Užívajte si starnutie

Revolučný objav

Predstavte si predĺženie vzhľadu a
pocitu mladosti, zdravia a vitality.
Jednoduchým zameraním sa na
základné zdroje, ageLOC™ veda
spoločnosti Nu Skin® môže
výrazne obmedziť vzhľad
starnutia. Toto je to, na čo ste
čakali. Zažite silu ageLOC™.

86477527_SK_0910_PS_VNV

Pre viac informácií o obchodnej príležitosti spoločnosti Nu Skin®
a produktoch prosíme, kontaktujte vášho distribútora.
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Odhaľte mladšiu pokožku
s ageLOC™ Elements a ageLOC™ Future Serum.
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ODOMKNITE
mladosť vašej
pleti

Prejavuje sa vek na vašom výzore? Majte ho pod kontrolou pomocou Nu Skin® a ageLOC™.
Vyvinutá spoločnosťou Nu Skin® v spolupráci s poprednými vedcami, ageLOC™ veda je
revolučný prístup, ktorý mení spôsob nášho
starnutia. Tento unikátny a priekopnícky
prístup je založený na objave age-related
super markers alebo ako ich Nu Skin® nazýva “arSuperMarkers.” Exkluzívna ageLOC™ veda
spoločnosti Nu Skin® sa zameriava na tieto
arSuperMarkers, hlavné zdroje starnutia, ktoré
môžu ovplyvniť, ako starneme.
Prostredníctvom ageLOC™ vedy bola
spoločnosť Nu Skin® schopná identifikovať
určité gény, ktoré ovplyvňujú náš výzor počas
starnutia. Tieto funkčné skupiny génov sú
kľúčovými arSuperMarkers. ageLOC™ veda
udržuje v rovnováhe tieto arSuperMarkers k
modelu činnosti ako v mladosti a zavádza túto
vedu do vývoja Nu Skin® produktov.
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Future Serum

Elements

Obohaťte svoju pleť prvkami mladosti
Predstavujeme ageLOC™ Elements – moderné produkty starostlivosti
o pleť. Tieto tri popredné produkty vo vzájomnej kombinácii prinášajú
výnimočné anti-ageing výsledky každý deň. Prípravky ako jeden systém
čistia, hydratujú, obnovujú a odhaľujú mladšie vyzerajúcu pleť pre jej
mladší, zdravší výraz – teraz aj v budúcnosti.
Tajomstvo? ageLOC™ sa zameriava na prvotné zdroje starnutia
na zachovanie mladšieho výrazu a na zníženie známok starnutia.
ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

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

Jemne očisťuje pleť ráno aj večer.
Tento penový čistiaci prípravok
kombinuje čistenie a tónovanie v
jednom kroku, čím pleti poskytuje
pokročilé anti-ageing zložky.
Jeho luxusná formula poskytuje
ageLOC™ a zanechá vašu pleť
jemnú a sviežu.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

Obsahuje zložky, ktoré
dokázateľne znižujú výskyt línií a
vrások o 45%*. ageLOC™ Radiant
Day SPF 22 rozjasňuje, hydratuje
a poskytuje ochranu vašej pleti
pred poškodením spôsobené
UVA a UVB žiarením.Tento
ľahký prípravok na každodenné
použitie je vhodný ako podklad
pod makeup a stimuluje obnovu
pleťových buniek pre ich hladšiu a
jemnejšiu štruktúru – pre mladšiu,
zdravšie vyzerajúcu pleť každý deň.
15 ml
*4 týždňová in vitro štúdia, výťažok z
bambusu, hrachu a glukosamínu.

ageLOC™
Transforming Night

Ultra-jemné zloženie dotvára
pleti-vlastnú štruktúru,
pôsobiac počas prirodzeného
obnovovacieho procesu pleti
počas noci pre jej hladšiu,
jemnejšiu textúru. Tento úžasný
krém dodáva účinné dávky
ageLOC™, bojuje proti hlavným
príčinám starnutia a redukuje
vzhľad jemných línií, vrások
a pórov, takže ráno vstanete
s rozžiarenou, vyhladenou a
zvláčnenou pleťou.
30 ml

ageLOC™ Future Serum
Objavte dokonalejší vzhľad ráno aj večer.
Silné, vedecky testované anti-ageing
zloženie stimuluje obnovu buniek o 85%*.
Overená technológia, ktorá propaguje
mladú štruktúru pleti stimuluje tvorbu
kolagénu o 150%** a znižuje MMP
(Matrix Metallopeptidase – enzým, ktorý
narušuje štruktúru pleti) a preukazuje
dvojnásobný pokles nárastu. ageLOC™
Future Serum – pre viditeľne mladší
vzhľad.
30 ml
*4-týždňové laboratórne testy použitím zmesi
výťažkov z bambusu, hrachu a glukosamínu.
**8-týždňové laboratórne testy použitím
Equolu.

Neprekonateľné anti-ageing výsledky

ageLOC™ veda prináša výsledky*

Pre konečný ageLOC™ účinok pridajte ageLOC™ Future Serum do vášho režimu ako jedno z
ošetrení a zistite ako produkty pracujú synergicky na odhalení mladšieho vzhľadu ráno i večer.
Zameraním sa na základné zdroje starnutia s maximálnou koncentráciou ageLOC™ z
ktorejkoľvek Nu Skin® formuly, ageLOC™ Future Serum skutočne zmení vašu pleť s
neprekonateľnými anti-ageing výsledkami.

Obohaťte vašu pleť so silou ageLOC™ a dosiahnite mladšie vyzerajúcu pleť s kompletnými
anti-ageing účinkami v prípade použitia všetkých štyroch ageLOC™ produktov:

Mladší vzhľad pleti 8 spôsobmi

ageLOC™ Future Serum výsledky samoštúdie uskutočnené treťou stranou*

zlepšenie u 100% subjektov v známkach starnutia len v priebehu 7 dní ako je to
·	preukázané
klasifikované klinickou stupnicou.
zlepšenie u 100% subjektov v celkovom vzhľade – vrátane línií, hladkosti a
·	preukázané
žiarivosti pleti - ako je to klasifikované klinickou stupnicou. (po 12-týždňoch používania).
*na základe výsledkov 12-týždňovej klinickej štúdie a hodnotenie
25 subjektov pri používaní produktov ageLOC™ Transformation.

ageLOC™ Future Serum ako súčasť vášho anti-ageing režimu poskytne vašej pleti úžasné účinky
ôsmimi spôsobmi:
1. Mladistvejšia štruktúra pleti

percentuálne zlepšenie na základe
samoštúdie po

2. Hladkosť pleti

ageLOC™ Transformation**

Pripravte sa na premenu s naším
najdokonalejším systémom.
**Balík zahŕňa ageLOC™ Elements a
ageLOC™ Future Serum.

3.Jednotný tón pleti
4. Jemné línie/vrásky
5. Žiarivosť (Jas)
6. Veľkosť pórov
7. Farebná nejednotnosť pleti (škvrny)
8. Hydratácia
12-týždňoch používania
*12-týždňové testy s 25 osobami pri používaní ageLOC™ Future Serum.
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