaningar, men du behöver inte göra allt själv”
TR90TR

90
TR

90
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ETT 90-DAGARS PROGRAM FÖR VÄLBEFINNANDE

Återupptäck ditt nyfikna och självsäkra jag med TR90. 
Detta är ett viktkontrollsprogram grundat på näringslära, 
kraften hos naturliga ingredienser och ett personligt 
stödsystem. Prova TR90 i 30 dagar eller mer. Med hjälp 
av måltidsersättningsbars, drycker rika på vegetabiliska 
ingredienser och noggrant avvägda naturliga kosttillskott – 
plus en tränings- och kostplan – hittar du garanterat bästa 
sättet att forma ditt liv.

Programmet varar i 90 dagar. Blanda en påse med JS i ett 
glas vatten under de första två veckorna av programmet. 
Ta 1 Complex C-tablett 3 gånger dagligen, och 1 Complex 
F-tablett 4 gånger dagligen, 15–20 minuter före mat under 
90 dagar. Byt ut ett huvudmål mot en M-Bar och ett glas 
vatten. Följ råden i planen för mat och aktiviteter.

Du kommer inte att vara ensam under din resa – vi skickar 
dig regelbundna tips, knep och hjälpsamma råd via e-post 
och sociala medier. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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KOSTTILLSKOTT, 90 KAPSLAR

Det här kosttillskottet innehåller en välgörande blandning 
av surkörsbärspulver (prunus cerasus), kakao och 
granatäpple. Du kan ta det som en del av TR90 Wellbeing 
Programme eller separat om du föredrar det.

Ta en kapsel tre gånger om dagen. Intas lämpligen  
15–20 minuter före måltid med riklig mängd vatten.

Även om det är viktigt att komma ihåg att kosttillskott 
aldrig bör användas i stället för en varierad och balanserad 
kost, så kan de definitivt vara till hjälp.

TR90  
Complex C
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MÅLTIDSERSÄTTNINGSBAR, 30-PACK

En enda bar, lättintegrerad i din livsstil, ersätter ett 
huvudmål dagligen som en del av en energireducerad kost 
i vilken andra livsmedel är nödvändiga. Den hjälper dig att 
hålla vikten under kontroll när du följer TR90-programmet. 
Finns i smakerna choklad eller citron. Varje förpackning 
innehåller 30 bars. 

De som vill bibehålla sin vikt efter en viktminskning kan 
ersätta antingen frukost, lunch eller middag med en enda 
bar. Ät en bar tillsamman med ett glas vatten. De som vill 
gå ner i vikt kan ersätta två huvudmål dagligen med en bar 
vid varje tillfälle.

Precis som andra måltidsersättningar innehåller varje 
M-Bar minst 30 % av de vitaminer och mineraler vi 
behöver för att orka ta oss igenom dagen. Se till att 
avnjuta dem med ett tillräckligt dagligt vätskeintag, 
regelbunden motion och som en del av en varierad, 
balanserad kost!

TR90 JS
KOSTTILLSKOTT, 15 PÅSAR

TR90 JS innehåller helt och hållet naturliga ingredienser 
såsom kaktusfikon, blodapelsin, granatäpple och saffran. 
Det är den perfekta drycken för din morgonrutin och för 
att starta de två första veckorna i din TR90-upplevelse. 

Blanda varje morgon en påse med pulver i 250 ml vatten 
eller någon annan lågkaloridryck.

Ingredienserna i TR90 JS har skördats omsorgsfullt 
i regionerna i Kalifornien och Medelhavet. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

Tillgänglighet och användning för vissa produkter kan variera 
beroende på land. Kontrollera produkttillgängligheten på din lokala 
marknad på www.nuskin.com. Läs noga igenom anvisningarna på 
förpackningen före användning.



VEGANSK PROTEINSHAKE MED CHOKLADSMAK

Upptäck TR90 V-Shakes: veganvänliga shakes som 
hela planeten kan älska. Denna supergoda shake med 
chokladsmak är full av vegetabiliskt protein och innehåller 
inga konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel. 
Det gör den till det perfekta valet för att nå dina 
fitnessmål, oavsett om du är nybörjare eller proffs.

