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UDEFRA OG IND
OG INDEFRA OG
UD - NU SKIN® ER
NØGLEN TIL AT
SE GODT UD OG
FØLE SIG GODT
TILPAS!
Kast et blik på fremtiden – se en mere
ungdommelig udgave af dig selv. Din teint fremstår
glattere og mere strålende, og din krop føles
mere levende, fast og opstrammet. Hos Nu Skin®
er det vores mål at hjælpe dig med at opnå den
bedste version af dig selv. Med det nyeste inden
for hudplejeløsninger og kosttilskud, udviklet for
at hjælpe dig med at bekæmpe synlige tegn på
aldring, har du de redskaber, du behøver.
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TILGÆNGELIGHED
Se venligst prislisten på
www.nuskin.com for tilgængelighed
af Nu Skin-produkter for dit land.
Se under landekoderne for hvert
produkt for tilgængelighed af
Pharmanex-produkter.
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“Nu Skin® bringer videnskaben inden for
aldersbekæmpelse til helt nye højder ved at
studere de genetiske årsager til hvordan og
hvorfor vi ældes.”
Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President
Product Development

EN FREMTID HVOR DU
BÅDE FØLER DIG OG
SER UNG UD
Med flere års uovertruffen forskning inden for videnskab
om hud og ernæring har Nu Skin®, med den eksklusive
ageLOC-videnskab, påbegyndt en ny æra inden for bekæmpelse
af de synlige tegn på ældning.
Med vores eksklusive ageLOC-videnskab kan du finde nøglen til
et ungdommeligt potentiale. ageLOC-serien har et omfattende
udgangspunkt - med fokus på de ultimative kilder til aldring
mindsker den følelsen af og tegnene på aldring. Forbered dig på
aldersbekæmpende produkter, der forbedrer forskellige aspekter af
dit liv. Det er tid til at finde dit nye jeg.
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INNOVATIV.
KOLLABORATIV.
Videnskabelig innovation gør Nu Skin® til en af de førende virksomheder i sundheds- og
skønhedsbranchen. Vores patenterede produktformler og teknologi gør det muligt for os at
sætte nye branchestandarder inden for aldersbekæmpelse med brugbare løsninger, der giver
synlige resultater. Vores team af interne videnskabsfolk viser vores engagement i forskning og
udvikling ved at samarbejde med førende forskningsinstitutioner. Denne form for samarbejde
hjælper os med at udvikle fremtidens hudplejeprodukter og kosttilskud.
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ageLOC®
VIDENSKAB
Nu Skin® har bragt forståelsen for, hvordan man
påvirker de synlige tegn på aldring til et nyt niveau.
I samarbejde med nogle af verdens førende
forskere inden for aldersbekæmpelse har Nu Skins
videnskabsfolk identificeret vigtige gengrupper
kaldet aldersrelaterede supermarkører, eller
arSuperMarkers, der påvirker den måde, vi synes at
ældes på. Nu Skins eksklusive ageLOC-videnskab
går efter disse grundlæggende kilder til aldring for at
udvikle produkter, som hjælper dig med at føle dig
yngre og se yngre ud.
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“Nu Skin® anvender
genchipteknologi for at
identificere funktionelle
grupper af aldersrelaterede
supermarkører – det vi
kalder Youth Gene Clusters
(klynger af ungdomsgener).
Vores forskning i Youth Gene
Clusters giver os en bedre
forståelse af mekanismerne
ved de synlige tegn, der
kommer når vi ældes.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President
Global Research & Development

IDENTIFICERING AF KILDEN
Det videnskabelige samfund har fri adgang til menneskets
gener, men Nu Skins® banebrydende ageLOC-videnskab
giver os mulighed for at fortolke dem på en helt ny måde.
I en nylig opdagelse identificerede Nu Skin®, sammen med
eksperter inden for aldersbekæmpelse og genetik, en vigtig
gruppe gener, såkaldte ’Youth Gene Clusters’ (klynger af
ungdomsgener). Nu Skin® er overbeviste om, at fundet og
identificeringen af disse funktionelle gengrupper er yderst
vigtig for bekæmpelse af synlige tegn på aldring ved kilden.

