
Framtíðin í baráttunni gegn  
ÖLDRUNAREINKENNUM

Það leikur enginn vafi á því að við lifum lengur í dag.
En hvernig við eldumst er undir okkur 
sjálfum komið.

Það er kominn tími til að taka til starfa.
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Þessi tvíþætta byltingarkennda tækni sem Tru Face® Essence Ultra býr yfir, hjálpar til við að 
bæta elastín-magn húðarinnar svo að það verði svipað því sem finnst í húð hjá 18 - 25 ára 
einstaklingum.  Þetta er hin fullkomna vara til að veita þér stinnari húð en nokkru sinni áður.

Endurheimtu 
stinnleika 
húðarinnar

Tru Face® Essence Ultra

Eftir tveggja mánaða tímabil þar sem Ethocyn® var 
notað tvisvar daglega kom í ljós að elastín framleiðslan 
hjá eldri hópnum (40 – 77 ára) varð sú sama eins og hjá 
viðmiðunarhópnum (18 – 25 ára).

Magn elastín í húð hjá fólki með eldri húð sem 
hefur verið meðhöndlað með  samanborið með 
ómeðhöndlaðri yngri húð.

Viðmiðunarhópur 18 – 25 ára  
Meðferð með Ethocyn® 40 – 77 ára
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Hversu margir mánuðir í meðferð

Óháð klínisk rannsókn

“Í hópnum mínum köllum við Tru Face® Essence Ultra “bláar lukkupillur” og er ég algjörlega háð þeim.  
Ég var með ósjálegan “poka” undir vinstra auga og eftir aðeins stuttan tíma með notkun á Tru Face® 
Essence Ultra, hvarf pokinn.” 

BEnTE nygård  
LAPIS STJÓrnAndI, nOrEgI
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nýjar rannsóknir hafa leitt í ljós að ageLOC® Edition nu Skin galvanic Spa System™ II 
eykur sýnilega kosti  ageLOC® Future Serum að meðallagi um 80%.  nýja ageLOC® 
Edition nu Skin galvanic Spa System™ II og ageLOC® andlitsleiðarinn veita húðinni 
allt að fimm sinnum meiri ageLOC® innihaldsefni en fyrra nu Skin galvanic Spa 
System™ II tækið sem gerir það að verkum að húðin verði frískleg ásýndum, mjúk og 
útgeislun verður meiri. 
* Klíniskt mat eftir sjö daga notkun á ageLOC® Future Serum sem notað var daglega og ageLOC® Edition  
nu Skin galvanic Spa System™ II sem notað var þrisvar sinnum í viku.

Undirbúðu  
sjálfa/n þig fyrir  
gjörbreytingu Einstakt 

skref fram á við

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

“Ég var svo vonsvikin þegar ég sá að fæðingardagur minn hafði ekki breyst á 
fæðingarvottorðinu mínu en það gleymdist fljótt. Húð mín var mýkri, húðtón-
ninn jafnari og áferðin varð silkimjúk viðkomu.”

ZSUZSAnnA ArAny 
dIAMOnd STJÓrnAndI, UngVErJALAndI

“Nýja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II er 
mjög öflugt tæki sem hægir á einkennum öldrunar.  Á aðeins 
nokkrum mínútum lítur þú endurnærð/ur út og hefur húð þín 
heilbrigðara og unglegra yfirbragð.”

nATHALIE PArOdy 
EMErALd STJÓrnAndI, SPÁnn

Útkoma óháðrar rannsóknar sem gerð var á ageLOC® Future Serum*
Sem hluti af húðumhirðuvenjum þínum gegn einkennum öldrunar mun ageLOC® Future Serum veita 
húð þinni einstaka kosti á átta mismunandi vegu:

1. Ungleg uppbygging húðar
2. Mýkt húðarinnar
3. Jafn húðlitur
4. Fínar línur og hrukkur
5. Útgeislun (ljómi)
6. Stærð húðhola
7. Mislitun (blettir)
8. Raki
 
*12 vikna löng rannsókn á 25 aðilum sem  
notuðu ageLOC® Future Serum.

Framför í prósentutölu frá upphafi

Tekið á 
   frum-uppsprettu 
öldrunar
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