
Framtiden inom 
anti-agEing

Det råder inget tvivel om att vi lever längre, men
hur vi åldras är upp till var och en.
nu är det dags att skrida till verket.
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Den dubbelverkande, banbrytande teknologin hos Tru Face® Essence Ultra förbättrar 
hudens elastin till nivåer typiska för 18–25-åringar. Det här är den perfekta lyxen om du 
vill ha en fastare hud än någonsin tidigare.

Få tillbaka 
spänsten

Tru Face® Essence Ultra

Efter två månaders applicering av Ethocyn® två gånger 
dagligen, var nivån av elastin hos 40–77-åringarna 
jämförbara med kontrollgruppens 18–25-åringar.

Elastin i äldre hud, behandlad med Ethocyn®, 
jämfört med obehandlad yngre hud

Kontrollgrupp, 18–25-åringar 
Behandling med Ethocyn®, 40–77-åringar
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Behandlingsmånader

Oberoende klinisk studie

”I mitt team kallar vi Tru Face® Essence Ultra för ”de blå lyckopillren” och jag är beroende av dem. Jag 
hade en missklädsam ”påse” under vänstra ögat men den försvann efter en kort tids behandling med  
Tru Face® Essence Ultra.”

BEnTE nygårD  
Lapis ExEcUTivE, norgE
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nu visar forskningen att ageLoc® Future serum förstärker de synbara fördelarna 
med i genomsnitt 80 % när det används tillsammans med ageLoc® Edition nu skin 
galvanic spa system™ ii. nya ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii 
och munstycket ageLoc® Face conductor ger upp till fem gånger mer ageLoc®-
ingredienser än tidigare apparater och resulterar i en fräsch, mjuk hy. 
* Klinisk gradering efter sju dagar, vid daglig användning av ageLoc® Future serum samt ageLoc® Edition  
nu skin galvanic spa system™ ii tre gånger i veckan.

Bered dig på en  
sann omvandling

Ett stort 
steg framåt

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

”Jag blev besviken när jag såg att mitt födelsedatum inte ändrats men det 
glömde jag strax. Min hud hade blivit mjukare och jämnare och kändes som 
siden.”

ZsUZsanna arany 
DiamonD ExEcUTivE, UngErn

”Nya ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II är ett 
effektivt verktyg för att bromsa tidens tand. Efter bara några 
minuters användning ser din hud yngre och fräschare ut.”

naThaLiE paroDy 
EmEraLD ExEcUTivE, spaniEn

Resultat från en oberoende konsumentstudie om ageLOC® Future Serum*
som en del av din åldersbekämpning har ageLoc® Future serum signifikanta fördelar gällande:

1. Ungdomlig uppbyggnad av huden
2. Hudens mjukhet
3. Jämnare hudton
4. Fina linjer/rynkor
5. Klarhet (lyster)
6. Porstorlek
7. Missfärgningar (fläckar)
8. Hydrering
 
*12 veckors klinisk studie på 25 personer som använt 
ageLOC® Future Serum.

Förbättring i procent

vi riktar in oss på  
åldrandets ultimata 
källor
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