
Budúcnosť  
anti-agEingU

Niet pochýb o tom, že žijeme dlhšie,
ale ako zostarnete závisí jedine od vás.

Je čas konať.
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Táto duálne pôsobiaca priekopnícka technológia nachádzajúca sa v produkte Tru Face® 
Essence Ultra napomáha zlepšiť elastínové tkanivo pokožky na úroveň typickú pre 18-25 
ročných. Toto je úžasný pôžitok, prostredníctvom ktorého dosiahnete pevnejšiu pleť než 
kedykoľvek predtým.

Získajte späť 
vašu iskru

Tru Face® Essence Ultra

Po dvoch mesiacoch používania látky Ethocyn® dvakrát 
denne sa produkcia elastínu v zostarnutej pokožke (40-
77 rokov) obnovila na takú istú úroveň, aká spadala do 
oveľa mladšej kontrolovanej skupiny (18-25 rokov).

Obsah elastínu v staršej pokožke, kde bola 
používaná látka Ethocyn® vs. pokožka, kde 
táto látka nebola používaná

Kontrolovaná skupina (18-25 rokov) 
Ethocyn®  ošetrenie (40-77 rokov)
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Mesiace používania

nezávislá klinická štúdia

„V mojom tíme voláme Tru Face® Essence Ultra „ modré ampulky šťastia“ a som ich nadšencom. Mala 
som nepekný „vačok“ pod ľavým okom, pričom po krátkom čase používania Tru Face® Essence Ultra 
tento vačok zmizol.”

BENTE Nygård  
LaPis ExEcUTivE, NÓrsKO
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Nové výskumy preukázali, že ageLOc® Edition Nu skin galvanic spa system™ 
ii podporuje viditeľné účinky ageLOc® Future serum v priemere o 80%.* Nový 
ageLOc® Edition Nu skin galvanic spa system™ ii a ageLOc® nadstavec na tvár 
dodávajú pleti až päťkrát viac zmesi ageLOc® než predošlý prístroj Nu skin galvanic 
spa system™ ii, odhaľujúc tak sviežejšiu, hebkejšiu a žiarivejšiu pleť. 
* Pri každodennom použití produktu ageLOc® Future serum a  prístroja ageLOc® Edition Nu skin galvanic  
spa system™ ii trikrát do týždňa, ako to ukázalo klinické hodnotenie po siedmich dňoch používania.

Pripravte sa  
na zážitok  
skutočnej  
premeny Úžasný 

krok vpred

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

“Bola som sklamaná keď sa môj dátum narodenia nezmenil na rodnom liste, 
avšak rýchlo som na to zabudla. Moja pleť sa stala hebkou ako hodváb.“

ZsUZsaNNa araNy 
diaMONd ExEcUTivE, MaĎarsKO

“Nový ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II je 
nesmierne účinným nástrojom na spomalenie efektov starnutia. 
Len v priebehu niekoľkých minút vyzeráte sviežo a vaša pleť 
má zdravší a mladší vzhľad.“

NaThaLiE ParOdy 
EMEraLd ExEcUTivE, ŠPaNiELsKO

ageLOC® Future Serum Výsledky* subjektívneho pocitu nezávislých 
spotrebiteľov
ageLOc® Future serum, ako súčasť vášho anti-ageing režimu, vám poskytne úžasné účinky ôsmimi 
spôsobmi:

1. Mladistvejšia štruktúra pleti
2. Hladkosť pleti
3. Jednotný tón pleti
4. Jemné línie/vrásky
5. Žiarivosť
6. Veľkosť pórov
7. Nejednotnosť sfarbenia pleti (škvrny)
8. Hydratácia
 
*12-týždňové klinické testy s 25. subjektami pri 
používaní ageLOC®Future Serum.

Precentuálne zlepšenie

Zameriavanie sa na  
   základné zdroje 
starnutia
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