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הגיל נותן את אותותיו? כעת אתם לוקחים את השליטה 
לידיים, הודות לניו סקין ול- ™ageLOC. מדע ה- 

ageLOC, שפותח על ידי ניו סקין, בשיתוף פעולה 
עם מדענים מובילים, הוא גישה מהפכנית, אשר 

משנה את הדרך שבה אנו מזדקנים. הגישה הייחודית 
והמוגנת בפטנט למדע ההזדקנות, מתבססת על תגלית 

של ”סמני-על הקשורים בגיל“, אותם מכנה ניו סקין 
”arSuperMarkers”. מדע ה- ageLOC הבלעדי לניו 

סקין מתמקד באותם arSuperMarkers - מקורות 
ההזדקנות האולטימטיביים, אשר יכולים להשפיע על 

הדרך שבה אנו מזדקנים.

באמצעות מדע ה- ageLOC, ניו סקין מסוגלת לזהות 
גנים מסויימים, אשר יכולים לווסת את המראה שלנו 

עם העליה בגיל. אותם צברי גנים תפעוליים - צברי גן 
הנעורים - הם arSuperMarkers עיקריים. מדע ה- 

ageLOC תומך באיפוס של אותם צברי גן הנעורים 
לדפוסי הפעילות שלהם בעור צעיר, ומשלב את המדע 

הזה בפיתוח מוצרי ניו סקין.

לאהוב את הדרך שבה אנו מזדקנים
תארו לעצמכם כי קיימת דרך להאריך את המראה 

והתחושה של הבריאות והחיוניות שבנעורים. באמצעות 

התמקדות במקורות ההזדקנות האולטימטיביים.

מדע ה- ageLOC יכול להפחית באופן דרמטי

את סימני ההזדקנות. זהו הדבר לו חיכיתם -

כעת באפשרותכם להנות מהעוצמה
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על-פי תפישה עצמית לאחר 12 שבועות שימוש

אחוז השיפור מקו ההתחלה
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8*AGELOC תוצאות מחקר בלתי תלוי אודות הסרום העתידני מסדרת
כחלק משגרת הטיפוח אנטי אייג‘ינג, הסרום העתידני מסדרת ageLOC מספק יתרונות 

מדהימים לעור בשמונה דרכים עיקריות: 

1. מבנה עור צעיר

2. עור חלק

3. גוון עור אחיד

4. קמטים / קמטוטים

5. עור קורן

6. גודל הנקבוביות

7. שינויי גוון בעור (כתמים)

8. לחות

תוצאות אנטי אייג‘ינג ראשונות במעלה
לחווית ™ageLOC אולטימטיבית, הוסיפו את הסרום העתידני מסדרת ageLOC לשגרת 

הטיפוח שלכם, כשלב טיפולי, וגלו כיצד המוצרים פועלים בסינרגיה כדי לחשוף עור במראה צעיר 
יותר, בוקר וערב. באמצעות התמקדות במקורות ההזדקנות האולטימטיביים ובאמצעות הריכוז 
 ageLOC מכל הנוסחאות של ניו סקין, הסרום העתידני מסדרת ageLOC הגבוה ביותר של

מחולל מהפכה מוחלטת בעורכם, ומספק תוצאות אנטי אייג‘ינג ראשונות במעלה.

AGELOC™ 
סרום עתידני

גלו מראה צעיר יותר, בוקר וערב. 
רכיבי אנטי אייג‘ינג בדוקים מדעית 

ועוצמתיים, מעודדים התחלפות 
תאים כמו בעור צעיר ב- 85% תוך 

חמישה ימים בלבד, וב- 150% 
בחלוף הזמן. טכנולוגיית רכיבים 

מוגנת בפטנט מקדמת מבנה עור 
צעיר, מעודדת את ייצור הקולגן ב- 

150% ומפחיתה את ייצור ה- 
 MMP) בשני שלבים MMP

הורסים את מבנה העור). הסרום 
 - ageLOC העתידני מסדרת

למראה צעיר באופן ניכר. 

