
Houd van de manier waarop  
u ouder wordt
Stelt u zich eens voor dat uw huid  
langer jong, gezond en levendig zou  
ogen en aanvoelen. Nu Skin®’s  
ageLOC™ wetenschap kan de  
tekenen van veroudering  
aanzienlijk reduceren door de  
belangrijkste oorzaken aan te  
pakken. Dit is waar u op hebt  
gewacht. Ontdek nu de kracht  
van ageLOC™.       OntHul de 

  jeugdigHeid van 
       uw huiD

Revolutionaire ontdekking
Begint uw uiterlijk te lijden onder uw leeftijd? houd het onder controle met Nu Skin® en 
ageLOC™. Nu Skin® heeft de ageLOC™ wetenschap in samenwerking met vooraanstaande 

Onthul iedere dag een jonger ogende huid  
met ageLOC™ Elements en ageLOC™ Future Serum.

Voor meer informatie over de zakelijke mogelijkheden en producten van 
Nu Skin® kunt u contact opnemen met uw Distributeur.
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wetenschappers ontwikkeld. het is een 
revolutionaire benadering die de manier 
waarop wij lijken te verouderen, verandert. 
Deze unieke en eigen benadering van de 
wetenschap van veroudering is gebaseerd 
op de ontdekking van leeftijdgerelateerde 
supermarkers of, zoals Nu Skin® ze noemt, 
‘arSuperMarkers’. Nu Skin®’s exclusieve 
ageLOC™ wetenschap bestrijdt deze 
arSuperMarkers - de belangrijkste oorzaken 
van veroudering die van invloed kunnen zijn 
op de manier waarop wij ouder worden. 

Door middel van de ageLOC™ wetenschap 
heeft Nu Skin® bepaalde genen kunnen 
identificeren die van invloed kunnen 
zijn op ons uiterlijk als we ouder worden. 
Deze functionele groepen genen zijn 
de belangrijkste arSuperMarkers. De 
ageLOC™ wetenschap herstelt het jeugdige 
activiteitsniveau van deze arSuperMarkers en 
past deze wetenschap toe bij de ontwikkeling 
van Nu Skin® producten.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 en ageLOC™ 
Transforming Night

El
em

en
ts 

  

ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Zuivert de huid en bereidt 
deze voor – ‘s ochtends en 
‘s avonds. Deze verfijnde 
schuimende cleanser reinigt 
en tonifieert de huid in één 
stap en voorziet de huid 
tegelijkertijd van geavanceerde 
antiverouderingsingrediënten. De 
luxe formule doordrenkt uw huid 
met ageLOC™ en doet uw huid 
zacht en verfrist aanvoelen.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Bevat ingrediënten waarvan 
bewezen is dat ze lijntjes en 
rimpels met 45% reduceren.* 
ageLOC™ Radiant Day SPF 22 
verheldert, hydrateert en versterkt 
en helpt uw huid beschermen 
tegen zonneschade door uVA- 
en uVB-stralen. Deze lichte 
dagelijkse moisturiser kan heel 
goed onder de make-up gebruikt 
worden en stimuleert een 
jeugdige celvernieuwing voor een 
gladdere, zachtere textuur, zodat u 
iedere dag een jongere, gezonder 
ogende huid krijgt.

15 ml 

*Vier weken durend in vitro onderzoek; 
mix van bamboe-extract, erwtextract 
en glucosamines.

ageLOC™  
Transforming Night
ultramilde ingrediënten 
bootsen de eigen structuur van 
de huid na en werken samen 
met het natuurlijke nachtelijke 
herstelproces om een gladdere, 
zachtere textuur te verkrijgen. 
Deze sublieme crème bevat een 
krachtige dosis ageLOC™ om 
de oorzaken van veroudering 
aan te pakken en de aanblik van 
fijne lijntjes, rimpels en poriën 
aanzienlijk te verbeteren, zodat u 
wakker wordt met een stralende, 
soepele huid.