Blanda 25 g TR90 V-shakepulver med 500 ml kallt vatten 
och drick före eller efter träningen. Fyll först shakern med 
vätska, lägg sedan till proteinpulvret och skaka ordentligt 
i 20–30 sekunder. Om du saknar en skopa kan du ta två 
matskedar pulver, vilket motsvarar ca 25 g.

Varje portion av V-shake innehåller 19 gram protein 
från ärtor och råris, är laktosfritt, glutenfritt och sojafritt. 
Det är ett perfekt mellanmål, före eller efter träningen 
eller som en del av en hälsosam frukost.

TR90 V-shake 
Choklad

KOSTTILLSKOTT, 120 KAPSLAR

Detta vegetabiliska kosttillskott har utformats för att 
förbereda dig på den förvandling du vill ha, oavsett om 
du tar det som en del av TR90 Wellbeing Programme 
eller separat. Det innehåller en blandning av ingredienser 
inklusive extrakt av citrusfrukt, lök, vindruvor, kajennpeppar, 
blodapelsin samt grönt teextrakt.

Ta en kapsel fyra gånger om dagen. Intas lämpligen  
15–20 minuter före måltid med riklig mängd vatten.

Extraktet av grönt te i Complex F kan hjälpa till att skydda 
dina celler mot oxidativ stress.

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake 
Vanilj

VEGANSK PROTEINSHAKE MED VANILJSMAK

Upptäck TR90 V-Shakes: veganvänliga shakes som 
hela planeten kan älska. Denna supergoda shake med 
vaniljsmak är full av vegetabiliskt protein och innehåller 
inga konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel. 
Det gör den till det perfekta valet för att nå dina 
fitnessmål, oavsett om du är nybörjare eller proffs.

Blanda 25 g TR90 V-shakepulver med 500 ml kallt vatten 
och drick före eller efter träningen. Fyll först shakern med 
vätska, lägg sedan till proteinpulvret och skaka ordentligt 
i 20–30 sekunder. Om du saknar en skopa kan du ta två 
matskedar pulver, vilket motsvarar ca 25 g.

TR90 V-Shakes passar alla - atleter, de som vill bygga 
muskler och även de som är över 65 och bara vill orka 
med barn och barnbarn!
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Nu Skin Force for Good Foundation bidrar till att 
förbättra sjukvård och utbildningsmöjligheter och 
svåra ekonomiska situationer för de barn som behöver 
det mest. Alla har rätt till en ljusare framtid.

Nu Skin är grundat på idén om att ge tillbaka. Det är själva kärnan av vilka vi är och 
vad vi gör. Force for Good Foundation föddes ur just detta ideal och har sett oss ge 
vårt stöd till ett flertal fantastiska ändamål runt om i världen sedan 1996. Konceptet 
är enkelt. Nu Skin täcker 100 % av stiftelsens administrationskostnader och allmänna 
kostnader, vilket innebär att 100 % av vad du donerar går till dem som behöver det mest, 
oavsett hur du bidrar med och vare sig det är genom dina generösa donationer eller 
genom försäljning av vår Epoch-serie.

VÅRA PROJEKT 
•  School of Agriculture for Family Independence (SAFI): För att lära ut hållbart 

jordbruk i Malawi via Mtalimanja Village School of Agriculture for Family.
•  Seed of Hope: Ett projekt för återväxt av skog som sponsrar av de donationer som 

görs vid försäljning av produkten Epoch Baobab Body Butter.
•  Seacology: Ett givande samarbete mellan naturvårdspartners för att hjälpa 

ösamhällena att bygga upp en stabil infrastruktur och bevara den marina livsmiljön 
åt kommande generationer. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: Forskningsprojekt för 
att framställa ett botemedel mot den obehagliga hudsjukdomen Epidermolysis 
bullosa (EB). 

•  Wells of Hope: För att tillhandahålla rent vatten via borrhålsprojekt i Malawi. 
Varje ny brunn ger tillgång till rent vatten för cirka 500 personer.

En kultur av att ge tillbaka
Nu Skin hjälper till att ta hand om planeten, förbättra livet för barn världen över och ge 
kommande generationer en ljus framtid. Det är vad vi kallar ”Force for Good”. 



Ett vinstdrivande, socialt initiativ för att stärka 
kommande generation, en skål i taget.

