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ZVNĚJŠKU
DOVNITŘ A
ZEVNITŘ VEN
–NU SKIN®
JE KLÍČEM K
NEJLEPŠÍMU
MOŽNÉMU
VZHLEDU I
POCITU
Podívejte se do budoucnosti – a představte si sami
sebe, jak vypadáte mladistvěji. Vaše pleť vypadá
hladší a zářivější a vy cítíte, že vaše tělo je plné
života, pevnější a tvarované.
My ve společnosti Nu Skin® jsme odhodláni
vám pomoci dosáhnout vašeho nejlepšího vzhledu.
Díky nejmodernějším řešením pro péči o pleť
a doplňkům výživy vyvinutým tak, aby vám
pomáhaly v boji proti projevům stárnutí, máte
v rukou všechny potřebné nástroje.
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Informace o dostupnosti produktů
společnosti Nu Skin®, konkrétní
informace týkající se vaší země nebo
aktualizované číslo položky jsou vám
k dispozici v ceníku na www.nuskin.
com
Informace o dostupnosti produktů
společnosti Pharmanex® ve vaší zemi
jsou k dispozici v seznamu zemí,
který je uveden u každého produktu.
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SK
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Informace uvedené v tomto katalogu
byly aktualizovány ke květnu 2018.
Pro nejaktuálnější verzi produktového
katalogu se podívejte na online verzi
dostupnou na našich webových
stránkách www.nuskin.com
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„Společnost Nu Skin® posouvá anti-agingovou
technologii na zcela novou úroveň tím, že zkoumá
genetický původ toho, jak a proč stárneme.“
Dr. Joe Chang, vedoucí výzkumu a výkonný viceprezident pro
vývoj produktů

BUDOUCNOST
MLADISTVÉHO VZHLEDU
A POCITU
Na základě mnohaletého jedinečného výzkumu v oblasti kůže a výživových doplňků
započala společnost Nu Skin® novou éru s naší exkluzivní vědou ageLOC®.
S naší exkluzivní vědou ageLOC® můžete odemknout svůj mladistvý potenciál.
Značka ageLOC® má komplexní přístup - zaměřuje se na základní zdroje stárnutí tak,
aby zmírnila pocit i zjevné známky stárnutí. Poznejte produkty, které zlepší nejrůznější
aspekty vašeho života. Je čas odhalit vaše nové já.
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INOVATIVNÍ.
SPOLUPRACUJÍCÍ.
Vědecké inovace učinili z Nu Skin® lídra v oblasti zdraví a krásy. Naše patentované
složení produktů a technologie nám umožňují zavádět nové standardy v odvětví,
které se zaměřuje na zdroje stárnutí a nabízet skutečná řešení, která přinášejí viditelné
výsledky. Náš interní vědecký tým prokazuje naši oddanost výzkumu a vývoji spoluprací
s předními výzkumnými ústavy. Tyto pracovní vztahy nám pomáhají vytvářet produkty
péče o pleť a výživové doplňky nové generace.
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VĚDA ageLOC®
Společnost Nu Skin® posunula nejnovější poznatky
o tom, jak ovlivnit viditelné známky stárnutí na zcela
novou úroveň. Ve spolupráci s předními světovými
výzkumníky v oblasti anti-agingu identifikovali
vědečtí pracovníci společnosti Nu Skin® klíčové
skupiny genů, tzv. superznaky související s věkem
neboli arSuperMarkery, které ovlivňují to, jak
stárneme. Exkluzivní věda ageLOC® společnosti
Nu Skin® se zaměřuje na tyto hlavní zdroje stárnutí,
aby vyvíjela produkty, které vám pomáhají vypadat
a cítit se mladší.
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„Společnost Nu Skin® používá
technologii genového čipu
k identifikaci funkčních skupin
superznaků souvisejících
s věkem, které nazýváme
„Seskupení genů mládí “.
Náš výzkum „Seskupení
genů mládí “ nám pomáhá
lépe porozumět mechanismu
viditelných známek toho, jak
vypadáme, když stárneme.”
Helen Knaggs, Ph.D., viceprezidentka pro
globální výzkum & vývoj

URČENÍ ZDROJE STÁRNUTÍ

REAKTIVACE ROVNOVÁHY MLÁDÍ

Vědci otevřeli přístup k lidskému genomu, nicméně až
revoluční technologie ageLOC® společnosti Nu Skin® nám
ho umožňuje smysluplným způsobem uchopit.Společnost
Nu Skin® společně s odborníky na anti-aging a genetiku
nedávno objevila klíčové skupiny genů zvané „Seskupení
genů mládí“. Společnost Nu Skin® věří, že nalezení a
rozpoznání těchto funkčních skupin genů je rozhodující
v boji proti známkám stárnutí přímo u jejich zdroje.

Pro identifikaci těchto klíčových skupin genů je nutné pochopit,
jak se může jejich činnost odrazit na mladistvějším vzhledu
pleti. Reaktivace tohoto profilu je citlivým rovnovážným
procesem, nejde jen o pouhé nastartování či vypnutí. Některé
znaky pleti je potřeba potlačit a jiné naopak podpořit.
Patentovaná věda ageLOC® společnosti Nu Skin® vytváří
nové možnosti, jak podpořit mladistvější vzhled pleti a těla.

Výsledky klinických studií, analýzy genomů a doložené
výzkumy vedly vědce společnosti Nu Skin® k identifikaci
genů, jejichž projev sdílí vlastnosti spojené s mladistvým
vzhledem. Projev těchto genů je příčinou viditelných
známek stárnutí naší pleti.
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ZVNĚJŠKU
DOVNITŘ
Společnost Nu Skin® je špičkou v oblasti péče
o pleť s vědecky vyspělými technologiemi složení
a recepturami produktů, které se skládají z velmi
kvalitních složek. A nyní, společně s vědou
ageLOC®, jdou naše produkty pro péči o pleť
o krok dál tím, že pomáhají odhalit tajemství
vašeho mladistvějšího já – dnes i v budoucnu.
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ageLOC® LumiSpa™
1 krok. 2 minuty. 7 přínosů.
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Zařízení ageLOC® LumiSpa™ je navrženo tak, aby nejen důkladně čistilo
povrch pleti. Je to řešení 7 v 1 pro její mladistvý vzhled.
Promyšlený design ageLOC® LumiSpa™ vede k rychlému dvouminutovému důkladnému
čištění, které Vaši pleť zanechá obnovenou a svěží a odhalí její rozzářený a mladistvý vzhled.
Vytvořeno společností Nu Skin a testováno dermatology - zařízení ageLOC® LumiSpa™ je
inspirováno technologií genové exprese produkce strukturální bílkoviny pokožky. Po každé
zkušenosti s ageLOC® LumiSpa™ se budete těšit na další použití tohoto zařízení.
Zařízení ageLOC® LumiSpa™ je voděodolné a dobíjecí ruční zařízení osobní péče
o pleť. Při použití spolu se speciálně navrženými aktivujícími čisticími přípravky ageLOC®
LumiSpa™ Activating Cleansers současně čistí, vyhlazuje a mění vzhled pleti.

Klinicky prokázané přínosy
• Zmírněný vzhled pórů
• Vyhlazení
• Jemnost
• Rozzářenost
• Čistota
• Svěžest
• Důkladné vyčištění
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ageLOC® LumiSpa™
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
for Oily Skin

ageLOC® LumiSpa™
for Dry Skin

• Zařízení ageLOC® LumiSpa™

• Zařízení ageLOC® LumiSpa™

• Zařízení ageLOC® LumiSpa™

• Nabíjecí základna

• Nabíjecí základna

• Nabíjecí základna

• Napájecí kabel

• Napájecí kabel

• Napájecí kabel

• Napájecí konektor

• Napájecí konektor

• Napájecí konektor

• Stručná příručka

• Stručná příručka

• Stručná příručka

• ageLOC® LumiSpa™ normální*
silikonová hlavice

• ageLOC® LumiSpa™ normální*
silikonová hlavice

• ageLOC® LumiSpa™ normální*
silikonová hlavice

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for normal/combo skin

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Oily skin

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Dry skin

Položka číslo: 9
 7136649
97106649: GB, IE

Položka číslo: 97976651
97106651: GB, IE

Položka číslo: 97976652
97106652: GB, IE

* Hrubou silikonovou hlavici lze koupit samostatně.
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ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
Systém ageLOC® LumiSpa™ nabízí 3 pleťové čisticí přípravky navržené pro různé typy pleti: normální/smíšenou, suchou a mastnou. Tyto
nepřekonatelné přípravky pro čištění pleti byly vytvořeny s použitím vlastní směsi složek ageLOC® společnosti Nu Skin. Optimálně navrženy pro
použití spolu se zařízením ageLOC® LumiSpa™ tvoří systém, který spojuje účinnost a inovaci. Systém ageLOC® LumiSpa™, pokud je používán
dle pokynů, nabízí mladistvý, zdravý vzhled pleti, protože po jeho použití bude pleť nejen čistá, ale bude také vypadat vyhlazená a jemná.

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Dry skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Oily skin

Tento čisticí přípravek obsahuje jemný
čisticí systém pro normální až
smíšenou pleť s kokamidopropyl
betainem v kombinaci s glycerinem,
který tento přípravek pomáhá vyvážit
a doplnit.

Tento čisticí přípravek obsahuje čisticí
činidla pro suchou pleť, jako je laktát
sodný, sodík PCA, glycin, fruktóza,
nikotinamid, skvalen a inositol, které
pomáhají chránit přirozené zvlhčující
faktory pokožky.

Tento čisticí přípravek obsahuje
funkční čisticí činidla pro mastnou pleť,
mezi které patří kombinace sulfátů
a betainu.

100 ml

100 ml

Položka číslo: 97001492

Položka číslo: 97001494

100 ml
Položka číslo: 97001493

Silikonové hlavice ageLOC® LumiSpa™
Zařízení ageLOC® LumiSpa™ je vybaveno 2 hlavicemi: normální a hrubou. Měkké silikonové hlavice zařízení ageLOC® LumiSpa™ se pohybují
v přesném kmitočtu, který je potřebný pro dosažení jejich příznivého účinku na pokožku, což vede k hladší a jemnější pleti po prvním použití.
Jejich jemný, neabrazivní povrch je hygienický a čistí se lépe než štětinové hlavice, které jsou na trhu bežně k dostání.

ageLOC® LumiSpa™
Normální silikonová hlavice

ageLOC® LumiSpa™
Hrubá silikonová hlavice

Univerzální hlavice vhodná pro většinu
typů pleti. Její pružný silikon po
pokožce jemně klouže k odstranění
nečistot a uvolněných odumřelých
buněk pokožky.

Hrubá hlavice nabízí důkladnější
možnost odstranění odumřelých
buněk pokožky.
Položka číslo: 97310015

Položka číslo: 97310013
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PŘIZPŮSOBENÁ PÉČE O PLEŤ
Představte si anti-agingovou péči o pleť tak individuální, jako jste vy sami. Zažijte to s ageLOC Me® nejmodernější technologií a průlomovým anti-agingovým přípravkem.
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Společnost Nu Skin® určila pomocí ageLOC Me® zcela nový přístup k anti-agingu. Nabízí pět moderních
zásobníků (1 na denní hydratační krém, 1 na noční hydratační krém a 3 anti-agingová séra kombinovaná
v jediném kroku prostřednictvím tohoto zařízení), jedno unikátní doručovací zařízení a jednu chytrou Analýzu
pleti, ageLOC Me® je anti-agingovou péčí o pleť, jakou jste nikdy neviděli, nezažili a nedokázali si představit.

ODBORNÁ ANALÝZA PLETI
ageLOC Me® eliminuje dohady, takže je snazší
najít přizpůsobený denní režim péče o pleť , včetně
vašeho anti-agingového séra a denních a nočních
hydratačních krémů.

ageLOC® ANTI-AGINGOVÉ RECEPTURY
Představují nejpropracovanější anti-agingové
receptury pro péči o pleť společnosti Nu Skin® spolu
s revoluční technologií ageLOC®, která se zaměřuje
na zdroje viditelných známek stárnutí pleti.

UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK Z PÉČE O PLEŤ
Prostřednictvím tohoto zařízení, které vzniklo jako
první svého druhu, ageLOC Me® promění váš denní
režim péče o pleť v opravdu luxusní, bezdotykový
a hygienicky nezávadný zážitek.
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Systém péče o pleť ageLOC®
zahrnuje:
1 přístroj ageLOC Me®, 1 Referenční
sadu ageLOC Me® (5 původních
zásobníků ageLOC Me®):
1 parfémovaný denní hydratační
krém s SPF 25 - 28 ml,
1 neparfémovaný noční hydratační
krém - 28 ml a 3 séra - každé 12 ml),
1 příručku pro rychlé seznámení
s ageLOC Me®, 1 kartu pro Analýzu
pleti ageLOC Me®, 1 cestovní
zásobník ageLOC Me® a 4 AA
baterie.
Položka číslo. 97001640

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Přizpůsoben pro vás, vámi

ageLOC Me® je anti-agingový systém péče o pleť první svého druhu, který kombinuje přizpůsobení, péči
o pleť a inovaci. Systém péče o pleť ageLOC Me® zahrnuje 1 přístroj ageLOC Me® a zásobu anti-agingových
produktů nazvanou Referenční sada na 1 měsíc.

ZAŘÍZENÍ ageLOC Me®

REFERENČNÍ SADA ageLOC Me®

• První přístroj svého druhu
s bezdotykovým doručováním

•U
 možní vám dozvědět se více
o potřebách vaší pleti a vašich
preferencích

• Činí denní režim péče o pleť
efektivnější, rychlejší, snadnější
a zábavnější
• Doručuje přesnou dávku pokaždé
a v pravý čas
• Hygienické a čistotné doručování

• Patentované přípravky ageLOC®
•A
 nti-agingové složky dodávané
prostřednictvím 3 sérových
zásobníků v jednom jediném kroku
- poskytují tak širokou škálu
účinných složek
•P
 řípravky uchovávané v
patentovaných zásobnících bez
přístupu vzduchu. Toto vakuové
plnění zaručuje nejoptimálnější
dodání produktu

16

ANALÝZA PLETI ageLOC Me®
Referenční sadu ageLOC® je
možné zakoupit také samostatně.
5 zásobníků ageLOC Me®
(1 denní krém/1 noční krém/3 séra)
Položka číslo: 97001643

• Exkluzivní a inteligentní algoritmus
pro analýzu pleti založený
na zkušenostech a odbornosti
Nu Skin®
• P řizpůsobení založené na vás,
vaší pleti a vašich preferencích
• Eliminuje dohady a činí výběr
produktů péče o pleť přesnější
• U možňuje vám vyladit váš režim
péče o pleť, kdykoli potřebujete
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4 KROKY K INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PLEŤ

1. S
 eznamte se se
2. Přizpůsobte si režim
systémem péče o pleť
péče o pleť pomocí
ageLOC Me® a poznejte
Analýzy pleti
svou pleť
ageLOC Me®

3. Vyzkoušejte si svůj
přizpůsobený režim
péče o pleť

4. Vylaďte si svůj režim
péče o pleť podle
ročního období, obav
ze stárnutí, nebo když
změníte místo pobytu

CESTOVNÍ ZÁSOBNÍK
ageLOC Me®

KOŽENÝ KUFŘÍK
ageLOC Me®

Vezměte si své produkty ageLOC
Me® i na cesty díky tomuto
praktickému cestovnímu zásobníku,
ve kterém najdete 3 dózy pro váš
denní a noční hydratační přípravek
a pro vaše sérum. Do tohoto
cestovního zásobníku se vejde
produkt až na 7 dní.

Tento luxusní kufřík vytvořený z pravé
kůže obsahuje bezpečnostní
podstavec pro váš přístroj ageLOC
Me® a 3 přihrádky pro uspořádání
zásobníků ageLOC Me® a baterií.
Je to perfektní doplněk k přepravě
vašeho ageLOC Me® a také k tomu,
abyste se tímto unikátním produktem
mohli pochlubit.

PŘIZPŮSOBENÁ SADA ageLOC Me®
Získejte péči o pleť vytvořenou vám na míru pomocí Analýzy pleti
ageLOC Me®. Tento vyhodnocovací online nástroj je vaší cestou
k osobnímu režimu péče o pleť spolu s 2 000 kombinacemi produktů
a díky sérii konkrétních otázek, které berou v potaz prostředí,
ve kterém žijete, obavy ze stárnutí a to, co upřednostňujete.
Poté, co si uděláte Analýzu pleti, použijte váš osobní kód péče
o pleť, abyste si mohli zakoupit zásobníky vytvořené vám na míru.
Dokončete Analýzu pleti ageLOC Me®, abyste získali svůj osobní kód.

DENNÍ A NOČNÍ
HYDRATAČNÍ KRÉMY
ageLOC Me®
Receptury na denní a noční
hydratační přípravek jsou
navrženy tak, aby spolupracovaly a společně tak
poskytly komplexní hydrataci.
Hydratační přípravky pomáhají
zlepšovat buněčnou obměnu,
aby vyhladily texturu a odhalily
hladší a jemnější pleť.
Přizpůsobte hydratační
přípravky svým potřebám
pomocí Analýzy pleti
ageLOC Me®.

SÉRUM ageLOC Me®
Séra se zaměřují na široké
spektrum známek stárnutí,
jako výskyt vrásek, linek,
nejednotný tón pleti, velikost
pórů, zbarvení pokožky, její
pevnost atd. Vaše 3 osobní
zásobníky budou vycházet
z potřeb vaší pleti, které jste
vyzdvihli v rámci Analýzy pleti.

Položka číslo: 97001644

Položka číslo: 86999185
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ageLOC® EDITION NU SKIN
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Zapněte sílu mládí.
Vyhlaďte vzhled jemných linek
a vrásek, omlaďte svou pleť, oživte
pokožku obličeje a svého těla pomocí
patentovaného přístroje ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.
Studie dokazují, že galvanické proudění
zlepšuje vstřebávání klíčových složek do
vaší pokožky. Výsledky jsou tak výrazné,
že díky vaší zářivé, mladistvé tváři a tělu
budou ostatní přemýšlet, kolik
je vám let a co je vaším tajemstvím.
Jste připraveni zapnout tuto sílu?
Položka číslo: 9
 7101332 (bílé provedení)
97101333 (černé provedení)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Použijte klíč k svému mladistvějšímu vzhledu pomocí přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.
Odhalte svěží, hebkou, zářivou pokožku; zmírněte vzhled jemných linek a vrásek; zvyšte lesk vašich vlasů; a opticky
zmírněte vzhled pomerančové kůže. Díky bezkonkurenčním výsledkům budete vypadat svěže, mladistvěji a plní života.
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NÁSTAVEC NA OBLIČEJ
NU SKIN GALVANIC SPA
SYSTEM® FACIAL GELS
WITH AGELOC®

NEPŘEKONATELNÉ VÝSLEDKY

Mladistvěji vypadající pleť za 5 minut
Pleťové gely Nu Skin Galvanic Spa
System® Facial Gels s ageLOC®
dvoufázově ošetřují obličej a umožňují
tak optimální doručení
anti-agingových složek do pokožky.
Obsahují ageLOC®, patentovanou
technologii, která se zaměřuje na
viditelné známky stárnutí u jejich
zdroje. Tyto pleťové gely proměňují
unavenou a namáhanou pleť
v pokožku, která je svěží, hydratovaná
a neuvěřitelně hebká a čistá.

Zlepšete viditelné účinky produktu
ageLOC® Future Serum, ústředního
produktu systému ageLOC®
Transformation průměrně o 80 %
napříč různými viditelnými známkami
stárnutí tím, že budete užívat přístroj
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II třikrát týdně.*

80%
* Sedmidenní nezávislá klinická studie provedená na 30
ženách, listopad 2009.

