
Nyt måten du eldes på
Forestill deg hvordan 
ungdommelighet, helse og vitalitet 
føles og ser ut.  Ved å fokusere på 
de grunnleggende kildene, kan  
Nu Skin®s ageLOC™-vitenskap 
minske aldringstegnene. Det er 
dette du har ventet på. Opplev 
fordelene med ageLOC™ nå.   

    FINN NØKKELEN 
  TIL UNGDOMMELIG  
                      HUD

Revolusjonær oppdagelse
Har aldringen begynt å innhente utseende ditt?  Kontroller aldringen med Nu Skin® og 
ageLOC™. ageLOC™ - vitenskapen er utviklet av Nu Skin® i samarbeid med ledende 

Vis frem din ungdommelige hud hver eneste dag,   
med ageLOC™ Elements og ageLOC™ Future Serum.

Hvis du ønsker å vite mer om Nu Skin®s produkter og 
forretningsmuligheter kan du kontakte din distributør.
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forskere, og er en revolusjonerende 
tilgang til måten vi eldes på. Denne unike 
og merkevarebeskyttede tilgangen til 
aldringsvitenskapen er basert på oppdagelsen 
av de aldersrelaterte ”arSuperMarkers” som 
Nu Skin® kaller dem. Nu Skin®s eksklusive 
ageLOC™-vitenskap fokuserer på disse 
”arSuperMarkers”, grunnkildene til aldring, 
som påvirker måten huden eldes på.

Ved hjelp av ageLOC™-vitenskapen har 
Nu Skin® vært i stand til å identifisere visse 
gener som påvirker måten vi eldes på. Disse 
genklyngene er viktige ”arSuperMarkers”. 
Med ageLOC™-vitenskapen balanseres 
”arSuperMarkers” til mer ungdommelige 
aktive mønstre, og denne vitenskapen blir 
nå inkorporert i utviklingen av 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 klargjør huden, 
både morgen og kveld. Dette 
sofistikerte skumrenseproduktet 
kombinerer rens og toning i ett, 
mens det tilfører huden avanserte 
antialdringsingredienser. Den 
luksuriøse blandingen tilfører den 
første dosen med ageLOC™, 
og etterlater huden silkemyk og 
forfrisket.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Inneholder ingredienser som har 
bevist å redusere forekomsten 
av fine linjer og rynker med 45 % 
*. ageLOC™ Radiant Day SPF 
22 oppfrisker, fukter og styrker 
samtidig som den beskytter huden 
mot solens farlige UVA- og UVB-
stråler. Denne lette dagkremen 
passer perfekt som underlag 
til sminke, og den stimulerer 
cellefornyelsen, noe som gir huden 
en glattere og mykere tekstur. 
Resultatet? Du får sunn hud med 
ung glød hver eneste dag.

15 ml 

*Fire ukers in vitro-studium med 
bambusekstrakt, erteekstrakt og en 
glukosaminblanding.

ageLOC™  
Transforming Night
De ekstra milde ingrediensene 
etterligner hudens egen struktur, 
og fungerer sammen med 
cellefornyelsen som foregår mens 
du sover. For glattere, mykere hud 
inneholder denne sublime kremen 
en kraftig dose med ageLOC™ 
som angriper kildene til aldring, 
og reduserer forekomsten av fine 
linjer og rynker og synlige porer. 
Du vil oppleve å våkne med en 
smidig, strålende hud.

 30 ml

Få ungdommelig hud 
Vi presenterer ageLOC™ Elements – de moderne grunnpilarene innen 
antialdrings-hudpleie. De tre hovedproduktene i det nye settet jobber  
sammen for å gi deg eksepsjonelle antialdringsresultater hver eneste dag.  
Dette systemet renser, fukter, fornyer og åpenbarer ungdommelig hud for  
et yngre og sunnere utseende - nå og i fremtiden. 

Hemmeligheten? ageLOC™ angriper de grunnleggende kildene til aldring 
slik at det ungdommelige utseende bevares, og aldringstegnene reduseres.
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1. Ungdommelig hudstruktur

2. Myk hud

3. Jevn hudtone

4. Bekjempelse av fine linjer/rynker

5. Klar hud (glød)

6. Mindre porer

7. Misfarget hud (pletter)

8. Tilførsel av fukt

Enestående antialdringsresultater
For en optimal ageLOC™-opplevelse kan du tilføye ageLOC™ Future Serum til din 
hudpleierutine, og selv se hvordan produktene jobber sammen for å gi deg et yngre utseende 
morgen og kveld. På grunn av den optimale konsentrasjonen av ageLOC™ i Nu Skin®s 
produkter, vil ageLOC™ Future Serum forvandle huden din og gi deg enestående 
antialdringsresultater.

*12-ukers studie med 25 testpersoners bruk av ageLOC™ Future Serum.

ageLOC™ Future Serum
Nyt et mer ungdommelig utseende, 
morgen og kveld. Sterke, vitenskapelig 
testede antialdringsingredienser 
stimulerer cellefornyelsen med 85 % *. 
Den patenterte ingrediensteknologien gir 
ungdommelig hud, øker produksjonen av 
kollagen med 150 % ** og halverer 
produksjonen av MMP (Matrix 
Metallopeptidase – enzymet som 
nedbryter hudstrukturen). ageLOC™ 
Future Serum - for et synlig yngre 
utseende.

30 ml 

*Fire ukers in vitro-studium med 
bambusekstrakt, erteekstrakt og en 
glukosaminblanding.

**Åtte ukers in vitro-studier med Equol.

ageLOC™ vitenskap skaper resultater*
Tilfør huden din ageLOC™ og få en mer ungdommelig hud ved hjelp av en komplett 
sammensetning av antialdringsingredienser hvor du anvender alle fire ageLOC™-produktene:

·  100% av testpersonene begynte å vise tegn til forbedring på bare fire dager. Resultatet er 
klinisk testet. 

·  På 100% av testpersonene kunne man se en betraktelig forbedring av utseende generelt.   
Etter 12 ukers bruk kunne en profesjonell klinisk tester konstatere en reduksjon av fine linjer, 
mykere hud og glød.

* Resultatene er basert på et 12 ukers studium utført av en uavhengig  
fokusgruppe hvor 25 testpersoner anvendte  
ageLOC™ Transformation produkter. 

ageLOC™ Transformation**  
Forbered deg på en forvandling med vårt mest 
avanserte antialdringssystem noensinne. 

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

Ungdommelig hud på 8 måter
Resultater fra en undersøkelse av ageLOC™ Future Serum utført av en uavhengig fokusgruppe*
Som en del av din antialdringshudpleie, gir ageLOC™ Future Serum utrolige resultater på åtte 
viktige punkter:

Prosentvis forbedring i henhold til utgangspunktet

Testpersonens oppfattelse etter 12 ukers bruk
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