RETABLERING AF EN
UNGDOMMELIG BALANCE
Når disse vigtige gengrupper er identificerede, er det
nødvendigt at forstå, hvordan deres aktivitet kan give mere
ungdommeligt udseende hud. Reaktiveringen er en hårfin
balancegang og ikke blot et spørgsmål om at slukke eller
tænde dem. Visse hudmarkører skal måske dæmpes og andre
øges. Nu Skins patentbeskyttede ageLOC-videnskab skaber
nye muligheder for at fremme yngre udseende hud.

Resultatet af kliniske studier, genanalyser og grundig
forskning har resulteret i identificeringen af gener, hvor
ekspressionsprofilen deler karaktertræk, som normalt
forbindes med ungdommelighed. Ekspressionen af disse
gener er årsag til, at aldringstegn viser sig i huden.
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UDEFRA
OG IND
Nu Skin® er førende i hudplejebranchen med
videnskabeligt avanceret ingrediensteknologi
og produkter, der er gavnlige for huden og
udelukkende består af de bedste ingredienser. Og
nu tager vi, sammen med ageLOC-videnskaben,
vores hudplejeprodukter et skridt videre ved at
hjælpe med at finde hemmeligheden bag et yngre
udseende – i dag og i fremtiden.
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ageLOC® LumiSpa™
1 trin, 2 minutter, 7 fordele!
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ageLOC® LumiSpa™ er udviklet til at gøre meget mere end bare rengøre hudens overflade.
Det er en 7-i-1-løsning for ungdommeligt udseende hud.
Det omhyggeligt designede produkt renser huden grundigt på bare to minutter, så du kan
opleve følelsen af at have hud, som føles frisk og fornyet med en strålende og ungdommeligt
udseende glød. ageLOC® LumiSpa™ er udviklet af Nu Skin og dermatologisk testet.
Systemet er inspireret af genekspressionsteknologi i forbindelse med produktion af strukturelt
hudprotein. Efter hver eneste stimulerende, masserende og spa-lignende oplevelse med
ageLOC® LumiSpa™ vil du glæde dig til den næste.
ageLOC® LumiSpa™ er et vandtæt, genopladeligt og håndholdt hudplejeapparat til
personlig pleje. Bruger man det sammen med de tilhørende aktiverende renseprodukter,
kan man ændre hudens udseende og ikke mindst udglatte og rense den grundigt.

Klinisk dokumenterede fordele
• Reduceret porefremtoning
• Glat hud
• Blød hud
• Strålende hud
• Klar hud
• Frisk hud
• Grundigt renset hud
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PC_Q2_2018.indd 11

07.05.2018 15:25:22

ageLOC® LumiSpa™
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
for Oily Skin

ageLOC® LumiSpa™
for Dry Skin

• Enhed

• Enhed

• Enhed

• Ladestation

• Ladestation

• Ladestation

• Strømledning

• Strømledning

• Strømledning

• Strømstik

• Strømstik

• Strømstik

• Oversigtsmanual

• Oversigtsmanual

• Oversigtsmanual

• ageLOC® LumiSpa™ silikonehoved
– normalt*

• ageLOC® LumiSpa™ silikonehoved normalt*

• ageLOC® LumiSpa™ silikonehoved
– normalt*

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser til normal/kombineret hud

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser til fedtet hud

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser til tør hud

Varenummer 97136649
97106649: GB, IE

Varenummer 97976651
97106651: GB, IE

Varenummer 97976652
97106652: GB, IE

* Fast silikonehoved kan købes separat.
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ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ giver dig valget mellem 3 forskellige renseprodukter til ansigtet. Produkterne henvender sig til forskellige hudtyper: tør,
normal/kombineret og fedtet hud. De luksuriøse renseprodukter indeholder Nu Skins navnebeskyttede ageLOC®-ingredienser og er udviklet
specifikt til ageLOC® LumiSpa™. Tilsammen udgør de et system, der forener virkekraft med innovation. Bruges systemet som anvist, giver det
huden en ungdommelig og sund fremtoning - efter anvendelse er din hud ikke bare ren, men vil også fremstå blød og glat.

