
Budoucnost  
ANTI-AGEINGU

Není pochyb o tom, že žijeme déle.
Ale to, jak stárneme, je naprosto na nás.

Nyní je čas něco podniknout.

86
49

75
96

_C
S_

10
10

_J
A

_C
M

   
   

   
 ©

 2
01

0 
N

SE
 P

ro
du

ct
s,

 In
c.

 

Převratná technologie s dvojím účinkem ve výrobku Tru Face® Essence Ultra pomáhá zlepšit 
obsah elastinových vláken v pokožce na hladiny, které jsou typické pro věk 18-25 let. 
Tento výrobek se stane vaší slabostí, která vám dopomůže k pocitu pevnější pokožky.

Získejte zpět 
vaši pružnost

Tru Face® Essence Ultra

Po dvouměsíční aplikaci Ethocyn® dvakrát denně se 
produkce elastinu u zralé pokožky (účastníci ve věku 
40-70 let) vrátila zpět na stejnou úroveň jako u mnohem 
mladší sledované skupiny (účastníci ve věku 18-25 let).

Obsah elastinu ve starší pleti ošetřené s 
Ethocyn® vs. neošetřené mladší pleti

Kontrolní skupina 18-25 let 
Ošetření s Ethocyn®, 40-77 let
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Měsíce ošetření

Nezávislá klinická studie

„V mé skupině nazýváme Tru Face® Essence Ultra „šťastnou modrou ampulkou” a jsem na ní závislá. 
Měla jsem pod svým levým okem nevzhledný “vak” a ten po krátké době používání Tru Face® Essence 
Ultra zmizel.”

BENTE Nygård  
LAPIS EXEKUTIV, NOrSKO
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Nové výzkumy ukazují, že ageLOC® Edition Nu Skin galvanic Spa System™ II zesiluje 
viditelné přínosy výrobku ageLOC® Future Serum v průměru o 80 %*. Nový přístroj 
ageLOC® Edition Nu Skin galvanic Spa System™ II a ageLOC® Face Conductor 
(nástavec na obličej) dodávají do pokožky až pětkrát více přísad ageLOC® 
v porovnání s původním přístrojem, a odhalují tak svěží, hebkou a zářivou pokožku. 
*Při používání ageLOC® Future Serum denně a ageLOC® Edition Nu Skin galvanic Spa System™ II  
třikrát týdně, jak ukázalo klinické hodnocení po sedmidenním používání.

Připravte  
se zažít  
opravdovou  
proměnu geniální 

krok kupředu

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ IIageLOC® Transformation

„Byla jsem zklamaná, když jsem viděla, že se mé datum narození na rodném 
listu nezměnilo. Ale na to jsem brzy zapomněla. Moje pleť je nyní mnohem 
jemnější a na dotek jako hedvábí.“

ZSUZSANNA ArANy 
dIAMONd EXEKUTIV, MAĎArSKO

„Nový přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II je velmi účinným prostředkem ke zpomalení účinků 
stárnutí. V pouhých několika minutách budete vypadat svěží  
a vaše pokožka se bude jevit zdravější a mladší.“

NAThALIE PArOdy 
EMErALd EXEKUTIV, ŠPANĚLSKO

ageLOC® Future Serum - výsledky studie subjektivního pocitu nezávislých 
spotřebitelů*
ageLOC® Future Serum přináší pleti ohromný užitek jako součást vašeho režimu proti stárnutí, a to 
osmi významnými způsoby:

1. Mladistvá struktura pleti
2. Hebkost pleti
3. Jednotná barva pleti
4. Drobné vrásky/linie
5. Jas (záře)
6. Velikost pórů
7. Skvrny na pleti (vady)
8. Hydratace
 
*12 týdnů trvající klinické testy na 25 osobách 
používajících ageLOC® Future Serum.

Procento zlepšení nad počáteční stav

Zaměření se na  
   základní zdroje 
stárnutí
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