
O futuro dos tratamentos 
anti-EnVELHECiMEntO

Não existem dúvidas de que vivemos durante mais tempo,

Mas a forma como envelhece depende de si.
agora é a altura certa para agir.
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A tecnologia revolucionária e de dupla acção de Tru Face® Essence Ultra ajuda a pele a 
recuperar os níveis de elastina típicos de pessoas com idades entre os 18 e os 25 anos. 
Este é o produto que lhe permitirá conseguir uma pele mais firme que nunca.

Recupere a 
Elasticidade

Tru Face® Essence Ultra

Após dois meses de aplicação de Ethocyn® duas vezes 
por dia, a produção de elastina em peles maduras (40-
77 anos) passou ao mesmo nível do grupo de controle, 
muito mais jovem (18-25 anos).

níveis de elastina em peles maduras tratadas 
com Ethocyn® em comparação com peles 
jovens não tratadas

Controle, 18-25 anos  
Tratamento Ethocyn®, 40-77 anos
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Meses de tratamento

Estudo independente

“Na minha equipa, baptizámos o Tru Face® Essence Ultra como “As Pastilhas Azuis Maravilhosas” e 
eu sou uma viciada. Eu tinha um “papo” muito feio por baixo do olho esquerdo e depois de um curto 
período de utilização de Tru Face® Essence Ultra este simplesmente desapareceu.”

BENTE Nygård  
ExECUTivO LÁPiS, NOrUEgA
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Estudos recentes demonstraram que o aparelho ageLOC® Edition Nu Skin galvanic 
Spa System™ ii consegue aumentar em cerca de 80% as vantagens visíveis de ageLOC® 
Future Serum*. O novo e revolucionário ageLOC® Edition Nu Skin galvanic Spa 
System™ ii e o Condutor Facial ageLOC® fornecem à pele até cinco vezes mais 
ingredientes ageLOC® que o anterior instrumento Nu Skin galvanic Spa System™ ii  
e possibilita uma pele de aspecto fresco, suave e luminoso. 
* Utilizando ageLOC® Future Serum diariamente e o aparelho ageLOC® Edition Nu Skin galvanic Spa System™ ii  
três vezes por semana, conforme verificado num estudo clínico de sete dias.

Prepare-se para 
uma verdadeira  
experiência de 
transformação Um brilhante 

passo em frente

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

“Fiquei desapontada quando verifiquei que a minha data de nascimento não 
tinha mudado no meu bilhete de identidade, mas depressa esqueci isso. A 
minha pele tornou-se mais suave, mais uniforme e mais sedosa.” 

ZSUZSANNA ArANy 
ExECUTivO diAMANTE, HUNgriA

“O novo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II é um instrumento muito eficaz para travar os efeitos do 
envelhecimento. Em apenas alguns minutos conseguirá um 
aspecto revitalizado e a sua pele terá um aspecto mais saudável 
e mais jovem.”

NATHALiE PArOdy 
ExECUTivO, ESPANHA

Resultados de estudo de auto-avaliação por consumidores independentes que 
utilizaram ageLOC® Future Serum*
inclua ageLOC® Future Serum no seu programa diário anti-envelhecimento e consiga vantagens de 
oito formas diferentes:

1. Rejuvenescimento da Estrutura da Pele
2. Suavidade da Pele
3. Tom da Pele Uniforme
4.  Linhas Finas/Rugas
5. Brilho 
6. Tamanho dos poros
7. Descoloração da Pele (Marcas) 
8. Hidratação
 
*Estudo clínico de 12 semanas com 25 pessoas  
que utilizaram ageLOC® Future Serum.

Percentagem de Melhoria

Atacar as principais 
   causas do  
envelhecimento
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