39003883

(1 fl. oz.) 30 מ“ל

ageLOC 25 נבדקים, אשר השתמשו בסרום העתידני מסדרת *

AGELOC™ 
קצף ניקוי ואיזון

מנקה בעדינות ומכין את העור, בוקר 
וערב. קצף הניקוי המתוחכם משלב 
ניקוי ואיזון בשלב אחד, בזמן שהוא 

מספק לעור רכיבי אנטי אייג‘ינג 
מתקדמים. הנוסחה המפנקת 

מספקת לכם את ה“מנה“ הראשונה 
של ageLOC ומותירה את העור  

רך ורענן.

(2 fl. oz.) 60 מ“ל

AGELOC™ 
תחליב לחות SPF 22 ליום

”יום קורן“
מכיל רכיבים המוכחים כמפחיתים את 
מראה הקמטים והקמטוטים ב- 45%. 
מבהיר, מלחלח ומחזק את העור עם 
ageLOC, בזמן שהוא מסייע להגן 

עליו מפני קרני השמש המזיקות 
UVA ו- UVB. התחליב הקליל 

ליום מעולה לשימוש מתחת לאיפור 
ומעודד התחלפות תאים כמו בעור 

צעיר, למרקם חלק ורך יותר - המעניק 
לכם עור במראה צעיר ובריא יותר 

בכל יום.  

(0.5 fl. oz.) 15 מ“ל

AGELOC™

קרם לחות עשיר ללילה
”לילה מהפכני“

מכיל רכיבים המוכחים כמעודדים 
התחלפות תאים כמו בעור צעיר ב- 

85%, למרקם חלק ורך יותר. רכיבים 
סופר-עדינים מחקים את המבנה 
הטבעי של העור ופועלים יחד עם 

תהליך ההתחדשות הטבעי, המתרחש 
בשעות הלילה. הקרם המעולה מספק 

 ,ageLOC מינון יעיל במיוחד של
כדי לסייע להתמקד במקורות 

ההזדקנות האולטימטיביים ולהפחית 
באופן דרמטי את מראה הקמטים, 

הקמטוטים והנקבוביות, כך שתקומו 
עם עור קורן וגמיש.

(1 fl. oz.) 30 מ“ל

העניקו לעורכם את יסודות הנעורים
אנו גאים להציג את ageLOC™ Elements יסודות - מוצרי הבסיס המודרניים לטיפוח 

עור אנטי אייג‘ינג. שלושת המוצרים המעולים והמובילים פועלים יחד, כדי לספק תוצאות 
אנטי אייג‘ינג יוצאות דופן, מדי יום. כשיטה, המוצרים מנקים, מחדירים לחות, מרעננים 

וחושפים עור במראה צעיר ובריא יותר - כעת ובעתיד.

מהו הסוד?  ageLOC מתמקד במקורות ההזדקנות האולטימטיביים, כדי לשמור 
על מראה צעיר ולהפחית את סימני ההזדקנות. 

AGELOC™ ELEMENTS
יסודות

קצף ניקוי ואיזון מסדרת 
 SPF תחליב לחות ,ageLOC

22 ליום ”יום קורן“ מסדרת 
ageLOC וקרם לחות עשיר 

ללילה ”לילה מהפכני“ מסדרת 
ageLOC

39003887

AGELOC™ TRANSFORMATION
מהפכה

(כולל את כל ארבעת המוצרים)

39003888

תוצאות מהפכניות*100%
העניקו לעורכם את עוצמת ה- ageLOC וקבלו עור במראה צעיר יותר, עם יתרונות אנטי אייג‘ינג מושלמים, בכל 

פעם שאתם משתמשים בכל ארבעת המוצרים מסדרת ™ageLOC יחד:

•  100% מהנבדקים התחילו להפגין שיפור בסימני ההזדקנות תוך 7 ימים בלבד, על פי הדירוג הקליני. 
•  100% מהנבדקים החלו להפגין שיפור במראה הכללי, כולל קמטים וקמטוטים ועור חלק וקורן, על פי הדירוג 

הקליני (לאחר 12 שבועות שימוש).

ageLOC 25 נבדקים, אשר השתמשו בסרום העתידני מסדרת *

*   מתבסס על תוצאות של מבדק קליני בלתי תלוי, שבו הנבדקים הראו תוצאות קליניות 
מוכחות, ניכרות לעין, בשמונה סימני הזדקנות, תוך שבעה ימים בלבד.

8 דרכים ב- 7 ימים*


