
Fremtidens  
antiaLDRing

Det er ingen tvil om at vi lever lenger,
men måten du eldes på er opp til deg.

nå er det på tide å gjøre noe med det.
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Den dobbeltvirkende, banebrytende teknologien bak Tru Face® Essence Ultra forbedrer 
hudens mengde av elastinfibrer til et nivå man typisk finner hos 18-25-åringer. 
Denne luksusbehandlingen gir deg strammere hud enn noensinne før.

Få spensten 
tilbake

Tru Face® Essence Ultra

Etter to måneders bruk av Ethocyn® to ganger daglig, 
ble elastinproduksjonen i aldrende hud (40-77-åringer) 
gjenopprettet til samme nivå som hos den mye yngre 
kontrollgruppen (18-25-åringer).

Elastininnhold i eldre hud behandlet med 
Ethocyn® i forhold til ubehandlet yngre hud

18-25-åringer 
Behandling med Ethocyn®, 40-77 år
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Antall måneder med behandling

Uavhengig klinisk studie

“I teamet vårt kaller vi Tru Face® Essence Ultra for de “blå lykkepillene” og jeg er helt avhengig! Jeg 
hadde en “pose” under mitt venstre øye som ikke var særlig pen, og etter kort tids bruk av Tru Face® 
Essence Ultra forsvant den.”

BEnTE nygårD  
LApis ExEcUTivE, norgE
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ny forskning viser at ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii forsterker 
den synlige effekten av ageLoc® Future serum med gjennomsnittlig 80 %.*  
Det nye ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii og ageLoc® Face 
conductor tilfører opp til fem ganger så mange ageLoc®-ingredienser til huden 
enn det forrige nu skin galvanic spa system™ ii-apparatet, og huden blir oppfrisket, 
myk og strålende. 
* ved anvendelse av ageLoc® Future serum daglig, samt ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii  
tre ganger i uken, som påvist ved klinisk vurdering etter syv dagers bruk.

Forbered deg på en  
forvandling Et steg i  

riktig retning

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

”Jeg ble svært skuffet da jeg oppdaget at fødselsdatoen på fødselsattesten 
stadig var den samme, men det glemte jeg fort igjen. Huden min var plutselig 
mykere og jevnere og føltes som silke.”

ZsUZsAnnA ArAny 
DiAmonD ExEcUTivE, UngArn

“Det nye ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II er et svært effektivt verktøy som bremser forekomsten av 
aldrings-tegn. I løpet av få minutter ser du oppfrisket ut, og 
huden din har en sunn og ungdommelig glød.”

nAThALiE pAroDy 
EmErALD ExEcUTivE, spAniA

Resultater fra en undersøkelse av ageLOC® Future Serum utført av en 
uavhengig fokusgruppe*
som en del av din antialdringshudpleie, gir ageLoc® Future serum utrolige resultater på åtte 
viktige punkter:

1. Ungdommelig hudstruktur
2. Myk hud
3. Jevn hudtone
4. Fine linjer/rynker
5. Klar hud (glød)
6. Porestørrelse
7. Misfarget hud (flekker)
8. Tilførsel av fukt
 
*12-ukers studie med 25 testpersoners bruk  
av ageLOC® Future Serum.

Prosentvis forbedring av utgangspunktet

rettet mot  
   selve kilden 
til aldring
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