Szeresse korát –
Idősödjön szépen!

Fedezze fel minden nap fiatalos megjelenésű bőrét
az ageLOC™ Elements-cel és az ageLOC™ Future Serummal (Arcszérum)!

86067527_HU_0910_PS_VNV

A Nu Skin® üzleti lehetőséggel és a termékekkel kapcsolatos további információért
kérjük, lépjen kapcsolatba helyi Üzletépítőjével!
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Képzelje csak el, hogy
meghosszabbítja a fiatalság, az
egészség és az üdeség érzését!
A forrás közvetlen célbavételével a
Nu Skin® ageLOC™ tudománya
jelentősen képes csökkenteni az
öregedés látható jeleit. Mindenki
erre várt már oly régóta! Fedezze
fel az ageLOC™ erejét!

Forradalmi felfedezés
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A FIATALOS
BŐR
TITKA

Kora kezd mutatkozni a külsején? Tartsa kordában a Nu Skin® és az ageLOC™ segítségével!
A Nu Skin® által vezető tudósokkal együttműködve kifejlesztett ageLOC™ tudomány
egy forradalmi megközelítés, amely
megváltoztatja látható öregedésünk
módját. Az öregedés tudományának ez az
egyedülálló szabadalmazott szemléletmódja
a korral kapcsolatos főindikátorokon –
vagy ahogy a Nu Skin® elnevezte őket
– “arSuperMarkereken” alapul. A Nu Skin®
exkluzív ageLOC™ tudománya ezeket
az arSuperMarkereket veszi célba – az
öregedést kiváltó főbb tényezőket, melyek
befolyásolhatják, ahogy öregszünk!
Az ageLOC™ tudományon keresztül a
Nu Skin® képes beazonosítani bizonyos
géneket, amelyek befolyásolhatják külsőnket,
ahogy öregszünk. A gének ezen funkcionális
csoportjai a legfontosabb arSuperMarkerek.
Az ageLOC™ tudomány visszabillenti ezen
arSuperMarkereket fiatalkori működési
rendjükbe, és beleilleszti ezt a tudományt a
Nu Skin® termékek fejlesztésébe is.
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Bemutatjuk az ageLOC™ Elements-t – az öregedésgátló bőrápolás
modern összetevőit. Ez a három termék együtt munkálkodik azon, hogy
nap mint nap kivételes öregedésgátló eredményeket mutasson fel.
Rendszerként ezen termékek tisztítják, hidratálják, megújítják és fiatalosabb
megjelenést adnak bőrének, hogy Ön még fiatalabbnak és
egészségesebbnek fessen – most és a jövőben is!
A titok? Az ageLOC™ – az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi célba a fiatalos külső
megőrzése és az öregedés jeleinek csökkentése érdekében.

ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse &
Tone (Tisztító és tonik),
ageLOC™ Radiant Day SPF 22
(22 faktoros nappali arckrém) és
ageLOC™ Transforming Night
(Éjszakai krém)

ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone
(Tisztító és tonik)
Gyengéden tisztítja és előkészíti
a bőrt reggel és este. Ez a
továbbfejlesztett habzó arctisztító
egy lépésben egyesíti magában a
tisztítás és a tonizálás műveletét,
miközben speciális öregedésgátló
összetevőkkel látja el a bőrt. Luxus
minőségű formulája biztosítja az
első ageLOC™ kezelést bőrének,
így az puha tapintásúvá és
felfrissültté válik.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22
(22 faktoros nappali krém)
Olyan összetevőket tartalmaz,
melyek 45%-kal* bizonyítottan
csökkentik a finom ráncok és
barázdák megjelenését. Az
ageLOC™ Radiant Day SPF 22
(22 faktoros nappali krém) élénkíti,
hidratálja és védelemmel látja el a
bőrt, miközben biztosítja az UVA és
UVB sugárzás elleni védelmet. Ez a
könnyű nappali hidratáló krém kiváló
választás smink alá; valamint serkenti
a sejtmegújulást a lágyabb, puhább
bőrállag érdekében – hogy minden
nap fiatalos és egészségtől sugárzó
bőrt biztosítson az Ön számára!