 30 ml

doordrenk uw huid met de elementen van de jeugd 
Maak kennis met ageLOC™ Elements – de moderne essentiële  
componenten van anti-ageing huidverzorging. Deze drie uitstekende  
producten werken met elkaar samen om dagelijks uitzonderlijke resultaten  
te verkrijgen op het gebied van antiveroudering. De producten werken als  
een systeem teneinde de huid te zuiveren, te hydrateren, te vernieuwen  
en jonger en gezonder te doen ogen – nu en in de toekomst. 

Het geheim? ageLOC™ pakt de belangrijkste oorzaken van veroudering aan om een 
jeugdige ogende huid te behouden en tekenen van veroudering te reduceren.
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1. Jeugdige huidstructuur 

2. Gladheid van de huid

3. Gelijkmatige teint

4. Fijne lijntjes/rimpels

5. Stralendheid (helderheid)

6. Poriegrootte

7. huidverkleuringen (vlekken)

8. hydratatie

Onovertroffen resultaten op het gebied van antiveroudering
Voeg voor een ultieme ageLOC™ ervaring ageLOC™ Future Serum als behandelingsstap toe 
aan uw huidverzorgingsprogramma en ontdek hoe de producten synergistisch werken om ‘s 
ochtends en ‘s avonds een jonger ogende huid te onthullen. Doordat ageLOC™ Future Serum 
de belangrijkste oorzaken van veroudering aanpakt met de hoogste concentratie ageLOC™ van 
alle Nu Skin® formules, transformeert dit product de huid echt en geeft het onovertroffen 
resultaten op het gebied van antiveroudering.

*Twaalf weken durend zelfperceptieonderzoek onder 25 testpersonen die ageLOC™ Future Serum gebruikten.

ageLOC™ Future Serum
Ontdek een jeugdiger ogende huid – ‘s 
ochtends en ‘s avonds. Krachtige, 
wetenschappelijk geteste 
antiverouderingsingrediënten stimuleren 
de jeugdige celvernieuwing met 85%*.  
De gepatenteerde ingrediënttechnologie 
bevordert een jeugdige huidstructuur, 
stimuleert de collageenproductie met 
150%** en brengt een dubbele reductie 
teweeg van de productie van MMP 
(Matrixmetallopeptidase – een enzym 
dat de huidstructuur vernietigt). 
ageLOC™ Future Serum – voor een 
zichtbaar jonger uiterlijk.

30 ml 

*Vier weken durend in vitro onderzoek met 
gebruikmaking van een mix van bamboe-
extract, erwtextract en glucosamines. 

**Acht weken durend in vitro onderzoek met 
gebruikmaking van Equol.

agelOC™ wetenschap geeft resultaat*
Doordrenk uw huid met ageLOC™ voor een jonger ogende huid en profiteer van uitgebreide 
voordelen op het gebied van antiveroudering als u alle vier de ageLOC™ producten gebruikt:

·  100% van de testpersonen begon in slechts zeven dagen een verbetering te vertonen van 
de tekenen van veroudering (beoordeling door een klinisch beoordelaar). 

·  100% van de testpersonen vertoonde een verbetering van de algehele aanblik van de huid 
– inclusief fijne lijntjes, gladheid en stralendheid van de huid (beoordeling door een klinisch 
beoordelaar na twaalf weken gebruik). 

* Gebaseerd op resultaten van een twaalf weken durend  
onafhankelijk klinisch onderzoek onder 25 testpersonen die  
ageLOC™ Transformation producten gebruikten. 

ageLOC™ Transformation**  
Bereid u voor op een transformatie van uw  
huid met ons meest geavanceerde antiveroude-
ringssysteem ooit. 

**Pakket bevat ageLOC™ Elements en
ageLOC™ Future Serum. 

een jonger ogende huid in acht opzichten
ageLOC™ Future Serum – resultaten onafhankelijk onderzoek naar zelfperceptie van consumenten*
Als onderdeel van uw antiverouderingshuidverzorgingsprogramma heeft ageLOC™ Future  
Serum in acht opzichten een gunstig effect op de huid:

Percentage waargenomen verbetering t.o.v. nulmeting

Zelfperceptie na twaalf weken gebruik
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