Předošetřující a ošetřující gel každý
po 4 ampulkách
Položka číslo: 97003876
Předošetření

Ošetření

ZVOLTE

ZVOLTE

PROKÁZANÝ ROZDÍL: NASTARTUJETE SÍLU MLÁDÍ ZA PÁR MINUT.

PŘED
APLIKACÍ

PO
APLIKACI1

PŘED
APLIKACÍ

(Výsledky po 6 měsících)

2

PO
APLIKACI1

PŘED
APLIKACÍ

(Výsledky po jedné aplikaci)

3

PO
APLIKACI1

(Výsledky po jedné aplikaci)3

Dosažené výsledky nemusí být standardní a vaše výsledky se mohou lišit.
Výsledky dosažené po užívání přípravku ageLOC® Transformation dvakrát denně a přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II a pleťových gelů na obličej Nu Skin Galvanic Spa System®
Facial Gels with ageLOC® dvakrát týdně.
3
Výsledky dosažené po užití přístroje Nu Skin Galvanic Spa System® II a pleťových gelů Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.
1

2

Aktivita arNOX – experiment in vitro
POPIS BLAHODÁRNÝCH
ÚČINKŮ
Bylo prokázáno, že složky produktů
ageLOC® chrání pleť před oxidačním
stresem tím, že mírní projev volných
radikálů spojených s enzymem
arNOX. To může pomoci zpomalovat
viditelné známky stárnutí pleti, které
mohou být způsobené zrychlenou
produkcí volných radikálů.

Aktivita arNOXu*

PŘIDÁNÍ arNOX INHIBITORU
Tento pokus ukazuje, jak
inhibitor arNOXu in vitro
ovlivňuje aktivitu enzymu
arNOX.

.25
.20
.15
.10
.05
.00
0

12

24

36

48

60

72

84

Čas (min)

*Aktivita arNOXu měřená in vitro za redukce Ferricytochromu C, nmole/min/1,5 mg epidermu.
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NÁSTAVEC NA POKOŽKU
HLAVY

NUTRIOL® HAIR FITNESS
TREATMENT
Pomáhá dodat vašim vlasům
bohatost – na pohled i na dotek.
Tato kúra se neoplachuje, pokožce
hlavy navrací minerály a vlasy
hydratuje pomocí Tricalgoxylu®.
12 ampulek
Položka číslo: 97101218

NUTRIOL® SHAMPOO 1

PLÁŠTĚNKY NU SKIN®

Mimořádné výsledky pro
bohatý účes.

Dodejte svým prezentacím
profesionalitu.

Tento šampon obsahující látku
Tricalgoxyl® byl vytvořen pro použití
společně s kúrou Nutriol® Hair Fitness
Treatment, aby vám pomohl zvýšit
bohatost a lesk vlasů.

Tyto bílé značkové pláštěnky
Nu Skin® jsou vyrobeny
z nepromokavého nylonu.

125 ml

73 x 73 cm
balení po 10 ks
Položka číslo: 97136867

Položka číslo: 97101219
ZVOLTE

Nelze používat společně s přístrojem ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II.

1
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NÁSTAVEC NA TĚŽKO
DOSTUPNÁ MÍSTA

TRU FACER LINE CORRECTOR
Zjemňuje vzhled vrásek pomocí
síly peptidů.
Toto zdokonalené složení obsahuje
revoluční pro-kolagenové peptidy,
které pomáhají zjemňovat vzhled
jemných až hlubokých vrásek kolem
úst, očí a na čele již za čtyři týdny.
Účinky tohoto produktu lze zvýšit
jeho používáním spolu s nástavcem
na těžko dostupná místa ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II.

TOALETNÍ TAŠTIČKA
GALVANIC SPA

RUČNÍKY NU SKIN®

FROTÉ RUČNÍKY NU SKIN®

Všechny vaše produkty
na dosah ruky.

Dodejte péči o vaši krásu styl.

Velmi jemné a mimořádně savé.

Tyto extra měkké ručníky vyrobené
ze 100% bavlny jsou mimořádně savé
a dlouho vydrží.

Tyto extra měkké ručníky pohodlně
očistí vaši pokožku po každém užití
galvanických produktů na obličej.

60 x 80 cm
balení po 10 ks

30 x 30 cm
balení po 10 ks

Položka číslo: 97137499

Položka číslo: 86997542

Díky elastickým poutkům na lahvičky
a kapsičkám na zip bude každý
produkt snadno po ruce.
Položka číslo: 86997616

30 ml
Položka číslo: 97102704
ZVOLTE
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Je na čase posunout vědu zabývající se stárnutím pokožky o krok dál pomocí vysoce pokročilého systému pro posílení
těla. Tři tělové přípravky ageLOC® založené na vědě ageLOC® využívají nové přelomové vědecké poznatky pro dosažení
jemnější a pevnější pokožky těla. Zapněte přístroj a připravte se na to vypadat mladistvěji.

22
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ADR BALÍČEK ageLOC®
OBLIČEJ A TĚLO
Speciální ADR balíček, který
obsahuje 2 pleťové gely Nu Skin
Galvanic Spa System® Facial
Gels with ageLOC®, 1 balení
ageLOC® Body Shaping Gel
a 1 balení ageLOC®
Dermatic Effects

POSUĎTE ROZDÍL

PŘED APLIKACÍ

PO APLIKACI1
(Výsledky po 6 týdnech)2

1

Dosažené výsledky nemusí být standardní a vaše výsledky se mohou lišit.
Výsledky dosažené po užívání produktů ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel třikrát
týdně a produktu ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denně.

2

ageLOC® GALVANIC BODY SPA

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Optimalizace vašeho těla.

Pro více tvarovaný, pevnější, jemnější
vzhled vaší pokožky.

Pro více tvarovaný a jemnější
vzhled vaší pokožky.

Tato intenzivní kvalitní lázeňská kúra
minimalizuje a pomáhá zjemňovat
vzhled pomerančové kůže, viditelně
zlepšuje pevnost pokožky a rovněž
pomáhá vylepšit její celkový vzhled.
Pomáhá také zvyšovat buněčnou
energii k osvěžení a pročištění pokožky
a redukuje viditelné známky stárnutí.

Toto denní hydratační a konturovací
tělové mléko pomáhá zvýšit buněčnou
obnovu, která je nezbytná pro obnovu
pokožky a navrácení její přirozené
a zářivé textury. Toto mléko také
obsahuje složky, které pomáhají
redukovat viditelnost pomerančové
kůže, zatímco ji zjemňují.

150 ml

150 ml

Položka číslo: 97003902

Položka číslo: 97003903

Pomocí této průlomové technologie obsažené v
produktu ageLOC® Galvanic Body Spa vyjádřila
společnost Nu Skin® budoucnost péče o tělo. Je
opatřen patentovaným vodivým povrchem ageLOC®
body, který pomocí pulzujícího galvanického
proudění maximalizuje anti-agingové účinky
vybraných produktů ageLOC® Galvanic Body Spa
na pokožku paží, bříška a stehen. Přístroj ageLOC®
Galvanic Body Spa také pomáhá pročišťovat
a oživovat vaši pokožku, čímž redukuje viditelné
známky stárnutí.
Položka číslo: 97103972 (Balíček ageLOC® Galvanic Body Trio obsahuje
1 přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel
a 1 ageLOC® Dermatic Effects)

Blahodárné účinky zvýšíte, budete-li produkt
ageLOC® Dermatic Effects užívat po nanesení
ageLOC® Body Shaping Gel.

1

Nelze používat s galvanickými přístroji ageLOC®.

2
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KLÍČOVÉ SYSTÉMY
Klíčové systémy produktů pro péči o pleť společnosti Nu Skin® byly vytvořeny tak, aby vyhovovaly
individuálním potřebám vaší pleti:
naše produkty péče o pleť ageLOC® jsou tvořeny z našich nejpokročilejších systémů;
Produkty Nu Skin 180˚® Anti-ageing System zlepšují obnovu buněk; produkty Nutricentials® se skvěle
hodí pro citlivou pleť; a produkty Nu Skin Clear Action® bojují proti akné.
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Ušetřete díky ADR balíčkům
ageLOC®. Pro více informací,
jak využít tuto speciální promo
akci, se obraťte na vašeho
Distributora.

ageLOC® ELEMENTS

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Radiant Day SPF 22
ageLOC® Transforming Night
Položka číslo: 97003887

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Future Serum, ageLOC®
Radiant Day SPF 22 a ageLOC®
Transforming Night
Položka číslo: 97103774 (elements a serum)
Položka číslo: 97003888 (transformation)

ageLOC®
Náš dosud nejvyspělejší systém.

ageLOC® Transformation představuje nejúčinnější anti-agingový režim péče o pleť společnosti Nu Skin®, který
pomáhá vaší pleti osmi způsoby – pro váš mladistvější vzhled. Jste připraveni na skutečnou proměnu?
ageLOC® GENTLE
CLEANSE & TONE
Pleť jemně čistí a připravuje
ráno i večer.

ageLOC® FUTURE SERUM

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22

Mladší vzhled pleti osmi způsoby.

Rozjasňuje, hydratuje a posiluje pleť.

Obsahuje účinné, vědecky ověřené
složky, které snižují výskyt viditelných
známek stárnutí a stimulují obměnu
Tato důmyslná pěna čistí
buněk pleti o 85 %1. Patentovaná
a tonizuje v jednom kroku, zatímco
technologie složení přispívá k
pleti dodává pokrokové látky snižující
mladistvé struktuře pleti, zvyšuje
viditelné známky stárnutí. Luxusní
složení tohoto produktu dodá vaší pleti produkci a odbourávání strukturálních
bílkovin kůže, čímž podporuje pevnější
první dávku složek ageLOC® a
strukturu pleti. ageLOC® Future
zanechá ji hebkou a svěží.
Serum – pro viditelně mladší vzhled.
60 ml
30 ml
Položka číslo: 97003882

Položka číslo: 97003883

Obsahuje ingredience, u kterých bylo
dokázáno, že redukují výskyt jemných
linek a vrásek o 45 %2. Rozjasňuje,
hydratuje a posiluje pokožku pomocí
složek ageLOC®, zatímco ji pomáhá
chránit před nežádoucím vlivem
nadměrného slunečního záření.
Tato lehká hydratační emulze se skvěle
hodí pod make-up. Stimuluje obměnu
buněk - tím vaše pleť získá hebčí
a jemnější strukturu a mladistvější
a zdravější vzhled každý den.
25 ml
Položka číslo: 97003904

ageLOC® TRANSFORMING
NIGHT
Pro hladší a jemnější pleť.
Obsahuje látky, které prokazatelně
povzbuzují obměnu buněk o 85 %1 a pleť
tak získává hladší a jemnější strukturu.
Mimořádně jemné složky napodobují
strukturu pleti a pracují s její přirozenou
noční buněčnou obnovou. Tento úžasný
krém vám každý večer dodá účinnou
dávku složek ageLOC®, které se
zaměřují na viditelné projevy známek
stárnutí, viditelně redukují výskyt
jemných linek, vrásek a zmenšují velikost
pórů, takže se ráno probudíte se zářivou
a vláčnou pletí.
30 ml
Položka číslo: 97003880

1

Osmitýdenní studie in vitro za použití equolu.

2

Čtyřtýdenní studie in vitro za použití směsi výtažků z bambusu, hrášku a glukosaminů.
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8

PŘED APLIKACÍ

1

PO APLIKACI1
(Výsledky po 90 dnech)2

Dosažené výsledky nemusí být standardní a vaše výsledky se mohou lišit.
Výsledky dosažené po užívání přípravku ageLOC® Transformation dvakrát denně a přístroje ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II a pleťových gelů na obličej Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with
ageLOC® dvakrát týdně.

2

Mladistvý vzhled pleti osmi způsoby

ageLOC® Future Serum – výsledky nezávislé studie týkající se subjektivního
pocitu nezávislých spotřebitelů*
ageLOC® Future Serum přináší vaší pleti úžasné blahodárné účinky, jako součást vašeho
režimu péče o pleť, a to osmi významnými způsoby:

Procento zlepšení oproti počátečnímu stavu

66%

1. Mladistvá struktura pleti

62%

2. Hladkost pleti

70%

3. Jednotná barva pleti
4. Jemné linky/vrásky

59%
73%

5. Rozzářenost (jas)
6. Velikost pórů
7. Nežádoucí zbarvení pleti (skvrny)
8. Hydratace

51%
56%
71%
Subjektivní pocit po 12 týdnech používání

*12 týdnů trvající testy subjektivního vnímání na 25 osobách používajících ageLOC® Future Serum
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Ušetřete s ADR balíčkem
Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System. Další podrobnosti
o tom, jaké výhody tato nabídka
má, vám sdělí váš Distributor.

NU SKIN 180°®
ANTI-AGEING SYSTEM

NU SKIN 180°®
CELL RENEWAL FLUID

Řada Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System pomáhá zvýšit buněčnou
obnovu a redukuje výskyt drobných
vrásek a linek. Tento systém péče
o pleť sestává z pěti produktů:
Face Wash, Skin Mist, Cell Renewal
Fluid, UV Block Hydrator a Night
Complex.

Specialista společnosti Nu Skin®
na obnovu buněk.
Tento produkt obsahuje účinnou
15% koncentraci polyhydroxy
kyseliny glukonolaktonu a jemně,
avšak účinně, pomáhá urychlovat
buněčnou obnovu a odhalit tak
mladistvěji vypadající pleť.

Položka číslo: 97101255

30 ml
Položka číslo: 97101250

NU SKIN 180°® FACE WASH
Odstraňte viditelné známky stárnutí
kůže způsobené vlivem životního
prostředí.
Tento produkt s hustým, krémovým
složením obsahuje 10 % aktivního
vitamínu C, zaměřuje se na stařecké
skvrny, nerovnoměrné zabarvení pleti
a pomáhá snižovat viditelnost vrásek.
125 ml
Položka číslo: 97101251

NU SKIN 180°® UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18
Chrání a zároveň hydratuje.
Tento technologicky vyspělý produkt
vytvořený z fotozomů aktivovaných
světlem a s obsahem avokádového
oleje pleť vyživuje, zatímco
jí napomáhá zachovat si svou
přirozenou bariéru. Navíc pokožku
chrání před UVB paprsky.
30 ml
Položka číslo: 97101254

NU SKIN 180°® SKIN MIST
Čistí a stahuje póry.
Nu Skin 180° Skin Mist obsahuje dia tripeptidy z hydrolyzované rýžové
bílkoviny, toto složení zlepšuje pevnost
pleti a udržuje ji hebkou a rozzářenou.
Výtažek z hub čistí a stahuje póry,
zatímco exkluzivní zklidňující komplex
HMW pleť chrání.

NU SKIN 180°®
NIGHT COMPLEX
Probuďte se s mladším vzhledem.
Tato bohatá noční hydratační emulze
pleť chrání před oxidačním stresem
a zlepšuje její přirozenou ochrannou
bariéru, díky čemuž je pleť jemnější.

100 ml

30 ml

Položka číslo: 97101253

Položka číslo: 97101252

NU SKIN 180°®
Proměňte vaši pleť.
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System je jemnou, avšak účinnou produktovou řadou společnosti Nu Skin® zaměřenou speciálně na buněčnou obnovu.
Tato pokroková řada obsahuje hydroxykyseliny a bojuje s viditelnými příznaky stárnutí tak, že zvyšuje míru přirozené buněčné obnovy vaší pleti a
redukuje výskyt drobných vrásek a linek. Řada Nu Skin 180°® je mezníkem na vaší cestě k mladistvěji vypadající pleti.

Zbavte se mdlé, stárnoucí pleti.
Tento produkt využívá 10% roztok
kyseliny mléčné, toto vědecky ověřené
složení pomáhá redukovat viditelné
známky stárnutí pleti, chrání ji a pomáhá
jí udržovat si mladistvý a svěží vzhled.
Tento obličejový peeling je účinný jak
samostatně, tak jako součást řady Nu
Skin 180°® Anti-Ageing System. Pomáhá
stimulovat buněčnou obnovu a tím tak
vytvořit hladší a mladistvější vzhled pleti.
2 kelímky
(každý kelímek má obsah 25 ml
a obsahuje 18 tamponů)
Položka číslo: 97101249

OSMITÝDENNÍ REŽIM NU SKIN 180°®

V klinické studii Nu Skin 180°® provedené v nezávislé testovací laboratoři
bylo zjištěno zlepšení stavu pleti u 50 účastníků výzkumu. Po osmi
týdnech vykazovalo 100 % těchto účastníků určité zlepšení celkového
jasu pleti. Podle výsledků bylo procento účastníků, kteří vykázali zlepšení
v rámci individuálních charakteristických vlastností a v rámci celkového
jasu pleti, následující:
100
100%
%
Procento zlepšení po osmi týdnech

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL
AND NEUTRALIZER

100%

80
80%
%
60
60%
%
40
40%
%

60%

70%

80%

20
20%
%
00%
%
Nejednotný
tón pleti

Velikost
pórů

Vrásky

Struktura
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NUTRICENTIALS®

Produkty řady Nutricentials® jsou vytvořené pomocí lokálně používaných živin, jejichž příznivé, přirozené účinky
na zdravý vzhled pleti jsou dokázané. Díky základním výživným látkám získaným z místních surovin po celém
světě jsou produkty Nutricentials® skvělé pro citlivou pleť a pomáhají pleti vypadat zdravě a zářit.

PRODUKTY PRO NORMÁLNÍ AŽ SUCHOU PLEŤ

Normální až suchá pleť potřebuje zvýšit schopnost vázat vodu. Tyto produkty jsou dokonalým základem pro vaši
každodenní péči o pleť a zároveň udržují její vlhkost.

CREAMY CLEANSING LOTION

pH BALANCE TONER

Chrání ochrannou vrstvu pleti
při každém jejím čištění.

Připravuje pleť na hydrataci a výživu.

Tato jemná čisticí emulze bez
obsahu mýdla pleť pečlivě zbavuje
nečistot, aniž by z ní odstraňovala
důležité lipidy.
150 ml
Položka číslo: 97110310

28

Obsahuje extrakt z jahod,
který pleti navrací její ideální pH,
zatímco redukuje výskyt pórů.
150 ml
Položka číslo: 97110312

MOISTURE RESTORE
DAY SPF 15
NORMAL TO DRY SKIN

NIGHT SUPPLY
NOURISHING CREAM

Pleť hydratuje a chrání.

Podporuje pružnost a odolnost
pleti, zatímco spíte.

Toto pleťové mléko s obsahem
bezbarvých karotenoidů zvyšuje
obranyschopnost pleti vůči vlivům
životního prostředí, které mohou
na pokožku špatně působit.

Bohaté složení tohoto produktu
obsahuje fosfatidylcholin, který
zlepšuje proces obnovy pleti tím,
že zvyšuje pružnost a odolnost
buněčných membrán.

50 ml

50 ml

Položka číslo: 97102728

Položka číslo: 97102705
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SADA NUTRICENTIALS®

SADA NUTRICENTIALS®

Normální až suchá pleť

Smíšená až mastná pleť

Sada šesti produktů: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner,
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15
Normal to Dry Skin a Night Supply Nourishing Cream, všechny dodávány
v hezké kosmetické taštičce.

Sada šesti produktů: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying Toner,
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15
Combination to Oily Skin a Night Supply Nourishing Cream, všechny
dodávány v hezké kosmetické taštičce.

Položka číslo: 97136437

Položka číslo: 97136438

PRODUKTY PRO SMÍŠENOU AŽ MASTNOU PLEŤ

Smíšená až mastná pleť si potřebuje účinně uchovávat svou vlastní vlhkost bez nadbytečné produkce mazu. Tyto produkty
pomáhají minimalizovat lesk pleti a uvolňují nečistoty, které ucpávají póry, zatímco podporují hebkost pleti.

