
Az ÖREGEDÉSGÁTLÁS 
jövője

Kétségtelenül tovább élünk,
ám csak Önön múlik, miként fog Önön az idő!

Itt az idő: cselekedjen!
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A Tru Face® Essence Ultra kettős hatású, forradalmi technológiája segít a bőr elasztinrost-
tartalmának a jellemzően 18-25 éveseknél megtalálható szintre emelésében. Ez az igazi 
kényeztetés bőre számára – hogy az feszesebb legyen, mint valaha!

Nyerje vissza bőre 
rugalmasságát! 

Tru Face® Essence Ultra

Két hónap, naponta kétszeri Ethocyn® felvitelt követően 
az idősödő bőr (40-77 évesek) elasztin termelése 
visszaállt a jóval fiatalabb kontrollcsoportéval (18-25 
évesek) azonos szintre.

Ethocyn®-nel kezelt idősödő bőr vs. 
kezelésben nem részesülő fiatalabb bőr

Kontrollcsoport, 18-25 évesek 
Ethocyn® kezelés, 40-77 évesek
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Kezelési hónapok

Harmadik fél által végzett klinikai vizsgálat

„A csapatunk a ’Boldogság kék gyöngyének’ becézi a Tru Face® Essence Ultrát, én pedig egészen a 
rabja vagyok! A bal szemem alatt volt egy visszatetsző ’táska’, ám röviddel a Tru Face® Essence Ultra 
használatának megkezdésével teljesen eltűnt!”

BEnTE nygård  
LApis ExEcUTivE, norvégiA
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Új kutatások kimutatták, hogy az ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii az 
ageLoc® Future serum (Arcszérum) látható hatását átlagosan 80%-kal* fokozza! Az 
új ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii és az ageLoc® arckezelőfej akár 
ötször több ageLoc® összetevőt juttat a bőrbe, mint a korábbi nu skin galvanic spa 
system™ ii készülék, így fedi fel felfrissült, puha és ragyogó arcbőrét!
* A hétnapos használatot követő klinikai értékelés értelmében, az ageLoc® Future serum (Arcszérum)  
mindennap történő és az ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii heti három alkalommal  
történő alkalmazását követően.

Készüljön fel egy  
lélegzetelállító 
átalakulásra! Egy lenyűgöző 

előrelépés

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

„Kicsit elkenődtem, mikor azt tapasztaltam, hogy a születési dátumom nem 
változott meg a születési anyakönyvi kivonaton, ám aztán hamar túltettem ma-
gam rajta. Bőröm puhábbá és egyenletesebbé vált, mintha selyemből lenne!”

ZsUZsAnnA ArAny 
diAmond ExEcUTivE, mAgyArorsZág

„Az új ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II egy 
roppant hatékony eszköz az öregedés jeleinek lelassításához. 
Elég csupán pár perc, és máris üdének, egészségesebb 
bőrűnek, és fiatalabbnak tűnik az ember!”

nAThALiE pArody 
EmErALd ExEcUTivE, spAnyoLorsZág

Az ageLOC® Future Serum (Arcszérum) harmadik fél által végzett, fogyasztói 
önmegfigyelésen alapuló kutatási eredményei*
Az öregedésgátló bőrápolás részeként az ageLoc® Future serum (Arcszérum) nyolcféleképp fejti ki 
lenyűgözően jótékony hatását a bőrben:

1. Fiatalos bőrszerkezet 
2. Sima bőrfelület
3. Egyenletes bőrtónus 
4. Apró barázdák és ráncok
5. Ragyogás (világosság)
6. Pórusméret
7. Bőrelszíneződés (pattanások)
8. Hidratáltság
 
*12 hetes, önfigyelésen alapuló kutatási eredmények 25, ageLOC® 
Future Serumot alkalmazó kísérleti személy részvételével.

Az alapvonal fölötti javulás mértéke százalékban

Az öregedést 
   kiváltó források 
célba vétele
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