
Viitorul 
ANTI – ÎMBĂTRÂNIRII

Trăim, fără-ndoială, mai mult,
dar cum veţi îmbătrâni depinde  

de dumneavoastră.
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Tehnologia cu acţiune duală, inovatoare ce se regăseşte în Tru Face® Essence Ultra ajută la 
îmbunătăţirea conţinutului fibrei de elastină al pielii aducându-l la nivelele înregistrate în mod 
tipic la persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Aceasta reprezintă răsfăţarea 
perfectă pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de o piele mai fermă cum nu aţi mai avut până acum.

Recăpătaţi-vă 
energia

Tru Face® Essence Ultra

După două luni de aplicare a produsului Ethocyn® de 
două ori pe zi, producţia de elastină a pielii îmbătrânite 
(40-77 ani) a fost restabilită la nivelul prezentat de către 
grupul de control mai tânăr (18-25 ani).

Conţinutul de elastină al pielii îmbătrânite 
tratată cu Ethocyn® comparativ cu pielea 
tânără, netratată

Grupul de control, 18-25 de ani 
Tratamentul cu Ethocyn® 40-77 ani
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Luni de tratament

Studiu clinic efectuat de către o terţă parte

“În echipa mea, numim Tru Face® Essence Ultra “Pastilele vesele albastre” iar eu sunt dependentă de 
acestea. Aveam o “pungă“ urâtă sub ochiul stâng, însă după o scurtă perioadă, folosind  Tru Face® 
Essence Ultra, aceasta a dispărut.”

BEnTE nyGårD  
ExECUTiV LApis, norVEGiA
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noile cercetări demonstrează că ageLoC® Edition nu skin Galvanic spa system™ ii 
intensifică beneficiile vizibile ale ageLoC® Future serum în medie cu 80%*. noul ageLoC® 
Edition nu skin Galvanic spa system™ ii şi Conductorul ageLoC® pentru faţă furnizează 
pielii cu de până la cinci ori mai multe ingrediente ageLoC® în comparaţie cu ediţia  
precedentă nu skin Galvanic spa system™ ii, dezvăluind un ten proaspăt, neted şi luminos. 
* Folosind zilnic ageLoC® Future serum şi ageLoC® Edition nu skin Galvanic spa system™ ii de trei ori pe  
săptămână, după cum a fost stabilit prin evaluări clinice după şapte zile de utilizare.

Pregătiţi-vă pentru 
o Experienţă 
cu adevărat  
Transformatoare Un salt  

Genial Înainte

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

“Am fost dezamăgită să văd că data naşterii nu s-a modificat pe certificatul 
meu de naştere, însă am uitat repede acest lucru. Pielea mea a devenit mai 
netedă, mai întinsă şi mai mătăsoasă.”

ZsUZsAnnA ArAny 
ExECUTiV DiAmonD, UnGAriA

“Noul ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
este un instrument foarte eficient pentru a încetini efectele 
îmbătrânirii. În doar câteva minute veţi arăta învigorată iar pie-
lea dumneavoastră va avea un aspect mai sănătos şi mai tânăr.”

nAThALiE pAroDy 
ExECUTiV EmErALD, spAniA

Studiu ageLOC® Future Serum cu rezultatele auto-percepţiei consumatorilor 
efectuat de către o terţă parte*
Ca parte a regimului dumneavoastră anti-îmbătrânire, ageLoC® Future serum asigură pielii beneficii 
uimitoare în opt feluri importante:

1. Structura întinerită a pielii
2. Catifelarea pielii  
3. Tonifierea uniformă a pielii
4. Liniile fine / Ridurile 
5. Radianţa (Strălucirea)
6. Dimensiunea porilor
7. Decolorarea pielii (petele)
8. Hidratarea
 
*studiu de auto-percepţie de 12 săptămâni cu 25 de 
participanţi care au folosit ageLOC® Future Serum.

Modificarea procentajului peste linia de bază

Ţintind principalele 
   surse ale 
îmbătrânirii
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