PURE CLEANSING GEL
Čistí pleť do hloubky
a pročišťuje póry.
Tato čistící pěna bez obsahu mýdla
obsahuje papain - enzym získávaný
z papáje, který z pórů odstraňuje
přebytečný maz a nečistoty.
150 ml

pH BALANCE MATTEFYING
TONER
Redukuje lesk pleti a výskyt pórů.
Obsahuje extrakt z jahod, který
redukuje viditelnost pórů
a podporuje rozjasněnost pleti.
150 ml
Položka číslo: 97110313

Položka číslo: 97110309

MOISTURE RESTORE DAY
SPF 15
COMBINATION TO OILY
Zdravě vypadající pleť bez
mazu a lesku.
Toto pleťové mléko posiluje
přirozenou obranyschopnost pleti
vůči vlivům životního prostředí
a pomáhá redukovat přebytečnou
produkci mazu a lesk.
50 ml

NIGHT SUPPLY NOURISHING
CREAM
Podporuje pružnost a odolnost pleti,
zatímco spíte.
Bohaté složení tohoto produktu
obsahuje fosfatidylcholin, který
zlepšuje proces obnovy pleti tím,
že zvyšuje pružnost a odolnost
buněčných membrán.
50 ml
Položka číslo: 97102705

Položka číslo: 97102727

*

Podívejte se na stránku x, abyste o tomto produktu získali více informací.
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NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Víc než jen zbavení se pupínků.
Sada čtyř produktů: Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser,
Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® Day
Treatment a Nu Skin Clear Action® Night Treatment.
Položka číslo: 97110391

NU SKIN
CLEAR ACTION®

Tento ucelený, klinicky ověřený systém vám poskytne
hebčí a čistěji vypadající pleť, protože bojuje proti
dřívějším, současným, ale budoucím příznakům akné.
Produkty Nu Skin Clear Action® obsahují látky, které
vaší pleti dodají klíčové přínosy prokázané klinickými
studiemi.

NU SKIN CLEAR ACTION®
FOAMING CLEANSER

NU SKIN CLEAR ACTION®
TONER

Hloubkové čištění pro hedvábně
hladkou pleť.

Vaši pleť zklidní a zmatní.

Tento produkt byl vytvořen tak,
aby zastavil slučování mazu, bakterií
a nečistot a zabránil tak tvorbě
pupínku. Tato unikátní čisticí pěna
obsahuje kyselinu salycilovou, která
póry čistí a redukuje výskyt pupínků vaši pleť tak zanechává svěží a čistou
bez pocitu napětí nebo suchosti.

Toto revoluční tonikum zklidňuje
zanícenou, začervenalou pleť a
kontroluje produkci mazu díky výtažku
z lékořice (zklidňuje podrážděnou
pleť), zinku PCA (pomáhá kontrolovat
hladinu kožního mazu) a speciální
směsi vitamínů C a E (přirozeně
doplňuje antioxidanty ztracené během
boje vaší pleti s pupínky).

100 ml

150 ml

Položka číslo: 97110388

Položka číslo: 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®
DAY TREATMENT

NU SKIN CLEAR ACTION®
NIGHT TREATMENT

Vícenásobné působení a jeden
výsledek – čistá pleť!

Minimalizuje viditelné známky
pupínků, zatímco spíte.

Chrání a revitalizuje vaši pleť.
Kyselina mandlová zahlazuje známky
předchozích pupínků tím,
že způsobuje rychlé vyblednutí
tmavých skvrnek na povrchu pleti.
Kyselina salicylová vniká do pórů
a uvolňuje je. Tyto dvě složky
kombinované v lehkém gelu ještě
spolu se stabilizátorem vlhkosti –
glukonolaktonem podporují
přirozenou pružnost pleti a pomáhají
vám získat čistou pleť, tak abyste
se cítili sebejistě každý den.

Obsahuje kyselinu salicylovou
a retinol, které pomáhají redukovat
výskyt viditelných známek
po předchozích pupíncích a také vám
pomohou k tomu, aby vaše pleť byla
hebká, čistá a měla jednotný tón.
30 ml
Položka číslo: 97110390

30 ml
Položka číslo: 97110389
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HYDRATACE A VÝŽIVA

Všichni potřebujeme hydratační přípravek, který se dokáže přizpůsobit osobitým potřebám naší pokožky.
Existuje mnoho různých faktorů, které mohou ovlivňovat potřebnou hladinu hydratace, kterou pleť potřebuje;
jako je kolísání teplot, znečištění atd. Společnost Nu Skin® nabízí širokou škálu hydratačních produktů na obličej
od lehkých až po silné. Tyto hydratační přípravky na obličej mohou doplnit vaši základní každodenní péči o pleť,
tak abyste získali tu správnou hladinu hydratace pro její zdravější vzhled.

LEHKÁ HYDRATACE

SILNÁ HYDRATACE
NaPCA MOISTURE MIST

REJUVENATING CREAM

Pleť čerstvá jako ranní rosa díky
jediné dávce z rozprašovače.

Zvýšená hydratace pro suchý typ
pleti.

Tento produkt obsahuje přírodní
zvlhčující látky jako je NaPCA,
kyselina hyaluronová a močovina.
Toto nemastné složení pomáhá vaší
pleti udržet si normální hladinu
hydratace. Chladivý a osvěžující
sprej je ideální také pro tělo.

Tento vydatný krém je vytvořen přímo
pro potřeby suché pleti, posiluje
schopnost vaší pleti vázat vlhkost díky
hydratační síle kyseliny hyaluronové.
Každodenní používání obnovuje nejen
vlhkost, ale také pomáhá zabránit
návratu suchosti pleti.

250 ml

75 ml

Položka číslo: 97101226

Položka číslo: 97110258

ENHANCER

MOISTURE RESTORE
INTENSE MOISTURIZER

Přírodní zklidňující a hydratační
produkt, který pleti přináší
rovnováhu.
Enhancer obsahuje pečující panthenol
a zklidňující aloe vera, jejichž pomocí
pleť konejší a chrání ji před ztrátou
vlhkosti. Používejte dle potřeby pro
pohodlný pocit pleti a podporu její
přirozeně vyrovnané hladiny vlhkosti.
100 ml
Položka číslo: 97110308

Maximální vlhkost pro sužovanou pleť.
Moisture Restore má bohatší
konzistenci než Rejuvenating Cream,
zaměřuje se na potřeby extrémně
suché pleti. Tento silný hydratační
krém obsahuje pistáciový olej, aloe
vera a bojovníka proti oxidačnímu
stresu - vitamín E. Posiluje přirozenou
lipidovou ochranu pleti, aby extrémně
suché pokožce dodal pružnost
a poddajnost.
75 ml
Položka číslo: 97111259

STŘEDNÍ HYDRATACE
NaPCA MOISTURIZER

INTENSIVE EYE COMPLEX

Pomáhá pleti udržet její cennou
vlhkost.

Intenzivní zvlhčení a jemná pleť
– nádhera!

Tento krém obsahuje vitamín E a
přirozený stabilizátor vlhkosti NaPCA,
rychle proniká do pleti a doplňuje její
vlastní schopnost vázat vlhkost. Díky
pocitu lehkosti, který tento zvlhčující
krém po použití zanechává, je ideální
pro všechny typy pleti.

Tento krém obsahuje hnědé mořské
řasy, díky nimž posiluje přirozenou
schopnost pleti absorbovat a udržovat
si vlhkost. Jemnou pleť okolo
očí udržuje náležitě hydratovanou
a zároveň pomáhá zjemnit vzhled
jemných linek a vrásek.

75 ml

15 ml

Položka číslo: 97110257

Položka číslo: 97101233
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CÍLENÁ ŘEŠENÍ
Cílená řešení společnosti Nu Skin® byla vytvořena ve spolupráci s předními výzkumnými institucemi.
Obsahují revoluční složky pro doplnění vaší základní řady péče o pleť a redukci viditelných známek
stárnutí pokožky, vlivu stresu a životního prostředí pro zlepšení zdravějšího, mladistvějšího vzhledu pleti.

32
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ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
KLINICKÉ VÝSLEDKY
Procento subjektů
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%

Zpevněte svou pokožku!

60 kapslí

Pevnost pokožky v oblasti očí

1. týden

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Specialista na zpevňování společnosti Nu Skin® maximálně využívá vědu
ageLOC®, aby se zaměřil na viditelné známky stárnutí pleti.
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra obsahuje Ethocyn® a síť antioxidantů, klíčové
složky, které podporují pevnost pokožky a pomáhají ji chránit před oxidačním
stresem. Díky těmto klíčovým složkám vám tento produkt pomůže tvarovat
a zpevňovat vaši pokožku a ta tak bude vypadat mladistvěji.

Celková pevnost pokožky

2. týden

Tyto výsledky představují nejvýraznější odezvu týkající
se produktu Tru Face® Essence, kterou kdy společnost
Nu Skin® v tomto časovém rámci zaznamenala!
NEZÁVISLÁ KLINICKÁ STUDIE
V rámci této klinické studie potvrdilo 55 % lidí zlepšení jak celkové pevnosti
pokožky, tak zpevnění pleti v oblasti očí za méně než jeden týden.
Na konci 12. týdne potvrdilo zlepšení ve stejných oblastech působivých
80 % účastníků studie.

Položka číslo: 97003906

TRU FACE®

Tím, že přidáte ke své základní péči o pleť produkty Nu Skin® Tru Face®, můžete posílit blahodárné účinky
každodenní péče tím, že se zaměříte na viditelné známky stárnutí a vaše pleť tak zůstane hebká,
pružná a bude mít jednotný tón.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Odvažte se odhalit konturovanou a posílenou pokožku vašeho krku a dekoltu.
Tento duální systém kombinuje 2 účinná složení ageLOC - krém a sérum ke
konturování a posílení pokožky krku a dekoltu. V levé lahvičce je luxusní
neprůhledný krém obohacený o složky, které pokožce poskytují hlubokou hydrataci
a jemnost. Viditelně zlepšuje rozzářenost vaší pokožky. V pravé lahvičce je luxusní
průzračné sérum, které pomáhá zmírnit vzhled povislé pokožky. Udělejte další krok
v rámci svých cílených anti-agingových řešení!
30 ml (2x15 ml)
Položka číslo: 97001570
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TRU FACE®
INSTANT LINE CORRECTOR
Okamžitá úprava vzhledu jemných
linek a vrásek.
Tento účinný krém vyplňuje a zmírňuje
vzhled obličejových linií a tím okamžitě
redukuje viditelnost vrásek a linek až
na 12 hodin, zmírňuje tak efekt letitých
navyklých mimických pohybů svalů
obličeje během několika minut.
15 ml

TRU FACE® IDEALEYES

TRU FACE® REVEALING GEL1

Nechte vaše oči ukázat vaše
mladší já.

Bojuje proti viditelným známkám
stárnutí pleti.

Tento zušlechťující oční krém byl
navržen tak, aby nabídnul okamžité
i dlouhodobé účinky a přeměnil
vzhled vaší citlivé oblasti pokožky
pod očima z tmavé a opuchlé
v rozzářenou, pevnou a mladistvou.

Tento pokrokový gel obsahuje
polyhydroxykyseliny, které jsou stejně
účinné jako tradiční alfahydroxykyseliny, pomáhá stimulovat
buněčnou obnovu, aby tak zlepšil tón
a texturu vaší pleti, zvyšuje její jas a
upravuje velikost pórů. Skvělý pro
citlivou pleť.

15 ml
Položka číslo: 97101241

Položka číslo: 97101257

TRU FACE®
SKIN PERFECTING GEL
Bojuje proti prvním viditelným
známkám stárnutí kůže způsobených
vlivem životního prostředí.
Tento gel podporuje syntézu
strukturálních složek pleti pomocí
Kelpadelie - mořské řasy, která
je k pleti jemnější než retinol.
30 ml
Položka číslo: 97102698

30 ml
Položka číslo: 97101213
1

Ještě lepších výsledků dosáhnete při používání s produktem Polishing Peel (str. 37).

NEZÁVISLÁ KLINICKÁ STUDIE

V rámci 8 týdenní nezávislé klinické
studie 2 provedené na 40 lidech,
se při dermatologickém hodnocení
ukázalo, že používání přístroje
Nu Skin Galvanic Spa System® II
spolu s Tru Face® Line Corrector
zlepšilo vzhled následujících
klíčových oblastí na pokožce obličeje:
2. týden

Vějířky vrásek kolem očí při používání samotného
produktu Tru Face® Line Corrector.

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Zjemňuje vzhled vrásek
pomocí síly peptidů.
Pokrokové složení tohoto produktu
obsahuje revoluční pro-kolagenové
peptidy, které pomáhají redukovat
výskyt jemných až hlubokých vrásek
kolem úst, očí a na čele.
30 ml

4. týden

8. týden

• Jemné linky: 20 %
• Vějířky vrásek kolem očí: 21 %
• Napětí: 17 %

Vějířky vrásek kolem očí při používání Tru Face®
Line Corrector spolu s přístrojem Nu Skin
Galvanic Spa System® II

Osmitýdenní nezávislá studie provedená na 40 jedincích při společném používání
produktu Tru Face® Line Corrector a přístroje Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

2

Položka číslo: 97102704
ZVOLTE
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION

KOSMETICKÁ TAŠTIČKA NU SKIN®

TOALETNÍ TAŠTIČKA NU SKIN®

Připravte svou pleť pro mladistvější vzhled.

Elegantní způsob, jak mít věci
uspořádané po celý rok.

Uložte všechny své produkty do této elegantní a
nadčasové toaletní taštičky. Její funkční, ale přesto
stylový vzhled nabízí několik vnitřních kapes,
abyste měli snadný přístup ke všem svým věcem.

Tato podkladová báze obsahující směs
aminokyselin optimalizuje účinky produktů
Tru Face® a dodává pleti základní látky pro
výrobu nezbytných proteinů.

Položka číslo: 86998694

Položka číslo: 86998695

125 ml
Položka číslo: 97101232
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OCHRANA PROTI VLIVŮM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výživná séra bohatá na antioxidanty a pokrokové složky na ochranu proti slunečnímu záření vaši pleť chrání a dodávají
jí blahodárné účinky tak, aby byla plná života a vypadala zdravě.

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE

CELLTREX® ULTRA

Účinná síla antioxidantů.

Hydratační přípravek, který bojuje
proti oxidačnímu stresu.

Obsahuje CoQ10 a ucelenou síť
antioxidantů. Podporuje produkci
buněčné energie, čímž pleti umožňuje
osvobodit se od každodenního
oxidačního stresu a získat zářivý
a mladistvý vzhled.
15 ml

Toto vyživující sérum obsahuje olivový
olej a vitamíny A a E. Zklidňuje
a chrání pleť před viditelnými účinky
oxidačního stresu.
15 ml
Položka číslo: 97102700

Položka číslo: 97131809

SUNRIGHT® 35 A
SUNRIGHT® 50
Vysoký stupeň ochrany proti
UVA/UVB záření.

36

SUNRIGHT® INSTA GLOW

SUNRIGHT® LIP BALM 15

Tónovaný samoopalovací gel pro
pokožku obličeje a těla

Ochrana a hydratace.

Vystavování se slunečnímu záření
může mít viditelné následky, jako je
předčasný výskyt viditelných známek
stárnutí pleti. Voděodolné a nemastné
složení těchto produktů bylo speciálně
vytvořeno, aby podpořilo mladistvý
vzhled pleti tím, že ji ochrání před
škodlivými slunečními paprsky.

Toužíte po krásné pokožce se
zlatavým nádechem po celý rok?
Sunright Insta Glow Vám pomůže
užívat si luxusního bronzového
nádechu pokožky a zároveň jí
poskytne hydratační přínosy bez
ohledu na roční období. Má velmi
jemnou vůni, snadno se nanáší a na
oblečení nezanechává skvrny.

100 ml

125ml

Položka číslo: 9
 7001344 SUNRIGHT® 35
97001345 SUNRIGHT® 50

Položka číslo: 97001595

Chraňte jemnost vašich rtů. Složení
tohoto produktu chrání vaše rty před
popraskáním a proti nežádoucím
účinkům způsobeným nadměrným
vystavováním se slunečnímu záření.
4,2 g
Položka číslo: 97110369
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EXFOLIANT SCRUB

CREAMY HYDRATING MASQUE

Přívětivý a šetrný přístup vedoucí
ke skvělým výsledkům.

Oáza pro suchou pokožku.

Díky přírodním mořským řasám
vyhlazuje tento jemný produkt povrch
pokožky tak, že uvolňuje
nahromaděné odumřelé buňky a
nečistoty, které ucpávají póry.
100 ml
Položka číslo: 97102707

Bohaté složení tohoto produktu
obsahuje izomerát sacharidů –
hydratační magnet – a výtažky
z kaktusu a borových šišek.
Zklidňuje suchou nebo citlivou
pleť tím, že jí pomáhá
udržovat vlhkost.
100 ml
Položka číslo: 97102711

POLISHING PEEL
Mikrodermabraze v prostředí
domova.

RADIANCE MASK

Bylo klinicky ověřeno, že tento produkt
má srovnatelné účinky s profesionální
mikrodermabrazí. Obsahuje dýňový
enzym, který rozpouští nahromaděné
odumřelé buňky a bentonitový jíl,
který z pleti odstraňuje toxiny a vy tak
získáte vyhlazenou a hebkou pleť.

Tato hydratační obličejová maska, která
přichází přímo z Japonska, pokožce
přináší nezbytnou hydrataci a pomáhá ji
zklidnit a zjemnit. Tento produkt Vám
zajistí rozzářenou pleť.

Zážitek z hydratační péče o pleť.

Balení obsahuje 4 masky
Položka číslo: 97001486

50 ml
Položka číslo: 97101215

PLEŤOVÉ MASKY A PEELINGY

Pleťové masky a peelingy společnosti Nu Skin® oživují unavenou, matnou pleť tím, že z ní odstraňují nečistoty, odumřelé
buňky a posilují buněčnou obnovu. Díky jejich povzbuzujícímu složení se budete cítit a vypadat fantasticky.

KOSMETICKÁ ČELENKA
NU SKIN®
Zatímco se věnujete péči o pleť, tato
čelenka se postará o vaše vlasy tak,
aby vám nepřekážely.
Jednotná velikost
Položka číslo: 97136313

ŠTĚTEC FAN LIFT
Tento štětec byl vytvořen speciálně
pro snadné míchání a rovnoměrnou
aplikaci Face Lift Powder a Activator.
Balení po 3 kusech
Položka číslo: 00000265

FACE LIFT POWDER &
ACTIVATOR

KOSMETICKÉ UBROUSKY
NU SKIN® AQUAPOP™

Okamžitý dokonalý vzhled.

Tyto ultra jemné ubrousky se skvěle
hodí k čištění pleti, odstranění
make-upu nebo jednoduše k čištění
rukou. Dají vám pocit osvěžení a
zároveň veškerou potřebnou péči,
kterou vaše pokožka potřebuje.

Produkty Face Lift Powder a Activator
fungují okamžitě. Vaši pleť dočasně
pozvednou, zpevní a tonizují a zároveň
zjemňují vzhled linek a vrásek.
Produkty Face Lift Powder a Activator
musí být používány společně, nicméně
lze je koupit odděleně.

Powder

100 ks
Položka číslo: 86998039

75 g

Activator 125 ml
Položka číslo: 9
 7136991 (Powder a Activator)
97110266 (Powder)
97110267 (Activator)
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PÉČE O TĚLO

Produkty Nu Skin® pro celkovou péči těla obsahují složky, které pokožku vyživují, regenerují a zklidňují.
S pokročilým složením těchto produktů se každý centimetr vašeho těla bude cítit božsky – ve dne i v noci.
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BODY SMOOTHER

LIQUID BODY LUFRA

Zapečeťte ve vlhkosti,
uzamkněte v hebkosti.

Dodá Vaší pokožce zdravý,
vyhlazený vzhled a pocit.

