
Elsk den måde du ældes
Forestil dig en forlænget følelse af 
ungdom, sundhed og udstråling. 
Ved at behandle de 
grundlæggende kilder kan  
Nu Skin®s ageLOC™ videnskab 
mindske ældningstegnene 
betydeligt. Dette er hvad du har 
ventet på. Oplev styrken ved 
ageLOC™ nu.   

     
   UNGDOMMELIG  
                HUD

Revolutionerende opdagelse
Har de første ældningstegn vist sig? Hold dem under kontrol med Nu Skin® og ageLOC™. 
ageLOC™ videnskaben, som er udviklet af Nu Skin® i samarbejde med førende forskere, er 

Hud som ser ung ud hver dag.  
med ageLOC™ Elements og ageLOC™ Future Serum.

For yderligere information om Nu Skin®s forretningsmulighed og 
produkter, bedes du kontakte din distributør.
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en revolutionerende tilgang, der ændrer 
den måde vi synes at ældes. Denne unikke 
og patenterede tilgang til videnskaben 
om ældning baseres på opdagelsen af 
aldersrelaterede supermarkører – eller som 
Nu Skin® kalder dem – ”arSuperMarkers”.  
Nu Skin®s eksklusive ageLOC™ videnskab 
går efter disse arSuperMarkers, de 
grundlæggende kilder til ældning, som har 
indflydelse på, hvordan vi ældes.

Ved hjælp af ageLOC™ videnskaben har Nu 
Skin® identificeret visse gener, som kan have 
indflydelse på vores udseende, når vi ældes. 
Disse funktionelle grupper af gener er vigtige 
arSuperMarkers. ageLOC™ videnskaben 
afbalancerer disse arSuperMarkers i mere 
ungdommelige aktivitetsmønstre og 
anvender denne videnskab i udviklingen af Nu 
Skin® produkter.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 og ageLOC™ 
Transforming Night
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ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Renser og toner huden blidt, 
morgen og aften. Denne 
skumrens kombinerer rens og 
toner i et enkelt trin, samtidig med 
at den tilfører huden avancerede 
aldersbekæmpende ingredienser. 
Dens formel tilfører ageLOC™ og 
efterlader huden blød og opfrisket.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Indeholder ingredienser, der 
beviseligt mindsker forekomsten 
af fine linjer og rynker med 
45%*. ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 lysner, fugter og styrker 
huden, samtidig med at den 
beskytter den mod UVA- og 
UVB-solskader. Denne lette 
dagcreme er god under makeup 
og stimulerer ungdommelig 
cellefornyelse for en glattere, 
blødere struktur - hvilket resulterer 
i yngre og sundere udseende hud 
hver dag.

15 ml 

*4 ugers in vitro studie med en 
blanding af bambusekstrakt, 
ærteekstrakt og glucosamin.

ageLOC™  
Transforming Night
Ultramilde ingredienser efterligner 
hudens egen struktur og arbejder 
sammen med dens naturlige 
natlige cellefornyelse for en 
glattere og blødere struktur. 
Denne enestående creme tilfører 
huden en effektiv dosis ageLOC™ 
for at hjælpe med at behandle 
ældningskilderne og mindske 
forekomsten af fine linjer, rynker 
og porer, så du vågner med 
strålende, glat og blød hud.

 30 ml

Tilfør din hud ungdommens elementer 
Vi introducerer ageLOC™ Elements - det nyeste inden for  
aldersbekæmpende hudpleje. Disse tre førsteklasses produkter arbejder  
sammen for at give aldersbekæmpende resultater hver dag. Sammen  
renser, opfrisker, fornyer, fugter og afslører disse produkter yngre udseende  
hud for et mere ungdommeligt, sundere udseende - nu og i fremtiden. 

Hemmeligheden? ageLOC™ går efter de grundlæggende kilder til ældning for at bevare 
et ungdommeligt udseende og mindske ældningstegn.
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1. Ungdommelig hudstruktur

2. Glattere hud

3. Ensartet teint

4. Fine linjer/rynker

5. Udstråling (glød)

6. Porestørrelse

7. Misfarvning (pletter)

8. Fugt

Uovertrufne resultater inden for aldersbekæmpelse
For den ultimative ageLOC™ oplevelse, tilføj ageLOC™ Future Serum til din hudplejerutine som 
behandlingstrinnet og opdag, hvordan produkterne arbejder i synergi for at afsløre yngre 
udseende hud, morgen og aften. Ved at gå efter de grundlæggende kilder til ældning med den 
største koncentration af ageLOC™ i et Nu Skin® produkt forvandler ageLOC™ Future Serum din 
hud med uovertrufne resultater inden for aldersbekæmpelse.

*12-ugers selvstudie med 25 personer, der brugte ageLOC™ Future Serum.

ageLOC™ Future Serum
Opdag et mere ungdommeligt udseende, 
morgen og aften. Effektive og 
videnskabeligt gennemtestede 
aldersbekæmpende ingredienser 
stimulerer ungdommelig cellefornyelse 
med 85%*. Patenteret ingrediensteknologi 
fremmer ungdommelig hudstruktur, 
stimulerer kollagenproduktionen med 
150%** og reducerer MMP-produktionen 
(Matrix Metallopeptidase - et enzym, der 
ødelægger hudens struktur) gange to. 
ageLOC™ Future Serum - for et synligt 
yngre udseende.

30 ml 

*4 ugers in vitro studie med en blanding af 
bambusekstrakt, ærteekstrakt og glucosamin

**8 ugers in vitro studie med Equol.

ageLOC™ videnskaben giver resultater*
Tilfør din hud styrken ved ageLOC™ og få yngre udseende hud med komplette 
aldersbekæmpende fordele, når du anvender alle fire ageLOC™ produkter:

·  100% af deltagerne begyndte ud fra kliniske parametre at vise forbedring af ældningstegn 
efter blot 7 dage. 

·  100% af deltagerne viste ud fra kliniske parametre en forbedring i generel fremtoning - 
inklusive fine linjer, hudens glathed og udstråling (efter 12 ugers brug).

* Baseret på resultaterne af en ekstern 12-ugers klinisk undersøgelse med  
25 deltagere, der brugte ageLOC™ Transformation produkter. 

ageLOC™ Transformation**  
Forbered dig på forvandling med vores mest 
avancerede system til aldersbekæmpelse  
nogensinde. 

**Pakken indeholder ageLOC™ Elements og
ageLOC™ Future Serum. 

Yngre udseende hud på 8 måder
Resultater af eksternt studie over kunders selvopfattelse efter brug af ageLOC™ Future Serum*
Som del af din aldersbekæmpende hudplejerutine, giver ageLOC™ Future Serum  
otte fantastiske fordele:

Procentvis forbedring i forhold til udgangspunkt

Selvopfattelse efter 12 ugers brug
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