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Dry skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Oily skin

Produktet indeholder et nænsomt
rensesystem, der er beregnet til
normal/kombineret hud. Indeholder
coco-betaine, som kombineret med
glycerin hjælper med at balancere og
komplementere formlen.

Dette produkt indeholder ingredienser
mod tør hud såsom natriumlaktat,
natrium PCA, glycin, fruktose,
niacinamid, squalan og inositol for at
hjælpe med at beskytte hudens
naturligt fugtgivende faktorer.

Dette produkt indeholder funktionelle
ingredienser til fedtet hud, heriblandt
en kombination af sulfater og betain.

100ml

100ml

Varenummer 97001492

Varenummer 97001494

100ml
Varenummer 97001493

ageLOC® LumiSpa™ – silikonehoveder
ageLOC® LumiSpa™ kan bruges med to forskellige hoveder: Normal og fast. Det bløde silikonehoved på ageLOC®LumiSpa™ bevæger sig ved
præcis den frekvens, der sikrer den helt optimale effekt, og resultatet er glattere og blødere hud allerede efter den første anvendelse. Den
nænsomme silikoneoverflade er hygiejnisk og generelt lettere at rengøre end børstehovederne, der dominerer markedet lige nu.

ageLOC® LumiSpa™
silikonehoved - normal

ageLOC® LumiSpa™
silikonehoved - fast

Et universalhoved, der passer til de
fleste hudtyper. Det fleksible
silikonehoved glider nænsomt hen
over huden og fjerner snavs og døde
hudceller.

Det faste silikonehoved har en
drøjere eksfolierende effekt.
Varenummer 97310015

Varenummer 97310013
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BRUGERTILPASSET HUDPLEJE
Forestil dig aldersbekæmpende hudpleje, der er lige så individuel som dig selv. Oplev det med den
avancerede ageLOC Me-teknologi, og de banebrydende anti-ageing-produkter.
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Nu Skin® har nydefineret hudpleje med ageLOC Me®, der er en komplet ny tilgang til anti-ageing.
ageLOC Me® er hudpleje som du aldring har set, følt eller forestillet dig det før. Systemet indeholder
fem avancerede beholdere (1 dagcreme, 1 natcreme og 3 anti-ageing-serummer kombineret i et trin),
en unik leveringsenhed og en hudvurdering.

PROFESSIONEL HUDVURDERING
En hudvurdering, der giver dig muligheden for at
finde den ideelle, skræddersyede hudplejerutine
med anti-ageing-serum, dag- og natcreme.

ageLOC® ANTI-AGEING-PRODUKTER
Repræsenterer Nu Skins mest sofistikerede antiageing-hudplejeserie med den revolutionerende
ageLOC-teknologi, der går efter kilderne til synlige
tegn på aldring i huden.

EN UNIK HUDPLEJEOPLEVELSE
ageLOC Me® transformerer din daglige
hudplejerutine til en luksuriøs, berøringsfri og
hygiejnisk oplevelse med en leveringsmetode, der
ikke er set tidligere.

15
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ageLOC Me® Hudplejesystem
indeholder:
1 ageLOC Me®-enhed, 1 ageLOC
Me®-referencesæt (5 ageLOC Me®beholdere: 1 dagcreme med duft og
SPF 25 - 28ml, 1 natcreme uden duft
- 28ml og 3 serummer - 12ml i hver,
1 ageLOC Me®-opstartsguide,
1 ageLOC Me®-hudvurderingskort, 1
ageLOC Me®-rejsebeholder og
4 AA-batterier.
Varenummer 97001640

ageLOC Me® HUDPLEJESYSTEM
Skræddersyet til dig, af dig

ageLOC Me er et luksuriøst hudplejesystem, der kombinerer individuelle behov, hudpleje og innovation.
Med hudplejesystemet ageLOC Me, får du 1 ageLOC Me®-enhed og et referencesæt, der indeholder
1 måneds forbrug af anti-ageing-produkter.

