Bucuraţi-vă de felul în
care îmbătrâniţi

Pentru mai multe informaţii legate de oportunitatea de afaceri şi
produsele Nu SKin® vă rugăm să contactaţi un Distribuitor.
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Evidenţiaţi pielea cu aspect întinerit în fiecare zi
cu ageLOC™ Elements şi ageLOC™ Future Serum.
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Imaginaţi-vă cum ar fi să
prelungiţi felul în care arătaţi şi vă
simţiţi - tânără, sănătoasă şi
energică. Prin simpla ţintire a
principalelor surse ale îmbătrânirii,
ştiinţa ageLOC™ de la Nu Skin®
poate diminua în mod
semnificativ înfăţişarea
îmbătrânită. Pentru aceasta aţi
aşteptat. Încercaţi puterea
ageLOC™ acum.

Descoperire revoluţionară
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ELIBERAŢI
TINEREŢEA PIELII
DUMNEAVOASTRĂ

Ţine vârsta pasul cu felul în care arătaţi? Este în puterea dumneavoastră să controlaţi acest
lucru cu ageLOC™ de la Nu Skin®. Dezvoltată de Nu Skin® în colaborare cu cercetători de
renume, ştiinţa ageLOC™ reprezintă o
abordare revoluţionară care schimbă felul
în care arătăm când îmbătrânim. Această
abordare unică, brevetată a ştiinţei îmbătrânirii
se bazează pe descoperirea super marker-ilor
legaţi de vârstă sau – aşa cum sunt denumiţi
de către Nu Skin – „arSuperMarkers”. Ştiinţa
unică ageLOC™ de la Nu Skin® ţinteşte
aceste elemente arSuperMarkers, principala
sursă a îmbătrânirii care influenţează felul în
care îmbătrânim.
Prin ştiinţa ageLOC™, Nu Skin® a putut
identifica acele gene care influenţează
felul în care arătăm când îmbătrânim.
Aceste grupuri fundamentale de gene
sunt elementele arSuperMarkers. Ştiinţa
ageLOC™ echilibrează aceste elemente
arSuperMarkers pentru a acţiona pe tiparul
tinereţii şi utilizează această ştiinţă pentru a
crea produsele Nu Skin®.
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Vă prezentăm ageLOC™ Elements - componentele moderne esenţiale ale
îngrijirii pielii în procesul anti-îmbătrânirii. Aceste trei produse premier
acţionează împreună pentru a oferi excepţionale rezultate anti-îmbătrânire
în fiecare zi. Împreună, aceste produse purifică, hidratează, reînnoiesc şi
evidenţiază pielea cu un aspect întinerit, pentru o înfăţişare mai tânără,
mai sănătoasă a dumneavoastră - acum şi în viitor.
Secretul? ageLOC™ ţinteşte principalele surse ale îmbătrânirii pentru a
menţine o înfăţişare tânără şi pentru a reduce aspectul îmbătrânit.
ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse &
Tone, ageLOC™ Radiant Day
SPF 22 şi ageLOC™
Transforming Night

Purifică şi pregăteşte delicat pielea
pentru tratament, dimineaţa şi
seara. Această spumă de curăţare
sofisticată combină curăţarea şi
tonifierea într-o singură etapă,
oferind pielii ingredientele
avansate anti-îmbătrânire.
Formula sa bogată furnizează
prima infuzie de ageLOC™ lăsând
pielea dumneavoastră catifelată şi
revigorată.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

Conţine ingrediente care s-a
dovedit că reduc aspectul
liniilor fine şi al ridurilor cu 45%*.
ageLOC™ Radiant Day SPF 22
conferă strălucire, hidratează şi
fortifică pielea acţionând ca un
scut protector împotriva razelor
UVA şi UVB ale soarelui. Această
soluţie hidratantă uşoară de zi este
excelentă a se aplica sub masaj şi
stimulează reînnoirea şi întinerirea
celulelor pentru o textură a pielii
mai catifelată, mai delicată –
oferind pielii un aspect mai tânăr,
mai sănătos în fiecare zi.
15 ml
*studii efectuate în vitro pe parcursul a
4 săptămâni folosind un amestec din
extract de bambus, extract de mazăre
şi glucosamină.
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Future Serum