ageLOC™
Transforming Night
(Éjszakai krém)
Szuperenyhe összetevői a bőr
saját szerkezetét utánozva, annak
természetes éjszakai megújulási
folyamatát kiegészítve hatnak
a puhább, lágyabb bőrállagért.
Ez a nagyszerű krém hatékony
mennyiségű ageLOC™ -t
juttat a bőrbe, hogy felvegye a
harcot az öregedés forrásával
és drámaian csökkentse a finom
ráncok, barázdák és pórusok
megjelenését, hogy Ön ragyogó
és feszes bőrrel ébredhessen!
30 ml

15 ml
*4 hetes in vitro felmérés, bambuszkivonat, zöldborsó-kivonat és
glükozamin elegyével.
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Future Serum

Elements

Éltesse bőrét a fiatalság alkotóelemeivel!

ageLOC™ Future Serum
(Arcszérum)

Páratlan öregedésgátló eredmények

Az ageLOC™ tudomány eredményei láthatóak*

A legjobb ageLOC™ élményért arcápoláskor alkalmazza az ageLOC™ Future Serum
(Arcszérum) kezelést, és fedezze fel, miképp működnek szinergikusan együtt a termékek, hogy
Önnek reggel és este fiatalos bőrt biztosítsanak. Az öregedés végső forrását célba véve a
bármely Nu Skin® formulában található maximális ageLOC™ koncentrációval az ageLOC™
Future Serum (Arcszérum) páratlan öregedésgátló eredményeivel valóban átváltoztatja bőrét!

Éltesse bőrét az ageLOC™ erejével és legyen bőre fiatalosabb minden öregedésgátló
tényezővel együtt úgy, hogy mind a négy ageLOC™ terméket használja:

Fiatalabb megjelenésű bőr 8 módon

Az ageLOC™ Future Serum (Arcszérum) harmadik fél által végzett fogyasztói önmegfigyelésen
alapuló felmérésének eredményei*

Fedezze fel a fiatalos megjelenés titkát
reggel és este! A hatékony,
tudományosan tesztelt öregedésgátló
összetevők 85%-kal* serkentik a
sejtmegújulást. A szabadalmazott
összetevő technológia hozzájárul a
fiatalos bőrszerkezet kialakulásához,
150%-kal** növeli a kollagéntermelést,
valamint kétszeres csökkenést mutat az
MMP-termelésben (Matrix
Metallopeptidase – bőrszerkezetet
romboló enzim). ageLOC™ Future Serum
(Arcszérum) – a láthatóan fiatalosabb
megjelenésért.

1. Fiatalos bőrszerkezet

30 ml

6. Pórusok mérete

*4 hetes in vitro felmérés bambusz-kivonat,
zöldborsó-kivonat és glükozamin elegyével.
**8 hetes in vitro felmérés Equol
felhasználásával.

Öregedésgátló bőrápolásának részeként az ageLOC™ Future Serum (Arcszérum) fantasztikus
jótékony hatással bír - 8 fantasztikus módon:
Az alapvonal feletti javulás százalékban

2. Puha bőr

klinikai értékelő alapján a tesztalanyok 100%-a szerint mindössze 7 nap használat után
·	Ajavulás
tapasztalható az öregedés jeleinek csökkenésében.
	
A
klinikai
értékelő alapján a tesztalanyok 100%-a szerint mindössze 12 heti használat után
· javulás tapasztalható
az általános megjelenésben – beleértve a finom ráncokat, a bőr
puhaságát és ragyogását.

*Harmadik fél által 25 tesztalanyon végzett 12 hetes klinikai felmérés
az ageLOC™ Transformation termékek használatával.

ageLOC™ Transformation**

Készüljön fel: átalakul az eddigi legkorszerűbb
öregedésgátló rendszer segítségével!
**A csomag tartalma: ageLOC™ Elements és
ageLOC™ Future Serum (Arcszérum).

3. Egyenletes bőrtónus
4. Finom ráncok/barázdák
5. Ragyogás (üdeség)

7. Bőrelszíneződések (pattanások)
8. Hidratálás
Önmegfigyelés 12 heti használatot követően
*12 hetes klinikai vizsgálat 25 tesztalanyon az ageLOC™ Future Serum (Arcszérum) használatával.
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