ageLOC Me® ENHED

ageLOC Me® REFERENCESÆT

• U nik, berøringsfri leveringsenhed

•G
 iver dig muligheden for at lære
din huds behov og dine
præferencer at kende

• G ør hverdagens hudplejerutine
mere praktisk, hurtig, nem og sjov
• Leverer en præcis dosis på rette
tidspunkt, hver gang
• Hygiejnisk og ren levering

•P
 atenterede ageLOCproduktformler
•A
 nti-ageing-ingredienser i 3
serumbeholdere, der leveres i et
trin - bidrager med et stort udvalg
aktive ingredienser
•O
 pbevares i lufttætte, patenterede
beholdere, der med vakuum sikrer
optimal produktlevering

16

ageLOC Me® HUDVURDERING
ageLOC Me®-referencesæt sælges
også enkeltvis.
5 ageLOC Me®-beholdere (1 dag/
1 nat/3 serummer)
Varenummer 97001643

• Intelligent og eksklusiv
hudvurderingsberegner med
udgangspunkt i Nu Skins
ekspertise og erfaring
• S kræddersyet hudpleje, baseret på
dig, din hud og dine præferencer
• Har svaret og gør dit valg af
hudplejeprodukter meget mere
præcist
• G ør det muligt for dig at finjustere
din hudplejeserie, når der er behov
for det

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 16

07.05.2018 15:25:58

DINE 4 SKRIDT MOD INDIVIDUEL HUDPLEJE

1. O
 plev hudplejesystemet
ageLOC Me®, og lær
din hud at kende

2. Personliggør din
hudpleje med
hudvurderingen

3. Oplev dit
skræddersyede
hudplejeprogram

4. Finjuster din
hudplejerutine og tilpas
den efter årstiden, dine
bekymringer omkring
aldring, eller efter hvor
du befinder dig.

ageLOC Me®
REJSEBEHOLDER

ageLOC Me® LÆDERTASKE

ageLOC Me® SKRÆDDERSYET HUDPLEJESÆT
Få skræddersyet hudpleje med ageLOC Me. Udfyld
hudvurderingen på nettet, og få dit eget tilpassede hudplejesystem
med 2000 produktkombinationer, takket være vores specifikke
spørgeskema, der tager udgangspunkt i hvor du befinder dig, dine
bekymringer omkring aldring og dine præferencer. Når du har
udfyldt vurderingen, kan du bruge din personlige hudplejekode
til at købe skræddersyede beholdere.
Udfyld ageLOC Me®-hudvurderingen, og modtag din personlige kode.

ageLOC Me® DAG- OG
NATCREME
Dag- og natcremerne er
udviklede til at komplementere
hinanden for at give
dybdegående fugt. Cremerne
hjælper med at forbedre
cellefornyelsen og
hudstrukturen og afslører en
glattere og blødere hud.
Skræddersy dine cremer ud fra
dine præferencer med ageLOC
Me®-hudvurderingen.

ageLOC Me® SERUMMER
Serummerne fokuserer på en
lang række forskellige
bekymringer omkring aldring
såsom fremtoningen af linjer
og rynker, ujævn teint,
porestørrelse osv. Dine 3
beholdere vil tage
udgangspunkt i de
hudplejebehov, du har sat fokus
på i hudvurderingen.

Medbring dine ageLOC
Me-produkter, når du skal ud og rejse,
med denne smarte rejsebeholder, der
indeholder tre bøtter til dag-,
natcreme og serum. Rejsebeholderen
kan indeholde produkter til 7 dage.