Bezprostředně po osprchování nebo
koupeli naneste toto rychle
se absorbující mléko na vlhkou
pokožku, abyste uzamkli její vlhkost,
předešli jejímu napínání a vyživili ji
pomocí aloe vera, výtažku z mořských
řas a vitamínů A a E.

Tento celotělový peeling obsahuje
jemně mleté skořápky vlašských
ořechů, díky nimž odstraňuje hrubou
kůži na loktech, zadní straně paží,
kolenou, patách a po celém těle.
Složení tohoto produktu oživuje
a vyhlazuje pokožku a zanechává
ji oslnivě zářivou.

250 ml
Položka číslo: 97101239

250 ml
Položka číslo: 97102717

BODY BAR

LIQUID BODY BAR

Nejprodávanější výrobek, který
zanechá pokožku svěží a čistou.

Osvěžující a zklidňující zážitek.

Body Bar je vynikající volbou pro celou
rodinu. Tento produkt bez obsahu
mýdla spláchne špínu a nečistoty
a zanechá pokožku čistou a svěží.
Tento základní produkt vaší koupelny
vás okouzlí jemnou grapefruitovou
vůní a uklidňujícím aloe vera.
kostka 100 g

Tato krémová emulze bez obsahu
mýdla obsahuje unikátní směs
zvlhčujících látek, které ponoří vaši
pokožku do pečující vlhkosti. Produkt
pokožku jemně čistí a chrání její vlhkost
a díky osvěžující vůni grapefruitu
probouzí vaše smysly.
250 ml
Položka číslo: 97101216

Položka číslo: 97110353

balení po 5 kusech
Položka číslo: 97110354

BODY CLEANSING GEL

PERENNIAL®

HAND LOTION

Každodenní hloubkové čištění.

Strategie pro zdravě vypadající
pokožku.

Ideální řešení pro suché ruce.

Obohacen o aloe vera, která pomáhá
udržovat pokožku měkkou
a příjemnou. Tento gel bez obsahu
mýdla čistí a pečuje o pokožku.
250 ml
Položka číslo: 97101223

500 ml
Položka číslo: 97101224

První hydratační produkt pro celé tělo,
který obsahuje IBR-Dormin®,
který pokožku chrání, dodává
jí pružnost a posiluje životnost buněk.
Tento neparfémovaný přípravek
pomáhá pokožce, aby byla hebká
a vypadala zdravě po celý rok.
250 ml

STOJÁNEK NA UMYVADLO
SINK SIDE SET

Když vaše ruce potřebují rychlou
pomoc od pocitu suchosti, aniž by
zůstali mastné nebo lepkavé, sáhněte
po krému na ruce Hand Lotion. Toto
lehké mléko se do vaší pokožky vsákne
a vaše ruce zůstanou hebké a
hydratované.

Překvapte své hosty při mytí rukou
tímto elegantním a atraktivním
stojánkem na umyvadlo. Díky němu
si můžete vaše toaletní potřeby stylově
vystavit. Nepřehlédnutelný doplněk
vaší koupelny.
Výrobky nejsou zahrnuty v ceně.

125 ml

Položka číslo: 86998699

Položka číslo: 97110329

Položka číslo: 97100875

39

PC_Q2_2018.indd 39

07.05.2018 15:17:54

VLASOVÁ PÉČE

Změňte kondici svých vlasů pomocí vlasové péče Nu Skin® Hair Care za pouhých sedm dní.
Tyto vědecky pokročilé produkty při pravidelném užívání napravují a chrání vaše vlasy před mechanickým poškozením,
environmentálními a biologickými agresory - díky tomu budou vaše vlasy vypadat viditelně mladší a zdravější.

Uživatelé, kteří dosáhli optického zlepšení
po užívání řady pro suché až zničené vlasy

SPOTŘEBITELSKÁ STUDIE
NU SKIN® HAIR CARE

60%

Uživatelé, kteří dosáhli optického zlepšení po
užívání řady pro normální až mastné vlasy

Vlasová péče Nu Skin® Hair Care
navržená s vědecky prokázanými
technologiemi. Proveřená a osvědčená
k získání viditelných výsledků. Zlepšuje
kondici vašich vlasů uhlazením jejich
vnější vrstvy, čímž zvyšuje jejich sílu,
lesk a poddajnost.

82%

Uživatelé, kteří měli pocit, že produkty fungovaly
lépe než jejich stávající produkty vlasové péče

84%

Uživatelé, kterým bylo užívání
těchto produktů příjemné

88%
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*Na základě výsledků spotřebitelského testu, jehož se účastnilo 42 dobrovolníků, kteří používali celou řadu
vlasové péče Nu Skin® po dobu sedmi dnů. Na testování byli vybráni účastníci bělošského a asijského
typu ve věku 18–64 let se středně dlouhými až dlouhými vlasy, kterým bylo náhodně určeno používat
šampón a kondicionér každý den a týdenní pečující kúru jednou týdně.
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BALANCING SHAMPOO

MOISTURIZING SHAMPOO

CLARIFYING SHAMPOO

Ta pravá rovnováha čištění
a hydratace.

Oáza pro vyčerpané vlasy.

Odhalte čisté, lesklé a poddajné
vlasy.

Některé šampony vlasům berou jejich
přirozenou vlhkost a nechávají je tak
suché, nechráněné a zplihlé. Nu Skin®
Balancing Shampoo jemně odstraňuje
nečistoty a vlasům navrací mladistvou
sílu a zdraví.
250 ml
Položka číslo: 97101351

Pokud jsou vlivem příliš vysokých
teplot, příliš časté péče a častého
barvení vaše vlasy bez lesku
a oslabené, uhaste jejich žízeň
šamponem Nu Skin® Moisturizing
Shampoo. Tento vyživující šampon
obsahuje výtažek z květů bavlníku,
přírodní steroly a bambucké máslo.
Vlasové kůře dodává sílu, takže vaše
vlasy jsou viditelně zářivé a nabité
energií.
250 ml

Nu Skin® Clarifying Shampoo
obsahující výtažek z bambuckého
másla se váže se na usazené nečistoty
ve vašich vlasech, včetně nikotinu,
chlóru a nečistot z životního prostředí
- a smývá tak viditelné známky jejich
stárnutí. Vaše vlasy budou čisté, lesklé
a poddajné už po jednom umytí
a budou vypadat silnější a zdravější.
250 ml
Položka číslo: 97101352

Položka číslo: 97101350

RICH CONDITIONER

WEIGHTLESS CONDITIONER

RENU HAIR MASK

CESTOVNÍ SADA NU SKIN®

Dopřejte vašim vlasům
mladistvý lesk.

Ošetření vlasů bez jejich zatížení.

Lesklé vlasy celý týden.

Nu Skin® Weightless Conditioner
vašim vlasům poskytne úžasné
ošetření, aniž by je zatěžoval. Tento
kondicionér obsahuje mokřadkový
olej, který vlasy napravuje a
aminokyseliny, které napomůžou k
jejich poddajnosti. Toto unikátní
složení zlepšuje kondici vašich vlasů
tím, že podporuje jejich mladší
vzhled, objem a jas.

Vlasová maska Nu Skin® ReNu Hair
Mask vlasům dodává důležitou
hydrataci tím, že pronikne dovnitř
vlasů a posílí je. Tato maska obsahuje
CS7 – inovativní látku, která vyhlazuje
povrchovou vrstvu vlasu a jako lepidlo
každou z nich uzavře a posílí. Tato
maska také zabraňuje roztřepení
konečků, lámání vlasů a zanechává
je hebké, lesklé a poddajné.

Vezměte si své oblíbené produkty
Nu Skin® s sebou.

250 ml

100 g

Položka číslo: 97101353

Položka číslo: 97101356

Nu Skin® Rich Conditioner byl
vytvořen s nízkým pH, aby uzamkl
povrchovou vrstvu vlasu a posílil tak
zadržování vlhkosti. Obsahuje
bambucké máslo, jež vlasy zásobuje
lipidy, které se chovají jako přírodní
oleje. Mokřadkový olej pak napravuje
poškozené vlasy a zabraňuje jejich
lámavosti a oslabení, takže pak
vypadají mladší a lesklejší.
250 ml

Ať už jedete na služební cestu nebo
na dovolenou, díky této praktické sadě
si snadno můžete vzít své oblíbené
produkty Nu Skin® s sebou. Díky
čtyřem 75ml lahvičkám a rozprašovači
z vysoce kvalitního materiálu se vám
tato prostorově úsporná taštička
bez problémů vejde do tašky.
5 kusů
Položka číslo: 86998186

Položka číslo: 97101354
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DIVIDENDS® SHAVE CREAM
Čištění, peeling a péče – zatímco
se holíte.
Koncentrovaná pěna tohoto
jedinečného a bohatého krému
na holení jemně odstraňuje nečistoty
a mastnotu a usnadňuje tak pohyb
břitvy po vaší tváři. Ta pak po holení
vypadá skvěle a je příjemná na dotek.
200 g
Položka číslo: 97101456

DIVIDENDS®
AFTERSHAVE BALM
Prodlužuje účinky vašeho ranního
holení.
Díky tomuto lehkému balzámu jsou
vousy měkčí, jemnější a méně patrné,
takže výsledek vašeho ranního holení
vydrží déle. Tento balzám také snižuje
podráždění vaší pokožky po holení
a chladí ji, čímž ji zklidňuje.
50 ml
Položka číslo: 97101457

NU SKIN® TOALETNÍ TAŠTIČKA
PRO MUŽE
Uspořádejte své toaletní potřeby
do této pohodlné toaletní tašky.
Má dvě prostorné přihrádky
se zavíráním na zip. Odolná vnější
vrstva z nylonu tašku na cestách chrání
před opotřebením a roztržením.
Položka číslo: 86995819

MUŽI

Získejte více ze své ranní péče. Řada Nu Skin®
for Men Dividends® dodává vaší pleti mimořádnou
péči, aniž by vás to stálo více námahy.
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AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Vaše strategie pro svěží dech.
Tato řada obsahuje 2 zubní pasty Anti-Plaque Fluoride Toothpaste,
2 bělící zubní pasty Whitening Fluoride Toothpaste, 2 balení 3
zubních kartáčků Anti-Plaque Toothbrush a 1 ústní sprej Anti-Plaque
Breath Spray. Produkty jsou dodávány v příruční kosmetické taštičce.
Položka číslo: 97136144

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU

Produkty AP-24® poskytují pokrokovou péči o ústní dutinu díky patentované látce, která bojuje proti zubnímu plaku.
Dodají vaší ústní dutině pocit svěžesti, zatímco jí poskytnou 24 hodinovou ochranu proti zubnímu plaku.

AP-24® ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY

AP-24® WHITENING
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
FLUORIDE TOOTHPASTE

ZUBNÍ KARTÁČEK
AP-24® ANTI-PLAQUE

Osvěžení na cestách.

Tato pokroková zubní pasta zuby
zesvětluje a zároveň pomáhá zmírnit
riziko vzniku zubního kazu
a zubního plaku.

Bojovník proti plaku.

Zubní kartáček pro celou rodinu.

Složení této zubní pasty bojuje proti
vzniku zubního kazu a plaku a osvěžuje
váš dech příchutí vanilky a máty.

110 g

170 g

Tento speciálně navržený zubní
kartáček byl vyvinut tak, aby účinně
odstraňoval zubní plak a zároveň
jemně čistil vaše dásně.

Položka číslo: 97111155

Položka číslo: 97111151

Jen několik dávek z rozprašovače
vám dodá pocit jako po vyčištění
zubů, kdykoli to potřebujete
a zároveň vám poskytne ochranu
proti zubnímu plaku.
30 ml

balení po 3 kusech
Položka číslo: 97111377

Položka číslo: 97111154
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EPOCH

®

Společnost Nu Skin® spojila síly s oceňovanými odborníky na etnobotaniku a spolu s nimi
vytvořila produktovou řadu Epoch®. Byla navržena v rovnováze s přírodou a nabízí znalost rostlin
od domorodých kultur. Vyzkoušejte produkty řady Epoch® a objevte nový, čistý způsob péče
o své tělo a svět kolem sebe.*
*Společnost Nu Skin® věnuje 0,25 USD z každého prodaného produktu Epoch® nadaci Nu Skin Force for Good Foundation®,
čímž oplácí komunitám to, že se s námi podělily o svou moudrost.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®

EPOCH® ICEDANCER

EPOCH® FIREWALKER®

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

Zlepšuje vzhled pat, chodidel
a prstů na nohou.

Osvěžuje a povzbuzuje pokožku
vašich nohou.

Konejší vaše chodidla.

Uhaste žízeň vaší pokožky.

Pro ty, kdo potřebují víc než jen
hydratační přípravek, je tu Sole
Solution® - pomůže vám získat hladká
a zdravá chodidla. Obsahuje drcené
Nové koření (Pimenta dioica) –
tradičně používané domorodými
obyvateli Střední Ameriky pro
zklidnění neustále suché pokožky
v oblasti pat.

Pokud jste strávili celý den na nohou,
zklidněte jejich pokožku pomocí
tohoto gelu bez obsahu alkoholu.
Obsahuje mátu rolní (Mentha
arvensis), která byla používána
původními obyvateli Ameriky kvůli
jejím zklidňujícím vlastnostem.
Kombinace účinků kaštanu, eukalyptu
a oleje z máty peprné má chladivý
účinek. Tento čirý gel lze na pokožku
nohou nanášet přímo přes punčochy
pro její okamžité povzbuzení.

Tento produkt obsahuje výtažek
z havajské rostliny Ti (Dračinky
křovité) (Cordyline terminalis) –
tradičně používané polynéskými
chodci po ohnivých uhlících pro svou
schopnost pohlcovat teplo a zchladit
a zklidnit pokožku. Díky tomu tento
etnobotanický krém zklidní a osvěží
pokožku vašich chodidel. Olej ze
semen Babasu (Orbignya phalerata)
jí pak dodá dokonalé množství
lehké hydratace.

Tento příjemný bohatý krém uhasí
žízeň vaší pokožky pomocí
bambuckého másla z makadamového
oleje a z plodů afrického baobabu.
Tato časem prověřená etnobotanika
podporují vláčnost a pružnost
pokožky, která tak zůstává jemná
na dotek a zároveň pomáhají zvyšovat
její odolnost.

125 ml
Položka číslo: 97101220

100 ml

125 g
Položka číslo: 97102781

100 ml
Položka číslo: 97110826

Položka číslo: 97102803

TĚLO A TVÁŘ

Produkty Epoch® pro obličej a tělo obsahují některé z nejvýraznějších látek, kterými příroda disponuje – rostlinné
látky, které pokožku zklidňují a posilují.

MALAWIJSKÝ PROJEKT – SEMÍNKA NADĚJE
Z každého prodaného produktu Epoch® Baobab Body Butter bude nadaci
Nu Skin Force for Good Foundation® věnováno 0,25 USD na malawijský
projekt Semínka naděje (Seeds of Hope). Bez baobabu by byl život
v některých částech Afriky nesnesitelný. Jeden baobab totiž může ve svém
širokém kmeni zadržet až 120 000 litrů vody. Během období sucha poskytují
tyto živoucí vodní nádrže vodu a potravu lidem žijícím v jejich blízkosti
a pomáhá jim tak toto období přečkat.
Iniciativa pro znovuzalesnění Malawi „Semínka naděje“ se zaměřuje
na výsadbu a ochranu stromů, včetně baobabu, čímž poskytuje a chrání
cenné zdroje pro obyvatele Malawi.
Více informací najdete na www.forceforgood.org.
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EPOCH® EVERGLIDE

EPOCH® HAND PURIFIER*

Zklidněte svou pleť, zatímco
se holíte.

Mějte čisté ruce, ať jste kdekoli.

Díky gelu Everglide si užijete hladké,
pečlivé a pohodlné oholení. Obsahuje
mullein – rostlinnou látku používanou
původními obyvateli jihozápadní
Ameriky pro své zklidňující účinky.
125 g
Položka číslo: 97110805

Hand Purifier pokožku čistí a pomáhá
bojovat proti mikrobům a bakteriím.
Obsahuje levanduli, která byla
používána v Evropě pro své čisticí
účinky.
100 ml
*Obsahuje lahvičku o obsahu
15 ml, kterou lze doplňovat.
Položka číslo: 97102835

EPOCH® GLACIAL
MARINE MUD®

EPOCH® DEODORANT

Zbavte se toho špatného,
odhalte to dobré.

Obsahuje Pomerančovník kyselý
(Citrus aurantium amara), na pokožku
v podpaží se snadno nanáší
a zklidňuje ji.

Zbavte se nečistot, odstraňte
odumřelé buňky a vyživte svou pleť
pomocí účinné směsi blahodárných
látek a stopových prvků. Legenda
praví, že domorodí lidé se pokoušeli
z tohoto zvláštního bahna vyrábět
keramiku. Nepodařilo se jim to,
protože toto bahno je příliš jemné,
ale všimli si, že jejich ruce jsou jemnější
a hebčí.

Přírodní způsob osvěžení.

50 g
Položka číslo: 97110802

200 g
Položka číslo: 97110809

N

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Pečujte o svou pokožku a svět kolem sebe.
Sada šesti produktů Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine Mud®,
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® a Ava puhi moni Shampoo
and Light Conditioner - všechny v krabičce s africkým motivem pro
opakované použití.
Položka číslo: 97137347

ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA PRO NEZÁVISLOST RODIN (SAFI)
Cílem této školy je pomáhat lidem z Malawi, aby se naučili lepší
zemědělské techniky, jako je farmaření, zavlažování, ochrana lesů
a mnohem mnohem více. Vesnička Mtalimanja, jež přivítala první skupinu
malawijských farmářů i s jejich rodinami v září 2007, je nejambicióznějším
a nejrozsáhlejším projektem společnosti Nu Skin®. Nebude pomáhat lidem
v Malawi jen jednu sezónu či jeden rok, nýbrž po celé následující generace.
Zakoupením sady produktů Epoch® Force for Good bude nadaci Nu Skin
Force for Good Foundation® věnováno nejen 0,25 USD za každý prodaný
produkt Epoch®, ale společnost Nu Skin® navíc nadaci věnuje 4 USD na
projekt této zemědělské školy.
Více informací najdete na www.forceforgood.org
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EPOCH® BLEMISH TREATMENT

EPOCH® POLISHING BAR

Zlepšuje vzhled pupínků.

Vyhlazuje vaši pleť, zatímco
se myjete.

Blemish Treatment spojuje účinky
prověřených látek čistících póry
se Slzovkou obecnou – tropickou
obilninou, která byla odpradávna
používána v Asii k omezení zarudnutí
pleti.
15 ml
Položka číslo: 97110845

Obsahuje Glacial Marine Mud®
a tsuga heterophyla (jedlovec západní
– spodní kůru) používaný původními
obyvateli severozápadního Tichomoří
k odstraňování odumřelých buněk
kůže. Tento přípravek bez obsahu
mýdla pomáhá z pokožky odstranit
nečistoty a přebytečný maz.
100 g
Položka číslo: 97110803
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Nektar Ava puhi použitý v produktech Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

EPOCH® AVA PUHI MONI
CONDITIONER

Bojuje s lupy každý den.

Vlasy jako z ráje.

Tento rostlinný šampon obsahuje listy
plaménku – tato rostlina byla tradičně
používána původními obyvateli
Ameriky pro zlepšení suché,
šupinkovaté pokožky. Tento šampon
pro každodenní použití obsahuje Ava
puhu moni, díky kterému jsou vaše
vlasy jemné a hedvábné a mají
svěží a čistou vůni.

Tento etnobotanický kondicionér je
vytvořen tak, aby vaše vlasy vypadaly
lesklé, zdravé a krásné. Ideální pro
použití v kombinaci s Epoch Ava puhi
moni Anti-Dandruff Shampoo.
250 ml
Položka číslo: 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI
SHAMPOO & LIGHT
CONDITIONER
Vlasy čistí a hydratuje.
Dva produkty v jednom – tento
bohatý etnobotanický šampon a lehký
kondicionér vaše vlasy jemně čistí
a hydratuje a zanechává je čisté, lesklé
a plné života.
250 ml
Položka číslo: 97102811

250 ml
Položka číslo: 97102810

VLASY
Ava puhi moni šampon a kondicionér.