Elements

Oferiţi pielii dumneavoastră elementele tinereţii

ageLOC™
Transforming Night

Ingredienţi foarte uşori care
imită structura pielii şi care
ajută pielea acţionând alături
de aceasta pe parcursul nopţii
în cadrul procesului natural de
regenerare şi reînnoire, având ca
rezultat o textură a pielii mai fină,
mai catifelată. Crema deosebită
furnizează o cantitate importantă
de ageLOC™ pentru a ajuta la
ţintirea surselor îmbătrânirii şi
pentru a reduce semnificativ
aspectul liniilor fine, al ridurilor şi al
porilor, trezindu-vă dimineaţa cu o
piele mai suplă, mai strălucitoare.
30 ml

ageLOC™ Future Serum
Descoperiţi înfăţişarea întinerită, dimineaţa
şi seara. Foarte puternici, ingredienţii antiîmbătrânire testaţi ştiinţific stimulează
reînnoirea şi întinerirea celulelor cu 85%*.
Tehnologia patentată a ingredientelor
promovează structura pielii cu aspect
întinerit, încurajează producţia de colagen
cu 150%** şi dublează scăderea producţiei
de MMP (Matrix Metallopeptidase,
răspunzătoare cu distrugerea structurii
pielii). ageLOC™ Future Serum – pentru o
înfăţişare vizibil întinerită.
30 ml

Rezultate anti-îmbătrânire fără egal

Ştiinţa ageLOC™ oferă rezultate*

Pentru a desăvârşi experienţa ageLOC™ adăugaţi ageLOC™ Future Serum ca etapă a
tratamentului dumneavoastră şi descoperiţi cum produsele acţionează împreună pentru a
evidenţia pielea cu aspect întinerit dimineaţa şi seara. Ţintind principalele surse ale îmbătrânirii
cu formula ageLOC™ cea mai concentrată de la Nu Skin®, ageLOC™ Future Serum transformă
cu adevărat pielea dumneavoastră cu rezultate anti-îmbătrânire fără egal.

Oferiţi pielii dumneavoastră puterea ageLOC™ pentru un aspect întinerit, cu beneficii
complete anti-îmbătrânire atunci când folosiţi toate cele patru produse ageLOC™:

8 feluri pentru un aspect întinerit al pielii
Studiu ageLOC™ Future Serum cu rezultatele auto-percepţiei consumatorilor*

Ca parte a tratamentului dumneavoastră de îngrijire a pielii, ageLOC™ Future Serum oferă pielii
beneficii deosebite în opt feluri importante:
Îmbunătăţirea percepută procentual faţă
de valoarea iniţială

1. Structura întinerită a pielii
2. Catifelarea pielii
3. Tonifierea uniformă a pielii

din participanţii la studiu au prezentat îmbunătăţiri ale semnelor îmbătrânirii după
·	100%
doar 7 zile consemnate de un observator clinic.
din participanţii la studiu au prezentat îmbunătăţiri ale aspectului general - incluzând
·	100%
liniile fine, catifelarea şi strălucirea pielii - consemnate de un observator clinic (după 12
săptămâni de utilizare).

*În baza rezultatelor unui test clinic de 12 săptămâni efectuat de o terţă parte,
cu 25 de participanţi care au folosit produsele ageLOC™ Transfomation.

ageLOC™ Transformation**

Pregătiţi-vă pentru a vă transforma cu cel
mai avansat sistem anti-îmbătrânire al nostru
creat până acum.
**Pachetul include ageLOC™ Elements şi
ageLOC™ Future Serum.

4. Liniile fine/Ridurile
5. Strălucirea

*studiu pe parcursul a patru săptămâni în vitro
folosind un amestec din extract de bambus,
extract de mazăre şi glucosamină.

6. Mărimea porilor

**Studii de opt săptămâni în vitro folosind Equol.

8. Hidratarea

7. Decolorarea pielii (Pete)

Auto-percepţia după 12 săptămâni de utilizare
*studiu de auto-percepţie de 12 săptămâni cu 25 de participanţi care au folosit ageLOC™ Future Serum.
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