Denne luksustaske i ægte læder
indeholder en holder til din ageLOC
Me®-enhed og 3 rum til beholdere og
batterier. Den er perfekt, når du skal
transportere din ageLOC Me-enhed
og vise dit unikke produkt frem.
Varenummer 86999185

Varenummer 97001644
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ageLOC® EDITION NU SKIN
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Skru op for ungdommens styrke.
Udglat forekomsten af fine linjer og
rynker, foryng din teint, revitaliser din
hovedbund og giv kroppens hud en
mere opstrammet fremtoning med
det patenterede ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II.
Undersøgelser viser, at galvaniske
strømme forbedrer optagelsen af
vigtige ingredienser i huden.
Resultaterne er så utrolige, at dit
strålende og ungdommelige
udseende vil få folk til at undre sig
over, hvor gammel du er, og hvad din
hemmelighed kan være. Er du parat til
at skrue op for ungdommens styrke?
Varenummer 9
 7101332 (hvid)
97101333 (sort)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Skru op for ungdommens styrke med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Afslør en frisk, blød
og strålende teint; mindsk fremtoningen af linjer og rynker; få sundere udseende hår og mindsk fremtoningen af
appelsinhud. Se yngre og mere frisk ud med uovertrufne resultater.

18
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ANSIGTSELEKTRODE
NU SKIN GALVANIC SPA
SYSTEM® FACIAL GELS
MED ageLOC®

UOVERTRUFNE RESULTATER

Yngre udseende hud på 5 minutter.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial
Gels med ageLOC® er en
ansigtsbehandling i to trin, der
muliggør en optimal levering af antiageing-ingredienser i huden. Den
indeholder ageLOC® - en patenteret
teknologi, der fokuserer på synlige
tegn på hudaldring. Nu kan du
forvandle en træt og stresset teint til
hud, der øjeblikkeligt føles forfrisket,
fugtet og utrolig blød og ren.
Pre-treatment og treatment gel
4 ampuler i hver

Forbedr de synlige fordele med
ageLOC® Future Serum, der er det
centrale produkt i ageLOC®
Transformation. Nu kan du forbedre
forskellige, synlige aldringstegn i
huden med gennemsnitligt 80 % ved
at anvende ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II tre
gange om ugen.*

80%
* Syv dages eksternt klinisk studie med 30 kvinder,
november 2009

Varenummer 97003876
Pre-treatment

Treatment

VÆLG

VÆLG

SE FORSKELLEN: SKRU OP FOR UNGDOMMENS STYRKE PÅ FÅ MINUTTER.

FØR
PÅFØRING

EFTER
PÅFØRING1

FØR
PÅFØRING

(Resultat efter 6 måneder)2

1

EFTER
PÅFØRING1

FØR
PÅFØRING

EFTER
PÅFØRING1
(Resultat efter 1 påføring)3

(Resultat efter 1 påføring)3

De opnåede resultater er ikke nødvendigvis repræsentative, og dine resultater kan afvige.

2

Behandling med ageLOC® Transformation to gange om dagen, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels med ageLOC® to gange om ugen.

3

Resultatet blev opnået efter brug af Nu Skin Galvanic Spa System® II- apparatet og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

arNOX-aktivitet – in vitro-forsøg
BESKRIVELSE AF FORDELE
ageLOC-ingredienser har vist sig at
mindske ekspressionen af frie radikaler
forbundet med arNOX enzymet og
derved beskytte huden mod oxidativt
stress. Dette kan hjælpe med at
bremse fremtoningen af hudaldring,
som kan opstå på grund af øget
produktion af frie radikaler.

arNOX-aktivitet*

TILFØRSEL AF arNOX-HÆMMER
Dette eksperiment viser,
hvordan in vitro arNOXhæmmere påvirker arNOXenzymets aktivitet.
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*arNOX-aktivitet målt in vitro gennem ferricytochrome C reducering, nmole/min/1,5mg epidermis.
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HOVEDBUNDSELEKTRODE

NUTRIOL® HAIR FITNESS
TREATMENT

NUTRIOL® SHAMPOO 1

BEHANDLINGSKAPPER

Hjælper håret med at føles og se
mere fyldigt ud.