Po celé generace Polynésané vymačkávali nektar z květiny Ava puhi přímo do svých vlasů a s jeho pomocí si je myli
a pěstili. Díky Epoch® si i vy nyní můžete užít tuto pěstící péči, vyhlazení a lesk vlasů, které přináší Ava puhi moni.

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR
& BODY WASH
Žádné slzy při koupání – jen úsměv.
Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body
Wash nedráždí oči, obsahuje výtažky
z květu ibišku, který byl používán
tradičními kulturami v jihovýchodní
Asii a Střední Americe k hydrataci
a udržování zdravě vypadající pokožky
hlavy a k mytí pokožky a vlasů. Tento
snadno použitelný přípravek lze
pohodlně vymáčknout jednou rukou.
150 ml
Položka číslo: 97102897
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EPOCH® PEPPERMINT

EPOCH® LAVENDER

EPOCH® LEMON

EPOCH® HARMONY

Mentha piperita

Lavendula angustifolia

Citrus limon

Směs skořice a hřebíčku

Ponořte se do osvěžující, výrazné
vůně oleje Epoch® Peppermint
Essential Oil, která vám poskytne
radostný zážitek, zatímco vytvoří
pozitivní osvěžující pocit.

Přírodní květinová vůně tohoto
esenciálního oleje poskytuje pocit
klidu a pohody. Spojte se sami se
sebou a užijte si tento uvolňující
okamžik i během náročného
dne díky našemu esenciálnímu
oleji Epoch® Lavender.

Epoch® Lemon vám poskytne pocit
svěžesti, který překvapí a potěší vaše
smysly. Tento esenciální olej může být
rovněž použit pro odstranění
nežádoucího zápachu a pro pocit
svěžesti připomínající skutečnou vůni
zahrady.

Epoch® Harmony je účinná směs
skořice a hřebíčku. Díky své silné vůni
je tato olejová směs příjemnou
kombinací vůní pro navození pocitu
tepla a pohodlí.

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

Položka číslo: 97001524

Položka číslo: 97001521
Položka číslo: 97001522

Položka číslo: 97001523

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Spojte se se svými smysly.

EPOCH® PEACE

EPOCH® MOVE

Směs levandule a bergamotu
Nechte se hýčkat a znovu získejte
svou rovnováhu díky směsi levandule
a bergamotu. Díky intenzivní vůni
Epoch® Peace se tak snadno budete
cítit. Perfektní způsob, jak zakončit den v pohodě a uvolněně. Použijte tuto
směs v rozprašovači, nebo ji použijte
na svou pokožku poté, co ji rozředíte*
pomocí Epoch® Topical Blending Oil.

Směs stálezelených aromatických
rostlin a jalovce

15 ml

Epoch® Move je povzbuzující směs
olejů, která vaši pokožku příjemně
ochladí. Zanechá na ní svěží vůni
a vy se budete cítit svěží
a povzbuzení.
Před použitím na vaši pokožku
rozřeďte* tuto směs pomocí Epoch®
Topical Blending Oil.
15 ml

Položka číslo: 97001527
Před použitím si, prosím, přečtěte návod k použití
uvedený na etiketě produktu.

*
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Položka číslo: 97001529

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL
Tato hedvábná směs s jemnou
strukturou je získávána z přírodního
kokosového, palmového a sójového
oleje. Nemastí a nelepí a vaší pokožce
poskytuje změkčení a pocit hebkosti.
Rychle se vstřebává do pokožky, aniž
by ucpávala póry.

TOPICAL BLENDING SET
Tato sada je ideálním doplňkem pro
smíchání Epoch® Topical Blending Oil
s Epoch® Peace nebo s Epoch® Move
předtím, než je nanesete na pokožku.
Dodávána s praktickou taštičkou,
do které si můžete svoje oleje uložit.
Položka číslo: 97138803

Pro kosmetické použití jako základní
masážní olej. Určen ke smíchání* s
Epoch® Peace nebo s Epoch® Move.
118 ml

Položka číslo: 97001528
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EPOCH® CHILL

EPOCH® SUNSHINE

Směs eukalyptu a borovice

Směs citrusů a máty

EPOCH® DIFFUSER

Účinné aroma Epoch® Chill pochází
z eukalyptolu, organické sloučeniny,
která se přirozeně vyskytuje v přírodě.
Eukalyptol má svěží vůni připomínající
kafr, která navodí pocit snadného
dýchání a příjemný pocit chladu.

Ultrazvukový difuzér Epoch® Diffuser
rozprašuje vodu a esenciální oleje
Dopřejte si jiskrnou vůni Epoch®
Sunshine, vyváženou směs citrusových v podobě jemné mlhy. Díky svému
přizpůsobitelnému vzhledu a malé
a mátových esenciálních olejů.
velikosti se dokonale hodí do různých
Tato exotická směs esenciálních olejů
vás osvěží, takže je ideální pro začátek místností vašeho domova.
každého dne.
Rozměry: 13,6 x 14 cm

15 ml

15 ml

Položka číslo: 86991440

EPOCH® AROMATIC STONE
Užijte si své oblíbené esenciální oleje
Epoch® Essential Oils kamkoli jdete a
kdykoli chcete pohodlným způsobem
k vychutnání si smyslového zážitku.
Krabička, ve které je „aromatický
kámen“ uložen, umožňuje snadné
a diskrétní použití.
Rozměry: 5 x 2 cm
Položka číslo: 86998688

Položka číslo: 97001526

Položka číslo: 97001525

Uprostřed nástrah moderního životního stylu přináší společnost Nu Skin® esenciální
oleje Epoch® Essential Oils, etnobotanické řešení, které posiluje lidskou interakci a vytváří
smyslové zážitky se světem přírody. Jednotlivé esenciální oleje a směsi nabízejí celou škálu
výrazných vůní a řešení, která povznesou jakoukouli příležitost.

EPOCH® DISCOVERY

EPOCH® EXPERIENCE

Seznamte se esenciálními oleji pomocí
Epoch Discovery, obsahuje 1x Epoch
Lemon, 1x Epoch Peppermint,
1x Epoch Lavender a 1x Epoch
Aromatic Stone.

Užijte si povznášející vůně jako
1x Epoch Harmony, 1x Epoch Chill,
1x Epoch Sunshine, 1x Epoch Peace
díky 1x Epoch Diffuser a 1x Epoch
Aromatic Stone. Více se o nich dozvíte
z brožury Epoch Essential Oils
Brochure, která je součástí balíčku.

Položka číslo: 97138689
Položka číslo: 9
 7138690
97138748: BE
97138749: CH
97138750: LU
97138751: GB, IE

EPOCH® COMBINATION SET
FOR BODY OIL
Užijte si tělové oleje Epoch Essential
Oils pomocí sady Combination Set for
body oil, která obsahuje 1x Epoch
Peace, 1x Epoch Move a 1x Epoch
Topical Blending Oil. Povznášející
vůně bude rájem pro vaše smysly,
zatímco olej zanechá vaši pokožku
hedvábně jemnou a zářivou.

Položka číslo: 97001520
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NU COLOUR

®

Tato produktová řada byla vytvořena s pomocí toho nejlepšího z péče o pleť. Zlepší a rozzáří vaši
přirozenou krásu a do nabízených barevných odstínů vnáší to nejlepší z Nu Skin®. Kosmetické produkty
Nu Colour® rozšiřují nabídku kvalitní péče o pleť, chrání, opravují a zlepšují váš přirozený vzhled.
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PLEŤ
Fair
Sand
Honey
Medium Beige

Almond
Pink Ochre
Sunset Beige
Honey Beige
Medium Ochre
Tawny
Mocha

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15

Čistota, přirozenost, krása.

Jemná, zářivá barva.

Hydratační krém, který vaší pleti dodá jas a lehký
krycí efekt tak, aby ukázal přirozený tón vaší pleti.
Kromě toho obsahuje anti-agingové složky,
ochranný faktor SPF a složky, které se zaměřují
na korekci barevných nesrovnalostí pleti (CC).
Anti-agingovými složkami budete vyzbrojeni k boji
proti jemným linkám a vráskám a ochranný faktor
SPF vám pomůže chránit vaši pleť před
nežádoucími účinky nadměrného působení
slunečního záření.

Střední krycí složení pro matný a bezchybný
vzhled, pomáhá mdlé pleti a redukuje její
zarudnutí. Obsahuje SPF 15, tento ochranný
faktor pomáhá pokožku chránit před
nežádoucími účinky nadměrného působení
slunečního záření a anti-agingové složky, které
pomáhají redukovat výskyt jemných linek
a vrásek pro zářivý vzhled.
30 ml
Položka číslo: 97160857 Almond
97160865 Pink Ochre
97160858 Sunset Beige
97160861 Honey Beige
97160866 Medium Ochre
97160859 Tawny
97160860 Mocha

40 ml
Položka číslo: 9
 7161113 Fair
97161114 Sand
97161115 Honey
97161140 Medium Beige

Porcelain Beige
Vanilla Beige
Buffed Ivory
Soft Amber

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE
WET/DRY PRESSED POWDER1
Dva kroky v jednom pro bezchybný make-up.
Tento univerzální pudr
s dlouhotrvajícím efektem se přes den chová
jako hedvábný fixační pudr
a večer jako matující podklad. Naneste jej na
pleť suchý, pokud chcete fixovat make-up a
snížit lesk, nebo jej houbičkou naneste na
navlhčenou pleť pro maximální krytí
a bezchybný vzhled.
11,3 g
Položka číslo: 97160402 Porcelain Beige
97160403 Vanilla Beige
97160405 Buffed Ivory
97160407 Soft Amber
1

Pudřenka se prodává zvlášť.

Blossom Pink
Peach Cloud
Nude Tan
Light
Medium
Tan

CONCEALER

LIGHTSHINE BLUSH DUO

BRONZING PEARLS

FINISHING POWDER

Jaké nedostatky?

Přirozeně zdravý jas

Uzamkněte váš vzhled.

Na základě špičkové polymerové
technologie vznikl korektor ve formě
tuhého krému, který vaši pleti dodá
lehké, dlouhodobé krytí a můžete jej
použít jako podklad pro další produkty.
Dodává vaší pleti vitamíny a rostlinné
látky s blahodárnými účinky.

Tvarujte a bez námahy zvýrazněte své
tváře a lícní kosti pomocí rozjasňující
tvářenky Blush Duo. Hedvábně jemný
pudr se hladce nanáší a dodá vaší pleti
přirozený a zdravý lesk. Podpořte rysy
svého obličeje a tvarujte své tváře
smícháním obou odstínů pro zvýšení
lesku nebo své lícní kosti zvýrazněte
pomocí světlejšího třpytivého odstínu.

Dejte vaší pleti bronzový nádech
jediným tahem štětce.

2,65 g
Položka číslo: 9
 7161301 Light
97161303 Medium
97161304 Tan

K dispozici ve 3 zářivých odstínech Nude Tan, Blossom Pink a Peach
Cloud.

Obsahuje hedvábné pudrové kuličky
ve směsi pěti různých barev. Hodí se
pro každou pleť. Naneste je na vaši
tvář štětcem a dejte jí tak bronzový
nádech, aby vypadala zdravě
a plná života.

Tento ultra jemný sypký pudr vám
pomůže zafixovat make-up a tvářenku
a vy tak získáte bezchybný, přirozený
vzhled.
30 g
Položka číslo: 97161201

30 g
Položka číslo: 97161501

5,5-5,8 g
Položka číslo: 9
 7102850 Blossom Pink
97102849 Peach Cloud
97102869 Nude Tan
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RTY
Petal Pink
Antique Rose
Flushed
Berry Glaze
Champagne Kisses
Brandy
Cha Cha Red
Sunset

Tender Beige
Sweet Pink
Crystal Clear

Determined
Persistence
Confidence
Unbreakable
Roar
Maven
Ruler
Reign
Breadwinner

LIP PLUMPING BALM

CONTOURING LIP GLOSS

REPLENISHING LIPSTICK

POWERLIPS FLUID

Získejte na pohled plnější rty
pomocí tohoto lehkého
hydratačního balzámu.

Dodejte vašim rtům lesk, aby
vypadaly plnější a mladistvější.

Neodolatelné, mladistvě
vypadající rty.

Tento ultra lesklý, odolný lek na rty
obsahuje oligopeptid, který pomáhá
rty konturovat, zejména pak prohlubeň
na horním rtu. Tento peptid vám
pomáhá dosáhnout plných, tvarovaných
a mladistvěji vypadajících rtů, po kterých
toužíte. Lesk na rty lze používat
samostatně nebo přes váš oblíbený
odstín rtěnky Nu Colour Replenishing
Lipstick.

Tato hedvábně jemná rtěnka zlepšuje
vzhled vašich rtů díky své bohaté
barvě, která se nerozpíjí a také díky
olivovému oleji. Tato složka poskytuje
účinnou antioxidační a tkáňovou
výživu, takže vaše rty budou hebké
a vypadat mladistvě.

Dopřejte svým rtům intenzivní
dlouhotrvající barvu s Nu Colour
Powerlips Fluid.

Snadno se nanáší a vyvolává pocit
svěžesti. Vaše rty okamžitě ožijí
jemným nádechem barvy a hebkostí.
4,5 g
Položka číslo: 97102853

Položka číslo: 97160102 Petal Pink

15 ml
Položka číslo: 9
 7160905 Tender Beige
97160904 Sweet Pink
97160902 Crystal Clear

PROFESIONÁLNÍ
ŠTĚTCE
SADA
PROFESIONÁLNÍCH
ŠTĚTCŮ

97160105 Antique Rose
97160106 Flushed
97160108 Berry Glaze
97160112 Champagne Kisses
97160114 Brandy
97160119 Cha Cha Red
97160115 Sunset

ŠTĚTEC PRO PODKLADOVÉ
PŘÍPRAVKY Č. 1
2

1

3

4

5

Naličte se jako
profesionálka
Navržena s pečlivostí tato špičková sada štětců
na make-up s lehkostí
zdokonalí váš vzhled.
Obsahuje šest základních
štětců v jednom
elegantním stříbrném
pouzdru. Tuto kompletní
sadu pro bezchybnou aplikaci make-upu jednoduše musíte
mít. Profesionální sada obsahuje štětec na pudr, štětec pro
podkladové přípravky, štětec na tvářenku, štětec na oční
stíny, štětec na roztírání kontur a štětec na obočí. Vhodné pro
všechny vaše pudrové a tekuté přípravky. Štětce s měkkými
syntetickými dvojitými vlákny dodávají to správné množství
produktu pro jemné roztírání
a ucelený přirozený vzhled vaší pleti.
Položka číslo: 97138962

4g

6

Snadno docílíte zářivého a
vyhlazeného vzhledu. Tento ultra
jemný podkladový štětec má
syntetická dvojitá vlákna, která byla
speciálně navržena pro použití s
tekutými přípravky pro vytvoření
bezchybného a přirozeného vzhledu.
Vysoce kvalitní štětec vám umožní
snadné použití make-upu k získání
vyhlazeného vzhledu pleti.
Položka číslo: 86998922

ŠTĚTEC NA TVÁŘENKU Č. 3
Pro přesnou aplikaci tvářenky! Tento
zkosený štětec vyrobený s ultra
jemnými syntetickými duálními vlákny
se skvěle hodí pro modelování kontur
vašich tváří, kterým poskytuje souvislé
vykreslení.
Položka číslo: 86998925

ŠTĚTEC NA OČNÍ STÍNY Č. 5
Ideální štětec k plynulé aplikaci stínů
na celé oční víčko a k vytvoření kontur
podél záhybu očního víčka.

Tato úžasná tekutá rtěnka s lehkým
složením vašim rtům dodá
dlouhotrvající barvu díky jedné jediné
aplikaci. A díky složkám jako je
avokádový olej a vitamín E, zůstanou
vaše rty příjemně hebké. Vážně skvělá.
Vyrazí vám dech. Powerlips Fluid.
3,1 ml
Položka číslo: 97001573 Determined
97001572 Persistence
97001571 Confidence
97001578 Unbreakable
97001579 Roar
97001574 Maven
97001580 Ruler
97001582 Reign
97001575 Breadwinner

ŠTĚTEC NA PUDR Č. 2
Štětec, který jednoduše musíte mít pro
aplikaci pudru! Má syntetická dvojitá
vlákna, což zajistí hladké a rovnoměrné
krytí. Pudr na štětci krásně drží, což
vám pomáhá k dosažení uceleného
přirozeného vzhledu.
Položka číslo: 86998924

ŠTĚTEC NA ROZTÍRÁNÍ
KONTUR Č. 4
Vytvořte si oční stíny jako
profesionálka. Tento dlouhý, zužující
se štětec obratně roztírá a zjemňuje
oční stíny od vnějšího k vnitřnímu
koutku oka.
Položka číslo: 86998923

ŠTĚTEC NA OBOČÍ Č. 6
Zkosený štětec navržený k pečlivému
nanášení a promíchávání stínů
na obočí. Nezbytný doplněk pro
tvarování obočí, zvýraznění očí
a vytvoření dokonalého make-upu
pro vaše obočí.
Položka číslo: 86998926

Položka číslo: 86998927
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OČI
Coral Leaf
Mocha Brick
Violet Breeze

Smoke
Shell
Slate Gray
Azalea Pink
French Vanilla
Espresso
Sandy Gold
Pearl Green

LIGHTSHINE EYEBROW
SHAPING KIT

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE

Rozlučte se s tvrdými linkami a dejte
svému obočí bezchybný vzhled.

Naše dokonalé palety 5 očních stínů vytváří nekonečné množství
vzhledu vašich očí s lehkostí. Každá paleta obsahuje matné oční stíny
s lehkým třpytem pro zvýraznění vašich přirozených rysů nebo pro
intenzivní, dramatický vzhled. Zvýrazněte, tvarujte a konturujte své
oči pomocí intenzivních barev, které se bezchybně a hladce prolínají.

Nabarvěte své obočí a dejte mu tvar
pomocí naší sady na úpravu obočí
Eyebrow Shaping Kit. Stíny se dají
snadno promíchat, což zajistí intenzitu
barvy a vy tak získáte co nejhezčí
klenutý tvar obočí. Tato sada je ideální
pro vytvoření jak přirozeného, tak
intenzivního vzhledu.

CUSTOM COLOUR DESIRED
EFFECTS EYE SHADOW 1

Nechte vaše oči vyniknout

4,7-5,1 g
Položka číslo: 9
 7102847 Coral Leaf
97102868 Mocha Brick
97102848 Violet Breeze

Nádherné oči, které si zasloužíte.
Tyto oční stíny obsahují jojobu a pudrové
mikročástečky, díky nimž mají hebkou
strukturu, která se snadno nanáší na pleť.
Dlouho vydrží a nevpíjí se do záhybu víčka,
jsou dostupné
v celé řadě přizpůsobitelných, sametově
jemných odstínů.
1,7 g
Položka číslo: 97160221 Smoke

4g

97160202 Shell
97160220 Slate Gray
97160205 Azalea Pink
97160211 French Vanilla
97160217 Espresso
97160215 Sandy Gold
97160218 Pearl Green

Položka číslo: 9
 7102852

1

Pudřenka se prodává zvlášť.

Coffee Bean
Jet Black

CURLING MASCARA BLACK
Získejte dlouhotrvající natočení
vašich řas.
Získejte jiskřivý pohled plný života
díky této pokrokové řasence. Její
mírně zakřivený kartáček zajišťuje
snadnou aplikaci a zlepší přirozenou
křivku vašich řas.
9g
Položka číslo: 97102851

NUTRIOL® EYELASH
TREATMENT

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

KLEŠTIČKY NA ŘASY

Indulge your lashes

Kontura vašich očí nikdy nebyla
tak hedvábně jemná.