Inga barn ska behöva vara hungriga. Det är drivkraften bakom Nu Skins initiativ Nourish 
the Children. VitaMeal är livsmedel rikt på näring som utvecklas av näringsforskare hos 
Nu Skin. Det går att beställa VitaMeal precis som de övriga produkterna. Dock inte påsarna, 
eftersom dessa doneras direkt till barn i Malawi via ideella tredjepartsorganisationer som Feed 
the Children. Varje VitaMeal-påse med 30 förpackningar innehåller 30 barnportioner med de 
vitaminer och mineralämnen som barn behöver per månad. När du donerar, gör vi detsamma. 
Nu Skin lägger till ytterligare en påse för varje donation av VitaMeal 5-pack eller var åttonde 
inköpta påse totalt.

Vi bör betona att detta är ett vinstdrivande program där vanliga produktprovisioner och vinster 
tillämpas. Detta bidrar till programmets framgång. Försäljningsincitamentet gör det möjligt 
för oss att sälja flera VitaMeals och uppmärksamma dem mer regelbundet. I nuläget mottar 
över 120 000 barn VitaMeals varje dag och det är därför mycket viktigt att detta fortsätter 
att vara en regelbunden och hållbar insats. Genom att arbeta på det här sättet har vi kunnat 
leverera inte mindre 700 miljoner måltider över hela världen sedan starten 2002. Och vi vill 
bara bli bättre och bättre. Med våra VitaMeal-anläggningar i Malawi och Kina är det möjligt 
för Nourish the Children-initiativet att hjälpa till att skapa nya jobb och ekonomiska möjligheter 
i de samhällen som du generöst hjälper till att stödja. 

Nu Skin är en vinstdrivande distributör av närings- och hudvårdsprodukter och är börsnoterade på New York-börsen (NUS). Nourish the Children 
är ett initiativ från Nu Skin och är i vissa stater registrerat som ett kommersiellt samarbete. Initiativet gör det möjligt för Nu Skins Brand Affiliates och 
kunder att köpa VitaMeal från Nu Skin och donera det till välgörenhetsorganisationer för att hjälpa till att lösa det komplicerade världsproblemet med 
att ge mat till undernärda barn. I priset för VitaMeal ingår kostnader för tillverkning, allmän distribution samt försäljnings- och provisionskostnader. 
Precis som för andra Nu Skin-produkter, får Brand Affiliates betalt i provision och Nu Skin gör en vinstmarginal från försäljningen av VitaMeal.

Se ordlistan på www.nuskin.com för en lista över alla registrerade varumärken.



Utforma hållbara arbetssätt för att ge 
kommande generationer en resursrik framtid.

Skapa en stark global gemenskap genom 
att stötta lokala samhällen.

Hållbarhet är ingen trend i Nu Skins ögon. Vi strävar efter att hålla våra samhällen rena, 
säkra och skyddade för framtiden. Det är en tuff utmaning men vi är stolta över att kunna 
bidra med hållbara arbetssätt för att kunna ge kommande generationer en resursrik 
framtid. Vi är fast beslutna att fokusera på våra tre P-områden: People (människor), 
Product (produkter) och Planet (planeten). Vi har redan implementerat väsentliga och 
mätbara förbättringar på hur vi framställer våra 20 mest populära produkter och vårt mål 
är att alla våra produkter ska framställas hållbart senast 2030.

Community Outreach-projekten handlar om att stötta samhällen världen över med hjälp 
av Force for Good-insatser. I Europa, Mellanöstern och Afrika samarbetar vi med European 
Leukodystrophies Association (ELA). Vi har samlat ihop pengar till ELA via direktdonationer 
på en plattform som tillhandahålls av en tredje part (Alvarum) och vid försäljning av våra 
Pharmanex TR90 V-Shake-produkter sedan början av 2020. Stiftelsen hjälper barn som 
lider av den ovanliga sjukdomen leukodystrofi och deras familjer i flera europeiska länder. 
ELA bidrar dessutom till klinisk forskning för att kunna hitta ett botemedel för leukodystrofi 
för att hjälpa barn som drabbats över hela världen.

Mer information om detta eller hur man kan bidra till detta  
fantastiska ändamål finns på www.forceforgood.org





Se ordlistan på www.nuskin.com för en lista över alla registrerade varumärken.
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