Synlige resultater for dit hår.
Denne shampoo indeholder
Tricalgoxyl® og skal anvendes sammen
med Nutriol® Hair Fitness Treatment
for at forbedre hårets fylde og glans.

Giv dine demonstrationer et
professionelt præg.

Denne behandling, som ikke skal
skylles ud, remineraliserer
hovedbunden og fugter håret med
Tricalgoxyl®.
12 flasker
Varenummer 97101218
VÆLG

20

125ml
Varenummer 97101219

Disse hvide behandlingskapper med
Nu Skin-logo er lavet af vandtæt
nylon.
73x73cm
10 stk.
Varenummer 97136867

Bør ikke anvendes sammen med ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II

1
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FOKUSOMRÅDEELEKTRODE

TRU FACE® LINE CORRECTOR

GALVANIC SPA TASKE

NU SKIN® HÅNDKLÆDER

Udglatter fremtoningen af linjer
ved hjælp af peptider.

Alt, du behøver, lige ved hånden.

Skønhedsbehandlinger med stil.

Med elastikstropper til flaskerne og
lynlåslommer har du styr på alle dine
produkter.

Disse superbløde håndklæder af
100% bomuld er ekstremt
absorberende og slidstærke.

Denne avancerede produktformel
indeholder en revolutionerende
prokollagenpeptid, som hjælper med
at mindske fremtoningen af moderate
til dybe linjer omkring munden, øjnene
og i panden på bare fire uger. For
yderligere fordele anvendes dette
produkt sammen med
ageLOC®Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II fokusområdeelektrode.

Varenummer 86997616

60x80cm
10 stk.
Varenummer 97137499

NU SKIN®
VASKEKLUDE I FROTTÉ
Luksuriøse, bløde og super
absorberende vaskeklude.
Disse virkelig bløde vaskeklude renser
blidt din hud efter hver enkelt
galvaniske ansigtsbehandling.
30x30cm
10 stk.
Varenummer 86997542

30ml
Varenummer 97102704
VÆLG
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Nu er det på tide at tage aldersbekæmpelse et skridt videre med et yderst avanceret system til forbedring af
kroppen. De tre ageLOC® Body-produkter, der tager udgangspunkt i ageLOC-videnskaben, byder på nye
videnskabelige gennembrud, der udglatter og opstrammer huden på din krop. Skru op for ungdommens styrke,
og forbered dig på et mere ungdommeligt udseende.

22
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ageLOC® ADR-PAKKE
TIL ANSIGT OG KROP
En særlig ADR-pakke, der
indeholder 2 Nu Skin Galvanic
Spa System®Facial Gels med
ageLOC®, 1 ageLOC® Body
Shaping Gel og 1 ageLOC®
Dermatic Effects.

MÅL FORSKELLEN

FØR PÅFØRING

EFTER PÅFØRING1
(Resultat efter 6 uger)2

1

De opnåede resultater er ikke nødvendigvis repræsentative, og dine resultater kan afvige.
Resultaterne blev opnået efter behandling med ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel
tre gange om ugen, og ageLOC® Dermatic Effects to gange dagligt, hver dag.

2

ageLOC® GALVANIC BODY SPA

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Optimering af kroppen.

For et mere opstrammet, glattere
udseende.

For et mere opstrammet, glattere
udseende.

Denne intensive kvalitetsbehandling
hjælper med at formindske
fremtoningen af appelsinhud og
forbedre fremtoningen af fasthed og
hudens generelle fremtoning. Den
hjælper også med at øge celleenergien,
opfrisker og renser huden, samtidig
med at den mindsker synlige
alderstegn.

Denne fugtgivende og
opstrammende lotion til daglig brug,
øger cellefornyelsen, hvilket er
nødvendigt for at forny huden og
hjælpe den med at genvinde sin
oprindelige, naturlige glød. Produktet
indeholder også ingredienser, der
mindsker fremtoningen af appelsinhud
og udglatter huden.