Své přirozené řasy natočte směrem
nahoru pomocí našich kleštiček
Nu Colour Eyelash Curler. Díky
zakřivenému úhlu je tento
nepostradatelný doplněk vhodný
pro jakýkoli tvar oka.

Pomocí Nu Colour Nutriol Eyelash
Treatment snadno získáte hustější
a silnější řasy. Tento čirý gel posiluje
a prodlužuje jemné řasy od kořínků
ke konečkům. Můžete jej používat
samostatně nebo před použitím
řasenky Nu Colour Curling Mascara.
Posilující složení tohoto gelu
představuje špičku v péči o řasy.
5 ml

Jemné krémové složení této
konturovací tužky se na pleť snadno
nanáší a vy tak docílíte přesně toho
nalíčení, po kterém toužíte: jemné
přesné linky nebo kouřový vzhled
vašich očí na večer.

Perfektně natočí vaše řasy!

Položka číslo: 86998900

1,13 g
Položka číslo: 97160702 Coffee Bean
97160701 Jet Black

Položka číslo: 97161801
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ZEVNITŘ VEN
K tomu, abyste vypadali co nejlépe, je důležité
se cítit dobře, a v tom vám chceme pomoci.
Pharmanex® nabízí komplexní řešení díky
potravinovým doplňkům, které byly vytvořeny
pro výživu a ochranu vašeho těla. Spolu s našimi
oddanými vědci a přidruženými vědeckými
institucemi po celém světě vytváří naše středisko
pro výzkum a vývoj vlastní inovativní produkty.
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VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY
Produkty vytvořené na míru.

Společnost Pharmanex® vytvořila ucelenou řadu výživových doplňků, které vašemu tělu poskytují
optimální množství důležitých vitamínů a minerálů. Je důležité dodržovat pestrou a vyváženou stravu
a zdravý životní styl.
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LIFEPAK®+
Kdo chce být zdravý, musí začít
u správné stravy. Vědeckých důkazů,
které prokazují blahodárné účinky
konkrétních živin na zdraví, neustále
přibývá. Zdravá strava musí obsahovat
vyvážené množství makroživin (tuků,
proteinů a sacharidů) a mikroživin
(vitamínů a minerálů), tak aby
vyhovovala výživovým potřebám.
LifePak®+ Vám přinese širokou škálu
vitamínů a minerálů, které se zaměří na
devět důležitých funkcí Vašeho těla.
60 sáčků po 4 tabletách
Položka číslo: 85343742: FI, SE, NO
85433743: CZ, GB, HU, NL
85883742: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
85893742: DK, ES, IE, IS, PL
85833742: PT, RO, SK

LIFEPAK®+
Váš základ pro zdravý život.

Společnost Pharmanex® vytvořila komplexní doplněk mikroživin, který tělu poskytuje prospěšné množství
důležitých vitamínů a minerálů, stejně jako kompletní zásobárnu rostlinných výtažků. LifePak®+ poskytuje
základní přínosy pro zdraví, které jsou vědecky podloženy.

Chraňte své tělo

9 FUNKCÍ V JEDNÉ RECEPTUŘE

Tělo je neustále vystavováno
slunečnímu záření, znečištění
ze životního prostředí a
stresu. Všechny tyto aspekty
mohou oslabit ochrannou
bariéru vaší pokožky. Díky
své pokročilé receptuře,
LifePak®+ dodává vašemu
tělu vitamín C, který přispívá
k ochraně buněk před
oxidačním stresem.

ZRAK
KOGNITIVNÍ FUNKCE

Jód, Zinek, ...1

ZDRAVÍ POKOŽKY

Vitamín B3, Vitamín H, ... 2

OCHRANNÁ SÍŤ
ANTIOXIDANTŮ
Selen, Mangan,
Vitamín C, ... 3

Vitamín A, Vitamín B2 a Zinek. 5

KARDIOVASKULÁRNÍ
SYSTÉM
Vitamín K, Vápník, ... 6

PODPORA
IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Vitamín C, Zinek, Měď, ... 7

METABOLISMUS
ZDRAVÍ KOSTÍ

Vitamín B1, Jód, Měď, ...

8

Vápník, Vitamín D, ... 4

FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Jód a Selen.9

ADR BALÍČEK ESSENTIAL
NUTRITIONALS, KTERÝ
OBSAHUJE LIFEPAK®+,
MARINE OMEGA A JVI®
Více informací o výhodách této
promo akce vám sdělí
váš Distributor.

1 Přispívají k normálním kognitivním (poznávacím) funkcím.

4 Přispívají k udržení normálního stavu kostí.

7 Přispívají k normální funkci imunitního systému.

2 Přispívají k udržení normálního stavu pokožky.

5 Přispívají k udržení normálního zraku.

8 Přispívají k normálnímu energetickému metabolismu.

3 Přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.

6 Přispívají k normální srážlivosti krve.

9 Přispívají k normální činnosti štítné žlázy.
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PODPORA PRO SILNÝ ZÁKLAD
Pro udržení optimálního zdraví se doporučuje dodržovat vyváženou stravu, která obsahuje vitamíny, minerály
a další živiny spolu se zdravým životním stylem. V současné zrychlené době můžete vaši každodenní běžnou
stravu doplnit dodatečným příjmem vybraných živin. LifePak®+ a Marine Omega byly speciálně vyvinuty tak,
aby vám dodali nutriční základ pro dnešní zrychlený svět.

MARINE OMEGA

JVi®

Marine Omega je doplněk stravy s vysokým obsahem omega-3 mastných
kyselin, který obsahuje kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a kyselinu
dokosahexaenovou (DHA), které vašemu tělu poskytují denní dávku
asi 1,3 g omega-3 mastných kyselin. EPA a DHA z rybího a krilového oleje,
přispívají přispívají k normální činnosti srdce. DHA navíc přispívá k udržení
normální činnosti mozku a normálnímu zraku.

Joie de Vivre — Získejte chuť do života

120 želatinových tobolek
Položka číslo: 85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT
85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

JVi® je nápoj vyrobený z ovocných a zeleninových koncentrátů, šťáv a pyré,
které byly vybrány tak, aby uspokojily i vaše chuťové pohárky. Když se ty nejlepší
evropské druhy ovoce a zeleniny smíchají s ušlechtilými druhy ovoce, jako
je kustovnice čínská, rakytník nebo acerola, jste to vy, kdo z toho bude těžit.
Poslední jmenované plody jsou známé pro svůj vysoký obsah vitamínů
a minerálů, především vitamínu C, jako součást zdravé stravy byly tradičně
konzumovány v Jižní Americe a Asii.
Tento nápoj oranžové barvy obsahuje karotenoidy a je bohatý na vitamín C,
který přispívá:
• k ochraně buněk před oxidačním stresem
• k normální funkci imunitního systému
• ke správné tvorbě kolagenu a k běžné funkci pokožky
Seznamte se JVi®, abyste posílili ochranu vašeho těla a dosáhli zářivého vzhledu.
2x 750ml láhev
Položka číslo: 85433762: HU, RO, SK, CZ, PL
85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT

Chcete se dozvědět víc o produktech Pharmanex®? Pak navštivte stránku www.nuskin.com

58

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 58

07.05.2018 15:19:09

JAK ZJISTÍM
SVOJI HLADINU
KAROTENOIDŮ?

BioFotonický skener Pharmanex® vyvinutý lékaři a vědci ze
špičkové výzkumné americké univerzity, je první nástrojem
na světě, který je určen k měření hodnoty karotenoidů
v kožní tkáni neinvazivním způsobem, a to pomocí
dlouhodobě uznávané Ramanovy spektroskopie.
Jednoduchým přiložením dlaně před bezpečné,
nízkoenergetické modré světlo skeneru, získáte během
několika vteřin údaje o hladině karotenoidů ve vaší pokožce
– vaši hodnotu karotenoidů v kůži (SCS).
Technologie Biofotonického skeneru je patentovaná
a jedná se o rychlý a pohodlný způsob, jak zjistit,
zda produkty, jako LifePak®+ a JVi zvyšují vaši hodnotu
karotenoidů v kůži.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
Pokud se vaše hodnota
karotenoidů v kůži (SCS)
po užívání SCS certifikovaných
doplňků nezvýší, budou vám
vráceny peníze*.
*Podrobnosti o této záruce naleznete
na www.nuskin.com.

PHARMANEX®
BIOFOTONICKÝ SKENER S3

Skener představuje další generaci obchodní inovace
- je menší, rychlejší a přenosný. V roce 2014 obdržel
Biofotonický skener S3 bronzovou medaili na International
Design Excellence Award (IDEA) a zvítězil na BIG
Innovation Awards 2015. Podle BIG skener umožňuje
uživatelům lépe sledovat zlepšení na své pokožce,
které se odvíjí od změn v jejich stravování a životním stylu.
Skener S3 je dostupný všem kvalifikovaným Distributorům
od dubna 2014.
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PROGRAM TR90®
ZAČNĚTE SVOJI PROMĚNU
V těchto dnech je aktivní zvládání každodenních zdravých stravovacích návyků a zdravého životního
stylu výzvou. Představujeme TR90, program pro regulaci tělesné hmotnosti, který pomůže
sjednotit vaše tělo a způsob uvažování pro vaše nové „Já“.
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TĚLO

Program TR90® se skládá ze tří důležitých prvků:
náhražky jídla pro kontrolu hmotnosti, nutriční
poradenství a přizpůsobené fitness metody.
STRAVOVACÍPLÁN

CVIČENÍ

Balíček TR90® zahrnuje:

3 měsíční ADR Program TR90®:

1x TR90® JS, 3x TR90® Complex C, 3x TR90® Complex F, 30 tyčinek TR90®
M-Bars, 1x Průvodce Programem TR90®, 1x Deník proměny a další.

1. měsíc: 1x TR90® JS, 3x TR90® Complex C, 1x TR90® Complex F, 30 tyčinek
TR90® M-Bars, 1x Průvodce Programem TR90®, 1x Deník proměny a další.
2. a 3. měsíc 1x TR90® Complex C a 1x TR90® Complex F.

Položka číslo: 97138602: GB, IE, IS		
97138601: AT, CH, DE, LU
97138608: CH, IT		
97138611: PT		
97138600: DK		
97138791: PL		
97138599: CZ		
97138612: RO		

97138605: BE, CH, FR, LU
97138609: BE, NL
97138603: ES
97138610: NO
97138613: SE
97138604: FI
97138606: HU
97138598: SK

Položka číslo: 97138635: GB, IE, IS		
97138634: AT, CH, DE, LU
97138623: CH, IT		
97138626: PT		
97138617: DK		
97138792: PL		
97138616: CZ		
97138627: RO		

97138620: BE, CH, FR, LU
97138624: BE, NL
97138618: ES
97138625: NO
97138614: SE
97138619: FI
97138621: HU
97138615: SK
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TR90® JS

TR90® COMPLEX C

TR90® COMPLEX F

TR90® JS je produkt určený pro první
2 týdny programu. Obsahuje složky,
jako je opuncie, červený pomeranč,
granátové jablko a šafrán.

TR90® Complex C obsahuje kakao,
granátové jablko a višeň.

Směs přísad obsažených v Complexu
F tělu dodává složky, jako jsou
citrusové plody, cibule, grapefruit,
kajenský pepř, červený pomeranč
a zelený čaj.

15 sáčků
Položka číslo: 8
 5893750: GB, IE, DK, PT, IS
85153750: ES, NO, IT
85883750: FR, NL, DE, AT, BE,
LU, CH
85833750: FI, SE
85433750: HU, RO
85283750: CZ, SK, PL

62

90 kapslí

120 kapslí

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 62

07.05.2018 15:19:23

TR90® M-BAR
Vaše jídlo na cesty
Tato chutná náhrada jídla je k dispozici
ve dvou příchutích: čokoládové
a citrónové. Tyčinka má vysoký obsah
bílkovin, které tak přispívají k růstu
a udržení svalové hmoty pohodlným
a snadným způsobem. TR90® M-Bar:
• Může být snadno začleněna do
vašeho životního stylu.
• Praktická, nenápadná a vhodná,
když jste ve spěchu, nebo když jste
na cestách.
M-Bar s čokoládovou příchutí – 60 g
M-Bar s citrónovou příchutí – 59 g

PRŮVODCE
PROGRAMEM TR90®
Najít si cvičení, které vyhovuje vašemu
životnímu stylu, upravit své stravovací
návyky a nastavit si cíle - to vše jsou
důležité body tohoto programu.
Důležitou součástí programu TR90®
je dobře vyvážený stravovací plán,
zahrnující bílkoviny. Bílkoviny jsou
důležité živiny, které přispívají k
udržení svalové hmoty. Je potřeba
přemýšlet také nad vaším cvičebním
plánem. Jste zvyklí sportovat nebo ne?
Nedělejte si starosti, tento průvodce
vám na této cestě pomůže.

Položka číslo: T
 R90® M-Bar čokoládová příchuť
(30 tyčinek)
97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL
97138401: DK, GB, IE, IS, PT
97138673: HU, RO
97138403: CZ, PL, SK
97138407: FI, SE
97138405: ES, NO
97138411: IT
TR90® M-Bar citrónová příchuť
(30 tyčinek)
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL
97138402: DK, GB, IE, IS, PT
97138674: HU, RO
97138404: CZ, PL, SK
97138408: FI, SE
97138406: ES -NO
97138412: IT
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SOLUTIONS

Řada navržená tak, aby uspokojila nároky každodenního života.
Současný životní styl klade na naše tělo vyšší nároky, než kdy dříve. Naše produkty Pharmanex® Solutions
obsahují vysoce kvalitní složky v bezpečném a optimálním množství. Každý z těchto produktů přináší živiny,
které naše tělo potřebuje, aby stačilo každodennímu životnímu rytmu – tím přinášejí opravdová řešení pro
požadavky opravdového života.

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ je jedinečná a patentovaná
směs cetylesterů mastných kyselin,
včetně látky Cetyl tallowat. Jednoduše
rozetřete tento rychle působící krém na
svou pokožku. FlexCreme se jednoduše
nanáší a rychle vstřebává do pokožky.
60 ml
Položka číslo: 8
 5873521 všechny trhy kromě ES - IE - PL
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CORDYMAX CS-4®

BIOGINKGO

BONE FORMULA

Složení produktu CordyMax je
normovaným výtažkem z houby
Housenice čínské (Cordyceps sinensis),
který byl získán procesem fermentace.
Tato houba má bohatou, dva tisíce let
dlouhou historii. Roste především
na náhorních plošinách v Tibetu,
v nadmořské výšce nad 4 000 metrů.
Trvá pět až sedm let než tato houba
dokončí svůj životní cyklus
a dá se z ní vyrobit přírodní produkt.

Pokud cítíte, že máte poslední dobou
sklon zapomínat. Výtažek z listu jinanu
dvoulaločného (Ginkgo biloba) který
BioGinkgo obsahuje, vám pomůže
udržet si dobré kognitivní funkce.

Posilněte své kosti již dnes
a žijte zdravěji zítra.

60 tablet
Položka číslo: 85873442: DK, GB, IS, NL
85433442: CZ, HU, RO, SK

120 kapslí
Položka číslo: 85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE
85433441: CZ, HU, RO, SK

Kosti jsou živé, rostoucí tkáně tvořené
převážně vápníkem a kolagenem.
Zdraví kostí a jejich síla je důležitou
součástí zachování celkového zdraví
lidského těla.
Bone Formula nabízí směs vitamínů a
minerálů, včetně vápníku, vitamínu D
a K a dalších důležitých živin, jako je
hořčík a mangan, k vývoji a zachování
správného zdraví kostí.
120 kapslí
Položka číslo: 8
 5823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT,
LU, NL
85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT
85493331: CZ, HU, RO, SK
85873331: DK, FI, NO, SE

Chcete se dozvědět víc o produktech Pharmanex®? Pak navštivte stránku www.nuskin.com
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PHARMANEX® TĒGREEN

PHARMANEX® PRO-B™

REISHIMAX GLp

V současnosti je zelený čaj a jeho
výtažek užíván mnoha lidmi po celém
světě; zatímco v Indii a Číně byl pro
své rozličné přínosy používán již
po staletí.

Potravinový doplněk stravy
s Lactobacillus fermentum (PCC®).
Bakterie Lactobacillus Fermentum
(PCC®) je považována za odolnou
bakterii, která je schopná přežít
v prostředí s nízkou hodnotou pH, jako
je náš trávicí trakt. Tento potravinový
doplněk obsahuje 2 miliardy těchto
živých bakterií v jedné kapsli pro Vaši
střevní mikroflóru.

Reishi je dřevokazná houba, která
stupňovitě obrůstá kmeny a pařezy
stromů. Ve starých čínských textech
je Reishi popisována jako vysoce
ceněná houba. Víc než 2 000 let
lidé v Asii tuto vzácnou houbu
ukrytou v hlubokých lesích začleňují
do své stravy.

Konzumace zeleného čaje pomáhá
chránit naše tělo posílením přirozené
obranyschopnosti organismu proti
účinkům volných radikalů, které
pochází ze znečištěného ovzduší,
stresu, kouře a toxinů.
30 kapslí
Položka číslo: 85283440: ES, GB, IE, IS, PL
85883440: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL
85893440: DK, FI, NO, SE
85433440: CZ, HU, RO, SK

120 kapslí
Položka číslo: 85883529: AT, BE, FR, DE, IT, LU, NL, CH
85893529: DK, FI, NO, SE
85343529: ES, GB, IE, IS, PL, PT
85493529: CZ, HU, RO, SK

30 kapslí

60 kapslí
Položka číslo: 85113519: GB, IS, NL, PL
85433519: CZ, HU, RO, SK

Položka číslo: 85893520 GB, IE, DK, IS
85433520 HU, RO
85493520 CZ, SK
85883520 FR, BE, NL, LU, DE,
AT, CH
85283520 IT, PL, NO
85153520 PT, ES
85833520 FI, SE

Chcete se dozvědět víc o produktech Pharmanex®? Pak navštivte stránku www.nuskin.com
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R 2 DAY
Pomůže vám dodat pocit energie
a připravit vás tak na nový den.
2

Gr

a n á t o v é j a b l ko

R Day nabízí báječnou směs klíčových
složek jako je Housenice čínská
(Cordyceps sinensis), granátové jablko
a Ženšen pravý (Panax Ginseng).
Zaměřuje se na následující tři oblasti:
• Zvyšuje fyzický výkon.
• Zlepšuje koncentraci a koordinaci.

Že n š e n

• Pomáhá udržet optimální výdrž.
180 kapslí

Ho

u s e n i ce č í n s k

á

Položka číslo: 85893895: DK, GB, IE, SE
85153895: IT, PT
85283895: CZ, ES, PL
85433895: HU, RO, SK
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R2 – OSVĚŽTE SE A NAČERPEJTE NOVOU ENERGII
R2 poskytuje exkluzivní kombinaci složek a průlomovou vědu. Kombinací obou produktů se výhody
R2 násobí, aby vám pomohly zažít harmonii mysli a těla.

R 2 NIGHT
Každé ráno budete cítit příval energie.
2

R Night obsahuje směs pečlivě
vybraných rostlinných výtažků:
z červeného pomeranče
a z brokolicových a hroznových
semínek. Navíc obsahuje selen,
prospěšnou minerální látku, která
přispívá k ochraně buněk před
oxidačním stresem.

S el e n

Se

60 kapslí
Položka číslo: 8
 5893894: DK, GB, IE, SE
85153894: IT, PT
85283894: CZ, ES, PL
85433894: HU, RO, SK
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

BALÍČEK R 2
2

Hr

oz n o

vá jadé

rka

Če

r ve n

ý pome

mínk

ra n

a b r o ko

l i ce

č

2

Obsahuje R Day a R Night.
Položka číslo: 8
 5283901: CZ, ES, PL
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL
85893901: DK, GB, IE, SE
85153901: IT, PT
85433901: RO, SK, HU
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DODATEK 1

Složení pro skvělou pleť

Zdravou a krásnou plet mohou mít všichni bez ohledu na věk. Pokud se budete řídit několika jednoduchými pravidly a budete o svou
pleť pečovat pomocí účinných produktů, získáte tak návod na mladistvěji vypadající, hebkou a zdravou pleť teď i do budoucna.

VĚKOVÁ
SKUPINA

TYPICKÉ ZNAKY PLETI

CO DĚLAT

DOPORUČENÍ

20-30
LET

Ačkoli je vaše pleť hydratovaná,
hebká a pružná, rychlost vaší
buněčné obnovy se začíná
zpomalovat. Výsledkem je
hromadění přebytečných
odumřelých buněk kvůli čemuž
vaše pleť vypadá mdle.

Teď je ten nejvhodnější čas vytvořit si účinný režim
péče o pleť.
• Používejte čisticí přípravek, který vám pomůže odstranit
nečistoty a odumřelé buňky a odkrýt mladistvý jas vaší pleti.
• Poté použijte tonikum, abyste pleti poskytli její ideální pH.
• Použijte produkt pro zachování mladistvé struktury pokožky.
• Vyzkoušejte domácí mikrodermabrazi, abyste svou pleť
rychle a jemně vyhladili a odstranili z ní odumřelé kožní
buňky a toxiny.
• Jednou týdně vyzkoušejte domácí lázeňskou proceduru,
abyste z pleti odstranili toxiny.

•
•
•
•
•
•

30-40
LET

Na vaší pleti se začíná projevovat
vliv vystavení se slunečnímu
záření a znečištěnému životnímu
prostředí. Snížená produkce
strukturální bílkoviny pokožky
spolu s opakovanými mimickými
pohyby svalů obličeje pak
způsobí, že se na něm začínají
pomalu objevovat vrásky
kolem očí, úst a na čele.

Do své každodenní péče o pleť zařaďte čisticí přípravek,
tonikum, hydratační přípravek, ochranu proti slunečnímu
záření a produkt, který zvyšuje produkci strukturální
bílkoviny pokožky a pomáhá tak vyplnit a vyhladit viditelné
vrásky.
• Najděte si produkt, který obsahuje polyhydroxydové
kyseliny (PHA), které pomáhají stimulovat buněčnou
obnovu a zlepšují jas pokožky, čímž získáte hladší
a mladistvěji vypadající pleť.
• Vyzkoušejte domácí mikrodermabrazi, abyste svou pleť
rychle a jemně vyhladili a odstranili z ní odumřelé kožní
buňky a toxiny.
• Jednou týdně vyzkoušejte domácí lázeňskou proceduru,
abyste z pleti odstranili toxiny.

•
•
•
•
•

Pure Cleansing Gel
pH Balance Mattefying Toner
Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
Nu Skin Clear Action® Toner
Celltrex® CoQ10 Complete
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to
Oily Skin
• Tru Face® Skin Perfecting Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II

•
•
•
•
•
•
•

40-50
LET

50+

Produkce mazu pokožky
se zpomaluje a výsledkem
je sušší pleť. Vaše pleť je křehčí
a začíná ochabovat. Snižuje
se její elasticita a objevují
se hlubší vrásky. Zkrátka pleť
přišla o svůj mladistvý jas.

Vaší pleti by mohl prospět hydratační krém a čisticí přípravek
bohatý na antioxidanty.
• Najděte si produkt s obsahem pro-kolagenových peptidů,
které pomáhají zjemnit vzhled vrásek a linek kolem úst,
očí a na čele.
• Vyberte si produkt, který byl vytvořen pro povzbuzení
produkce klíčové složky pevné pokožky a pro boj
s prvotními viditelnými známkami stárnutí pokožky.
• Zvažte použití komplexního, intenzivního systému,
abyste nastartovali režim péče o svou pleť.
• Jednou týdně vyzkoušejte domácí lázeňskou proceduru,
abyste z pleti odstranili toxiny.

•
•
•
•
•

Pigmentové buňky ve vaší pleti
se mohou více spojovat a
vytvářet takzvané „stařecké
skvrny“. Vaše pleť ztratila většinu
své pevnosti a pružnosti, může
být sušší, svědivější a citlivější
na alergeny. Vaše pleť je tenčí
a zranitelnější.

Kromě čištění, tonizace a hydratace vaší pleti zvažte
použití produktů pro pro její rozjasnění, abyste tak
redukovali nejednotný tón pleti.
• Vyberte si produkt určený ke zvýšení produkce
a zpomalování odbourávání strukturální bílkoviny
pokožky, aby vám pomohl zpevnit ochablou pleť
v oblati brady, očí a čelistí.
• Jednou týdně vyzkoušejte domácí lázeňskou proceduru,
abyste z pleti odstranili toxiny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Pure Cleansing Gel
pH Balance Mattefying Toner
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Moisture Restore Day SPF 15
Combination to Oily Skin
ageLOC® Transforming Night
Tru Face® Line Corrector
Tru Face® Instant Line Corrector
Tru Face® Revealing Gel
Polishing Peel
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II
ageLOC Me® Skin Care System
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Creamy Cleansing Lotion
pH Balance Toner
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to
Dry Skin
ageLOC® Transforming Night
Night Supply Nourishing Cream
Tru Face® Line Corrector
ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
ageLOC® Future Serum
Nu Skin® 180°® Anti-Ageing System
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
Nu Skin® 180°® Face Wash
Tru Face® Priming Solution
ageLOC® Radiant Day SPF 22
Celltrex® Ultra
Moisture Restore Intense Moisturizer
ageLOC® Transforming Night
Tru Face® Line Corrector
Tru Face® Revealing Gel
ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
ageLOC® Future Serum
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II

Bez ohledu na váš věk, byste neměli zapomínat na přípravky, které slouží k ochraně před slunečním zářením, aby vám pomohly chránit vaši pokožku
před škodlivými slunečnímy paprsky. A na čerstvé ovoce a zeleninu, které byste měli zařadit do vašeho jídelníčku.
Výše uvedené informace jsou návodem pro standardní typy pleti různého věku. Životní styl, životní prostředí a geny - to vše má vliv na to, jak vaše pleť vypadá
a jak se cítí, proto je možné, že produkty, které vyhovují specifickým potřebám vaší pleti, spadají do jiné věkové kategorie, než je váš skutečný věk.
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DODATEK 2

Individuální průvodce režimem péče o pleť

X

Vzhled pórů

X

X

X

Face Lift Powder and Activator

X

Creamy Hydrating Masque

X

Epoch® Glacial Marine Mud®

Mdlá pokožka/nedostatek jasu

Exfoliant Scrub

X

Polishing Peel

Hrubá pokožka/Nerovnoměrná
struktura pleti

X

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

X

Celltrex® Ultra

X

Celltrex® CoQ10 Complete

Nejednotný tón pleti

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

X

„Lázeňská péče“ ***
1–3 týdně

Tru Face® Skin Perfecting Gel

X

Tru Face® Revealing Gel

Zvýšená pigmentace kůže (stařecké
skvrny a pigmentové skvrny ze slunce)

Tru Face® IdealEyes

X

X

Tru Face® Instant Line Corrector

Hluboké linky a vrásky

X

Tru Face® Line Corrector

X

X

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

Jemné linky a vrásky

X

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

X

ageLOC® Future Serum

Pevnost pleti

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser for Dry Skin

X

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Oily Skin

Mladistvá struktura pleti

Cílená péče**
denní použití

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Normal Combo Skin

X

Nutricentials® Combination to Oily

X

Nutricentials® Normal to Dry

ageLOC® Elements

Zacílení na zdroje viditelných
známek stárnutí pokožky

Nu Skin Clear Action®

ageLOC Me® Skin Care System

Hlavní
obavy týkající
se pleti

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

Základní řady pro každodenní péči*
denní použití

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Tmavé kruhy/váčky pod očima

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pupínky

X

Mastná pokožka

X

Suchá pokožka

X

Antioxidační ochrana

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Poznámka:
* Nelze používat více základních řad najednou.
** Použitím více produktů, které se zaměřují na buněčnou obnovu, jako hydroxykyseliny, se účinek zdvojí a může zvýšit citlivost pleti. Kontaktujte svůj místní Zákaznický
servis pro podrobné informace o produktu a o jeho doporučení.
*** V rámci jednoho „lázeňského ošetření“ by měl být použit pouze jeden „lázeňský“ produkt.
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DODATEK 3

Individuální průvodce režimem péče o vlasy

Které produkty vlasové péče od společnosti Nu Skin® budou vyhovovat mým vlasům?*

Typ vlasů/stav

ŠAMPON

KONDICIONÉR

TÝDENNÍ PÉČE

Normální až mastné
a jemné vlasy

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Normální až mastné vlasy,
rovné vlasy

Balancing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Mastné vlasy bez objemu

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Snadno se mastící vlasy

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou až víckrát týdně)

Velmi suché vlasy

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (1-2 týdně)

Velmi suché a zatěžované
vlasy

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (dvakrát nebo vícekrát
za týden)

Suché až normální vlasy

Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner

ReNu Hair Mask (jednou týdně)

Suché až normální vlasy,
rovné vlasy

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (jednou týdně)

Vlasy, které jsou často vystavované
znečištěnému životnímu prostředí
(vlasy plavců)

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1-2 týdně podle stavu vlasů)

Hrubé a kudrnaté vlasy

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Husté vlasy, kterým lépe
vyhovují produkty
s etnobotaniky

Epoch®Ava puhi moni
Shampoo and Light
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Vlasy, které mají
problém s lupy

Epoch® Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo

Kondicionér podle vašeho
výběru

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(jednou týdně)

Vypadávání nebo
řídnutí vlasů

Nutriol® Shampoo

Kondicionér podle vašeho
výběru

Nutriol® Hair Fitness Treatment &
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II

*Výsledky se budou lišit v závislosti na hustotě vlasů, typu, struktuře a jejich stavu.
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SLOVNÍK
ageLOC® - anti-agingová platforma společnosti
Nu Skin® zahrnující vědu pro vývoj a produkty, které
se zaměřují na viditelné známky stárnutí pokožky
u jejích zdrojů.

Divizna malokvětá (Verbascum thapsus) kvetoucí rostlina z amerického jihozápadu, kterou
původní obyvatelé Ameriky používali pro její
zklidňující účinky.

Alfahydroxy kyselina (AHA kyselina) - kyselina,
která zvyšuje buněčnou obnovu, pomáhá redukovat
výskyt drobných vrásek a linek a podporuje hebčí
a čistší pleť.

DNA (Kyselina deoxyribonukleová) - genetický
materiál vyskytující se téměř ve všech buňkách
lidského těla. DNA nese genetickou informaci
nezbytnou pro stavbu a udržení organismu. Obvykle
se vyskytuje jako těsně spojené dvojité vlákno
vytvářející dvojitou spirálu.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - uznávaná pro své
zklidňující a posilující vlastnosti.
Amino kyselina - stavební kámen bílkovin. Tělo
využívá více než 20 různých aminokyselin pro výrobu
různých bílkovin ve svalech, vlasech, pokožce, krvi
a dalších tkáních.
Antioxidant - sloučenina, která pomáhá chránit
před oxidativním stresem.
AP-24® - patentovaná látka pro péči o ústní dutinu,
která na zubech zanechává hladký a čistý pocit.
arNOX - silný generátor volných radikálů, který se
vyskytuje na povrchu buněk a uvnitř těla. arNOX je
enzym související s věkem, který je pravděpodobně
jedním ze zdrojů stárnutí pleti. Množství arNOX v
lidském těle je prokazatelně spojené s mladistvým
vzhledem.
arSuperMarkery - s věkem související super znaky,
neboli „arSupermarkery“, je termín vytvořený
společností Nu Skin®, který popisuje chemické složky
těla, jež ovlivňují to, jak stárneme.
Babasový olej (Orbignya oleifera) - získávaný
z plodů babasové palmy. Používán generacemi
původních obyvatel Jižní Ameriky jako přírodní
hydratační přípravek.
Bambucké máslo (Butyrospermum parkii)
- bohatá zvláčňující látka, která posiluje funkci
přirozené ochranné vrstvy pokožky a zvyšuje hladinu
hydratace.
Bentonitový jíl - tento přírodní jíl, získávaný ze
sopečného popela, funguje jako magnet a odstraňuje
odumřelé kožní buňky a toxiny, pleť následně vyhladí
a zanechává ji svěží a jasnou.
Bezbarvý karotenoid (Dunaliella salina extract)
- jedinečný antioxidant vyráběný z mořských řas
Středozemního moře. Pomáhá chránit pokožku před
negativními vlivy životního prostředí.
Biofotonika - vědní obor, který využívá světlo k
měření bioukazatelů v živých organismech.
Cetylestery mastných kyselin - přírodní forma
mastných kyselin upravená alkoholem. Tělo je
používá jako emulgátor a lubrikant.
CS7 - uhlazuje povrch vlasů a dodává jim lesk, který
přetrvává i přes opakované mytí.
DHA (Kyselina dokosahexaenová) - omega-3
mastná kyselina, která přispívá ke správné činnosti
mozku a zdravému zraku. Dobrým zdrojem DHA
je rybí tuk.
Di- a tri-peptidy - získávány z hydrolyzovaného
rýžového proteinu; zlepšují obnovu pokožky
po zátěži; stimulují buněčnou obměnu a syntézu
strukturálních bílkovin pro lepší pevnost pokožky
a zmírnění vzhledu vrásek a linek.

Dračinka křovitá (Cordyline terminalis) - listy této
havajské rostliny byli po staletí oceňovány Polynésany
pro své zklidňující účinky na pokožku.
Dýňové enzymy (Lactobacillus/Curcurbita pepo
fruit ferment extract) - proteolytické enzymy
získávané z dýně, které pleť obrušují a zbavují ji tak
odumřelých kožních buněk.
EPA (kyselina eikosapentaenová) - omega-3
mastná kyselina. Spolu s DHA přispívá k normální
činnosti srdce. Dobrým zdrojem EPA je rybí tuk.
Ethocyn® - anti-agingová složka u níž klinické testy
prokázaly, že je klíčovou složkou pro pevnou pokožku.
Etnobotanika - rostliny používané domorodými
kulturami pro své blahodárné účinky na pokožku.
Eukalyptus - spolu s mentolem a mátový olejem
poskytuje pokožce chladivý a osvěžující pocit a
zároveň jí dodává výraznou a osvěžující vůni.
Fosfatidylcholin - získávaný ze sóji. Pomáhá chránit
buněčnou membránu a udržovat hladkost pleti.
Fotozomy - enzymy DNA získávané z mořského
planktonu. Pomáhají pokožku chránit před
negativním vlivem nadměrného slunečního záření.
Zapouzdření (zabalení aktivní látky) lipidů přispívá
ke zlepšení biologické dostupnosti (podíl nebo
množství látky, která se v nezměněné nebo aktivní
formě dostane na místo účinku).
Geny - základní jednotky dědičnosti v živých
organismech. Jsou funkční součástí DNA, nesou
informaci pro stavbu, udržení a regeneraci buněk
a předávají dědičné vlastnosti potomkům. Některé
z těchto vlastností jsou okamžitě viditelné, např.
barva očí nebo počet končetin, některé se projevují
v pozdější fázi života, např. rychlost stárnutí, zdraví.
Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný) - rostlinný
výtažek z jinanu dvoulaločného, který napomáhá
udržovat paměť i s postupem věku a zachovávat
kognitivní funkce.
Glukonolakton - polyhydroxydová kyselina, která
se přirozeně vyskytuje v kožních buňkách. Díky své
molekulární struktuře je k pokožce jemná a nedráždí
ji, zatímco jí dodává klinicky ověřené anti-agingové
účinky proti stárnutí, jako antioxidační ochranu,
hydrataci a obranu pokožky.
Granátové jablko - tmavě rudé ovoce s mnoha
semínky pocházející z Persie. Granátová jablka
obsahují flavonoidy, které také patří mezi polyfenoly.
Houba Reishi (Ganoderma lucidum, Lesklokorka
lesklá) - dřevokazná houba, která stupňovitě obrůstá
kmeny stromů a pařezy. Ve starých čínských textech
je Reishi vysoce ceněnou houbou. Víc než 2 000
let využívali lidé v Asii této vzácné houby rostoucí
hluboko v pralesích.

Housenice čínská (Cordyceps sinensis) - houba
oceňovaná v Číně již od starověku.
HMW komplex - tato exkluzivní směs látek
společnosti Nu Skin® obsahuje výtažek hypnea
musciformis z pelyňku a z vrbovky. Pokožku zklidňuje.
Hnědá mořská řasa - vysoce mineralizovaná a
bohatá na aminokyseliny a antioxidanty. Pomáhá
absorpci a zadržování vlhkosti.
Hydroxytyrosol - polyfenol nacházející se v extra
panenském olivovém oleji, který podporuje hebkou
a bezchybnou pleť.
IBR-Dormin® (výtažek z narcisu, Narcissus
tazetta) - přirozená sloučenina, která se nachází
v cibulce narcisu. Je vědecky prokázáno,
že zlepšuje trvanlivost buněk a posiluje
přirozenou obranyschopnost pokožky
před enviromentálním stresem.
Imunoglobuliny - obecný výraz pro protilátky.
V reakci na vystavení cizorodým látkám si všichni
savci vytvářejí tyto specifické bílkoviny.
Izomerát sacharidů - váže vlhkost v pokožce, snižuje
suchost a dodává pokožce zdravý jas.
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) - výtažek
z kvetoucího stromu, který pokožku povzbuzuje.
Jojobový olej (Simmondsia chinensis) - přírodní
hydratační složka získávaná ze semínek pouštního
keře, který napomáhá zvláčnit vlasy a pleť.
Karotenoidy - významná kategorie sloučenin
rozpustných v tucích. V přírodě se hojně vyskytují a
mohou za červenou, oranžovou a žlutou barvu, které
vidíme u ovoce a zeleniny. Mezi karotenoidy patří
například betakaroten, lykopen, lutein a astaxantin.
Koenzym Q10 (CoQ10 neboli Ubiquinon)
- lokálně koenzym Q10 podporuje nezbytnou
buněčnou energii pro zářivý a mladistvý vzhled.
Kolagen - protein, který pokožce a dalším tkáním
lidského těla přináší strukturu, sílu a pružnost.
Kortex (Cortex) - kůra, vláknitá vrstva vlasu, která
zabírá 75-80 % vlastní vlasové hmoty. Vlasům
dodává speciální vlastnosti jako je pružnost nebo
zvlnění. Obsahuje také zrníčka melaninu, vlasového
pigmentu, který je produkován při růstu vlasů.
Krilový olej - olej získávaný z mořských korýšů, který
poskytuje přírodní směs fosfolipidů, astaxantinů
a EPA/DHA mastných kyselin.
Kutikula (povrch vlasu) - vnější vrstva vlasu.
Je zodpovědná za většinu mechanické síly vlasového
vlákna. Je tvořena zploštělými buňkami, které se
překrývají jako tašky na střeše. Kutikula chrání vnitřek
vlasu před poškozením.
Kyselina askorbová - také známá jako vitamín C
přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem
a přispívá k přirozené tvorbě kolagenu pro normální
funkci pokožky.
Kyselina hyaluronová - zvlhčující sloučenina, která
se v pleti přirozeně vyskytuje. Vybraná pro svou
schopnost vázat vlhkost ve svrchní vrstvě pokožky.
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Kyselina mléčná - viz Alfa-hydroxy kyselina.
Kyselina salicylová - betahydroxy kyselina, která
podporuje exfoliaci (hloubkové čištění) pleti.
Listy Plaménku plotního (Clematis vitalba) používané generacemi původních obyvatel Ameriky
pro zklidnění šupinaté, suché pokožky.
Mangan - v biologii fungují ionty manganu jako
doplňující faktory spousty různorodých enzymů pro
zachování mnoha funkcí. Přispívá ke správné látkové
výměně a ochraně buněk před oxidačním stresem.
Máta rolní (Menta arvensis) - přírodní planá máta,
která pokožku chladí a oživuje. Byla používána kmeny
původních obyvatel jihozápadní Ameriky.
Měď - přispívá ke správné látkové výměně, normální
funkci nervového systému, pigmentaci vlasů
a pokožky, normální funkci imunitního systému
a k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Mikroživiny - živiny, které potřebujeme jen v malém
množství, jako jsou vitamíny a minerály. V těle
vykonávají stovky životně důležitých funkcí.
Minerály - nezbytné mikroživiny, které jsou nutnou
součástí stravy, protože si je tělo samo neumí vyrobit.
Pracují jako doplňkové složky mnoha reakcí v těle.
Mlezivo - první mateřské mléko produkované po
narození potomka. Od normálního mléka se liší tím,
že obsahuje větší koncentraci specifických typů
bílkovin.
Močovina - vysoce efektivní a účinně zvlhčující látka.
Proniká hluboko do vnější vrstvy kůže, hydratuje
ji a chrání ji před poškozením a vysoušením.
Ve vyšší koncentraci může pomoci redukovat
šupinatost a mozoly.
Mokřadkový olej (Limnanthes alba) - přírodní
vyhlazující látka. Pokožku hydratuje a posiluje.
Mořské diatomy (Diatomaceous earth) - jemné
částice z planktonových řas, které se používají pro
jemné odstranění odumřelých kožních buněk.
NaPCA (sodík PCA) − zvlhčující látka, která
přitahuje a váže vlhkost v pleti.
Nové koření (Pimenta dioica) - koření používané
původními obyvateli Střední Ameriky pro úlevu
od suché pokožky chodidel.
Ochranný faktor - aktivní látka, která pomáhá
chránit před škodlivými slunečními paprsky.
Olej z máty peprné (Mentha piperita) - přírodní
rostlinný olej, který pleť ochlazuje, oživuje a stimuluje.
Oligopeptid - o pokožku pečující látka, která
zlepšuje konturu a plnost rtů.
Omega-3 mastné kyseliny - polynenasycené
mastné kyseliny. Jejich hlavními zdroji je krillový
olej a rybí tuk, vejce a rostlinné oleje (lněný olej). EPA
a DHA jsou nejdůležitějšími mastnými kyselinami.
Oxidace - reakce buněk těla na působení volných
radikálů. Postupem času zoxidované buňky oslabují
a mají nižší schopnost správně plnit své funkce.
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Pomerančovník kyselý (Citrus aurantium amara)
- používán v Číně a v Karibské oblasti, zejména na
Haiti, jako přírodní osvěžující deodorant. Ačkoli
původem z Číny, Pomerančovník kyselý se v Evropě
objevil v 11. století. Jeho plody jsou velmi oblíbené
nejen pro svou lahodnou, sladkokyselou chuť, ale
i pro svou osvěžující vůni a deodorační vlastnosti.
Pantenol - člen skupiny vitamínů B. Oživující
hydratační a posilující látka pro pokožku i vlasy.
Papain - enzym z tropické papáje, který pomáhá
eliminovat ucpávání pórů.
Pistáciový olej (Pistacia vera) - olej z ořechů
bohatý na mastné kyseliny, který pokožku hydratuje
a změkčuje.
Polyfenoly - molekuly, jež rostliny přirozeně
produkují. Pigmenty, které naznačují, že dané
ovoce či zelenina jsou zralé, rovněž patří do rodiny
polyfenolů. Jsou také nazývány fytochemikálie nebo
fytonutrienty.
Polyhydroxy kyseliny (PHA) - viz Glukonolakton.
Polymerová technologie - vytváří tuhý krémovitý
korektor, který přináší lehké, dlouhodobé krytí bez
použití vazelíny nebo těžkých vosků.
Prášek ze skořápek vlašského ořechu (Juglans
regia) - rozemleté skořápky vlašského ořechu jsou
jemným abrazivem a pleť po nich zůstává hladší
a hebčí.
Proteiny (bílkoviny) - velké biologické molekuly
obsahující jeden nebo více řetězců aminokyselin.
Jsou zodpovědné za širokou škálu funkcí těla
zahrnující metabolické procesy, replikační proces
(tvorba kopií) DNA a pohyb molekul. Používány
tělem pro stavbu tkání, bílkoviny se nachází v mase,
ve vejcích, v mléčných výrobcích, v oříšcích,
v obilovinách, v ovoci a v zelenině.
Přírodní steroly - mají velkou schopnost vázat vodu
a zanechávají vlasy zvlhčené a hebké na dotek.
Retinol - čistá forma vitamínu A, který pomáhá
vyhlazovat drobné linie a vrásky, projasnit pleť a
rozzářit ji. Vitamín A rovněž přispívá k přirozenému
zpracování železa pro zachování zdravé pokožky,
zraku a imunitního systému.
Řebříček obecný (Achillea millefolium) - rostlinný
výtažek, který pomáhá zklidnit pokožku.
Selen - přispívá k ochraně buněk před oxidačním
stresem.
Seskupení genů mládí - funkční skupiny genů,
které sdílejí společné znaky spojené s mladistvostí.
Seskupení genů mládí je klíčovým arSuperMarkerem.
Sójové lipidy (Glycine soja) - chrání křehkou vrstvu
vlhkosti v pokožce. Díky nim zůstává pokožka hebká
a hydratovaná.
Tokoferol - rovněž známý jako vitamín E přispívá k
ochraně buněk před oxidačním stresem.
Tricalgoxyl® (sulfátované oligosacharidy z chaluh)
- získávaný z hnědé řasy. Bohatý na polysacharidy,
které poskytují optimální prostředí pro bohatě
vypadající vlasy.

Vápník - nejrozšířenější minerál v lidském těle.
Přispívá ke správné srážlivosti krve, látkové přeměně,
normální funkci svalů a fungování trávicích enzymů.
Vápník je rovněž nezbytný pro zdravé kosti a zuby.
Vitamíny - nezbytné mikroživiny, které jsou
nezbytnou součástí stravy, protože si je tělo samo
neumí vyrobit. Vitamíny mohou fungovat jako
antioxidanty a koenzymy - sloučeniny nezbytné pro
množství reakcí v lidském těle.
Vitamín A - viz Retinol.
Vitamíny B - skupina vitamínů rozpustných ve vodě,
které mají spoustu blahodárných vlastností. Do této
skupiny patří tiamin (vitamín B1), riboflavin (vitamín
B2), niacin (vitamín B3), kyselina pantotenová
(vitamín B5), pyridoxin (vitamín B6), biotin (vitamín
B8), kyselina listová (vitamín B9) a kobalamin
(vitamín B12).
Vitamín C - viz Kyselina Askorbová.
Vitamín D - vitamín rozpustný v tucích získávaný
z potravy nebo produkovaný kožními buňkami,
které jsou vystaveny slunečnímu záření. Přispívá k
udržení normálního stavu kostí a k normální funkci
imunitního systému. Syntézy vitamínu D v pokožce
vlivem slunečního záření nelze v evropských zemích
dosáhnout, zejména v zimních měsících, kdy není
dostatek slunečního záření.
Vitamín E - viz Tokoferol.
Vitamín K - tento vitamín rozpustný v tucích přispívá
k normální srážlivosti krve a udržení zdravých kostí.
Volné radikály - nestálé molekuly v těle, které
vyhledávají okolní buňky a vytvářejí neustálou
řetězovou reakci utváření volných radikálů a
molekulárního stresu. Tato řetězová reakce může
vést k oxidačnímu stresu buněčné membrány, DNA
a tkáňových bílkovin.
Výtažek z Ava puhi (Zingiber zerumbet) - nektar
získávaný z cibulek rostliny Ava puhi. Používán po
staletí obyvateli Polynésie pro změkčení a posílení
vlasů.
Výtažek z bílého čaje (Camellia sinensis) antioxidant bohatý na katechiny; pomáhá chránit a
obnovovat přirozenou odolnost pokožky.
Výtažky z hrášku, bambusu a glukosaminu účinná směs látek proti stárnutí, která prokazatelně
snižuje výskyt drobných vrásek a linií a zvyšuje
obměnu buněk, což vede k viditelně mladistvé pleti.
Výtažek z ibišku (Hibiscus rosa-sinensis) - používá
se v celé Polynésii, jihovýchodní Asii a Střední a Jižní
Americe a vyrábí se z něj výtažek, který pokožku
čistí, změkčuje a zklidňuje.
Výtažek z jahod (Fragaria vesca) - pomáhá
pokožku zklidnit a snížit výskyt rozšířených pórů.
Výtažek z kaktusu - pomáhá pleti vypadat
hydratovaně a zářivě.
Výtažek z Kelpadelie (Macrocystis pyrifera) výtažek z hnědé mořské řasy, který má blahodárné
účinky pro syntézu strukturálních součástí kůže
a přispívá k pevnosti a jemnosti pokožky.
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Výtažek z kořene lopuchu (Arctium lappa) v minulosti používán pro úlevu problémové pokožce.
Výtažek z květů bavlníku - uhlazuje povrch vlasu,
chrání keratinovou strukturu a přirozeně vlasy
hydratuje díky sedmi vzájemně aktivně působícím
oligosacharidům.
Výtažek z levandule (Lavandula angustifolia) odpradávna používán jako čisticí látka.
Výtažek ze Rmence sličného (Anthemis nobilis
a z Heřmánku pravého Chamomilla recutita)
- známý pro své uklidňující, posilující a zjemňující
vlastnosti.
Výtažek ze Slzovky obecné (Coix Lacryma-jobi)
- získává se ze semínek okrasné trávy. V minulosti byl
využíván v Asii pro zklidnění pokožky.
Výtažek z Verpáníku lékařského (Fomes
officinalis) - přírodní léčivo, které prokazatelně
vypíná pleť, zlepšuje její pevnost a redukuje výskyt
pórů.
Zelený čaj (Camellia oleifera a Camellia sinensis) používá se jako kosmetická přísada, je to antioxidant,
který pomáhá zklidnit problémovou pokožku a
vyrovnává nejednotný tón pleti. Zelený čaj obsahuje
několik molekul polyfenolu.
Zinek - stopový minerál nezbytný pro více než 70
enzymatických reakcí v těle. Přispívá k ochraně buněk
před oxidačním stresem, udržuje normální stav kostí,
zraku a pokožky. Rovněž se podílí na zachování
normálních kognitivních funkcí.
Zinek PCA - omezuje tvorbu kožního mazu.
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REJSTŘÍK

Nu Skin®

Advanced Liquid Finish SPF 15

51

Dividends® Shave Cream

Advanced Tinted Moisturizer SPF 15

51

Enhancer

31

ageLOC® Body Shaping Gel

23

Epoch® Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo

47

ageLOC® Dermatic Effects

23

Epoch® Ava puhi moni Conditioner

47

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

18

Epoch® Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner

47

ageLOC® Elements

25

Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body Wash

47

ageLOC® Future Serum

25

Epoch® Baobab Body Butter

45

ageLOC® Galvanic Body Spa

23

Epoch® Blemish Treatment

46

ageLOC® Galvanic Body Trio

22, 23

Epoch® Deodorant

46

25

Epoch® Essential Oils

48

10

Epoch® Everglide

46

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
ageLOC® LumiSpa™
ageLOC Me®

14-17

42

Epoch® Firewalker®

45

ageLOC® Radiant Day SPF 22

25

Epoch® Force For Good Collection

46

ageLOC® Transformation

25

Epoch® Glacial Marine Mud®

46

ageLOC® Transforming Night

25

Epoch® Hand Purifier

46

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

33

Epoch® IceDancer

45

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

33

Epoch® Polishing Bar

46

AP-24® Anti-Plaque Breath Spray

43

Epoch® Sole Solution®

45

AP-24® Anti-Plaque Fluoride Toothpaste

43

Eyelash Curler

53

AP-24® Anti-Plaque Toothbrush

43

Exfoliant Scrub

37

AP-24® Oral Care Collection

43

Face Lift Powder and Activator

37

AP-24® Whitening Fluoride Toothpaste

43

Finishing Powder

51

Balancing Shampoo

41

Hand Lotion

39

Body Bar

39

Intensive Eye Complex

31

Body Cleansing Gel

39

LightShine 5 Colour eyeshadow palette

53

Body Smoother

39

LightShine Blush Duo

51

51

Bronzing Pearls

LightShine Eyebrow Shaping kit

53

Celltrex® CoQ10 Complete

29, 36

Liquid Body Bar

39

Celltrex® Ultra

29, 36

Liquid Body Lufra

39

Clarifying Shampoo

41

Lip Plumping Balm

52

Concealer

51

Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin

29

52

Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin

Contouring Lip Gloss
Creamy Cleansing Lotion

28, 29

28, 29

Moisture Restore Intense Moisturizer

31

Creamy Hydrating Masque

37

Moisturizing Shampoo

41

Curling Mascara Black

53

NaPCA Moisture Mist

31

Custom Colour Desired Effects Eye Shadow

53

NaPCA Moisturizer

31

Custom Colour MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder

51

Night Supply Nourishing Cream

Defining Effects Smooth Eye Liner

53

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

27

Dividends® Aftershave Balm

42

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

27

74

28, 29

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 74

07.05.2018 15:19:45

Pharmanex ®
BioGinkgo

65

Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid

27

Nu Skin 180°® Face Wash

27

CordyMax Cs-4®

65

Nu Skin 180°® Night Complex

27

FlexCrème™

64

Nu Skin 180°® Skin Mist

27

JVi®

58

Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18

27

LifePak®+

57

Nu Skin Clear Action® Day Treatment

30

Marine Omega

58

Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser

30

Bone Formula

65

Nu Skin Clear Action® Night Treatment

30

Pharmanex® BioPhotonic Scanner

59

Nu Skin Clear Action® System

30

Pharmanex® Tēgreen

66

Nu Skin Clear Action® Toner

30

Pharmanex® Pro-B™

66

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

19

Program TR90®

Nutricentials® Collection Combination to Oily Skin

29

R

67

Nutricentials® Collection Normal to Dry Skin

29

ReishiMax GLp

66

Nutriol® Eyelash Treatment

53

TR90® M-Bars

61, 63

Nutriol® Hair Fitness Treatment

20

Nutriol® Shampoo

20

Perennial®

39

pH Balance Mattefying Toner

29

pH Balance Toner

28, 29

Polishing Peel

37

Powerlips Fluid

52

Professional Brushes

52

Pure Cleansing Gel

29

Radiance Mask

37

Rejuvenating Cream

31

ReNu Hair Mask

41

Replenishing Lipstick

52

Rich Conditioner

41

Sunright® 35

36

Sunright® 50

36

Sunright® Insta Glow

36

Sunright® Lip Balm 15

36

Tru Face® IdealEyes

34

Tru Face® Instant Line Corrector

34

Tru Face® Line Corrector

2

Jiné

Nourish the Children®
Nu Skin Force for Good Foundation®
Věda ageLOC®
VitaMeal
Značkové produkty

60-63

78
44-46, 77
6, 7
77, 78, 79
17, 20, 21, 35, 37, 39, 41, 42, 49, 52

21, 34

Tru Face® Priming Solution

35

Tru Face® Revealing Gel

34

Tru Face® Skin Perfecting Gel

34

Weightless Conditioner

41

75
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KULTURA DÁVÁNÍ
Kultura dávání společnosti Nu Skin® sjednocuje Distributory, zákazníky a zaměstnance Nu Skin® v jednu
velkou rodinu, neboť je spojuje v rámci inovativního humanitárního úsilí, které znásobuje schopnost dát
šanci dětem po celém světě.

76
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NU SKIN
FORCE FOR GOOD
FOUNDATION®
Od roku 1996 věnovala nezisková nadace Nu Skin Force for Good
Foundation® více než 51 milionů USD na projekty, které mění
a zlepšují životy dětí na celém světě. Společnost Nu Skin® nese
veškeré administrativní a režijní náklady nadace, tudíž 100 % darů
od štědrých Distributorů a z prodeje naší jedinečné řady osobní
péče Epoch® a výživového pokrmu VitaMeal jsou použity přímo na
zlepšování zdraví, vzdělání a ekonomických příležitostí dětí. Mezi
hlavní projekty patří:
• Výuka trvale udržitelného zemědělství v Malawi ve vesničce
Mtalimanja v rámci školy zemědělství pro nezávislost rodin
(School of Agriculture for Family Independence (SAFI)
a iniciativy pro znovuzalesnění - Semínka naděje (Seeds of Hope).
• Poskytování vzdělávání a vzdělávacích prostředků dětem žijícím
na ostrovech prostřednictvím organizace Seacology.
• Financování výzkumu za účelem nalezení léku na závažnou kožní
chorobu - Nemoc motýlích křídel.
Více informací o projektech a o tom, jak i vy můžete svým přispěním měnit
životy, najdete na www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Rozdíl v životech dětí.

Díky iniciativě společnosti Nu Skin® Nourish the Children® je nyní každou vteřinu poskytnuta jedna porce
pokrmu VitaMeal dítěti v nouzi. Nourish the Children® je inovativní podnikatelská iniciativa, která
usnadňuje nákup pokrmu VitaMeal, jeho darování a distribuci. Díky této jedinečné sociální podnikatelské
síti Distributorů a zákazníků společnosti Nu Skin® se k podvyživeným dětem po celém světě každý měsíc
dostanou miliony jídel, které jim zachrání život.
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Vědci společnosti Nu Skin® spolupracovali při vývoji VitaMeal s předním odborníkem na dětskou podvýživu. Jedno balení VitaMeal
obsahuje 30 dětských porcí jídla, což je dostatek na to, aby jednomu dítěti poskytlo patřičné množství vitamínů a živin na celý jeden
měsíc. Prostřednictvím iniciativy Nourish the Children® bylo od roku 2002 darováno více než 450 000 000 jídel.

MAXIMALIZUJTE SVŮJ VLIV
Za každé darované balení VitaMeal po 5 kusech věnuje
společnost Nu Skin® další balení VitaMeal. Při všech
dalších objednávkách věnuje společnost Nu Skin® jedno
balení VitaMeal za každých osm zakoupeným balení.
Díky výrobním závodům na VitaMeal v Malawi a v Číně
pomáhá iniciativa Nourish the Children® také vytvářet
nová pracovní místa a hospodářské příležitosti.

1 BALENÍ VITAMEAL
30 DĚTSKÝCH PORCÍ
Položka číslo: 97113532

2 BALENÍ VITAMEAL
60 DĚTSKÝCH PORCÍ
Položka číslo: 97113524

5 BALENÍ VITAMEAL
150 DĚTSKÝCH PORCÍ
Položka číslo: 97000924

www.nourishthechildren.com
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ODMĚŇTE SE NĚČÍM,
CO SE OPRAVDU
VYPLATÍ
PRÉMIOVÁ AUTOMATICKÁ OBJEDNÁVKA (ADR)
PROTOŽE SI ZASLOUŽÍTE TO NEJLEPŠÍ

NEJLEPŠÍ PRODUKTY
NEJLEPŠÍ CENY
NEJLEPŠÍ SERVIS
ADR je prostě nejjednodušší způsob, jak získat produkty, které milujete. Každý měsíc jsou
vám vybrané produkty pohodlně dodány v den, který si sami vyberete. Užívejte si báječných
výhod ADR a ještě mnohem víc:
• Získejte 5% slevu z běžné nákupní ceny produktu.
• Získejte až 30 % z vašeho nákupu zpět ve formě produktových bodů.
• Ušetřete více než 50 % na poštovném* při správě objednávky on-line.

Sledujte naše novinky a promo
akce na Facebooku
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*Na některé trhy/specifické regiony nebo ostrovy se tento slevový plán nevztahuje.
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