150ml

150ml

Varenummer 97003902

Varenummer 97003903

Med denne banebrydende teknologi har Nu Skin®
skabt fremtidens kropspleje med ageLOC® Galvanic
Body Spa. ageLOC® Galvanic Body Spa har en
patenteret, kropsledende overflade og pulserende
galvaniske strømme, som er udviklet til at maksimere
effekten af vores ageLOC-produkter på huden på
arme, mave og lår. ageLOC® Galvanic Body Spa
hjælper også med at rense og opfriske huden for
at mindske synlige alderstegn.
Varenummer 97103972 (ageLOC® Galvanic Body Trio package
indeholder 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel
og 1 ageLOC® Dermatic Effects)

Brug ageLOC® Dermatic Effects mellem ageLOC®
Body Shaping Gel-behandlingerne for at opnå ekstra
fordele.

1

Bør ikke bruges sammen med ageLOC®
Galvanic-apparater.

2
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DAGLIGE HUDPLEJEPROGRAMMER
Nu Skins hudplejesystemer er udviklede til at imødekomme din huds individuelle behov: vores ageLOChudplejeprodukter består af vores mest avancerede system; Nu Skin 180˚ anti-ageing-system fremmer
cellefornyelse; Nutricentials-produkter er gode til sart hud og Nu Skin Clear Action® bekæmper uren hud.
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Spar penge med ageLOC®
ADR-pakker. Kontakt din
distributør for yderligere
information om, hvordan du
benytter dig af dette tilbud.

ageLOC® ELEMENTS

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Radiant Day SPF 22 og
ageLOC® Transforming Night
Varenummer 97003887

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Future Serum, ageLOC®
Radiant Day SPF 22 og ageLOC®
Transforming Night
Varenummer 97103774 (elements & serum)
Varenummer 97003888 (transformation)

ageLOC®
Vores mest avancerede system til dato.

ageLOC® Transformation er Nu Skins mest effektive hudplejesystem til aldersbekæmpelse, som giver yngre
udseende hud på otte måder – for et mere ungdommeligt udseende. Er du klar til en utrolig forvandling?
ageLOC® GENTLE
CLEANSE & TONE

ageLOC® FUTURE SERUM

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22

Renser og toner huden blidt,
morgen og aften.

Yngre udseende hud på otte måder.

Lysner, fugter og styrker huden.

Effektive og videnskabeligt testede
ingredienser, der reducerer
fremtoningen af synlige tegn på
hudaldring og stimulerer
ungdommelig cellefornyelse i huden
med 85 %1. Patenteret
ingrediensteknologi, der fremmer
en ungdommelig struktur i huden,
mens den øger produktionen og
hæmmer nedbrydelsen af strukturelle
hudproteiner, hvilket resulterer i en
mere opstrammet hudstruktur.
ageLOC® Future Serum − for
et synligt yngre udseende.

Indeholder ingredienser, der beviseligt
mindsker fremtoningen af fine linjer og
rynker med 45%2. Lysner, fugter og
styrker huden med ageLOCingredienser, mens den hjælper med
at beskytte huden mod uønskede
følger ved overdreven soleksponering.
Denne lette dagcreme er god under
makeup og stimulerer ungdommelig
cellefornyelse for en glattere, blødere
struktur - hvilket resulterer i yngre og
strålende udseende hud hver dag.

Denne sofistikerede skumrens
kombinerer rens og toner i et enkelt
trin, samtidig med at den tilfører
huden avancerede ingredienser, der
reducerer synlige tegn på hudaldring.
Det luksuriøse produkt tilfører første
omgang ageLOC® og efterlader
huden blød og opfrisket.
60ml
Varenummer 97003882

30ml
Varenummer 97003883

1

Otte ugers in vitro studie med Equol.

2

4-ugers in vitro-studie med en blanding af bambusekstrakt, ærteekstrakt og glucosamin.

25ml

ageLOC® TRANSFORMING
NIGHT
For glattere og blødere hud.
Indeholder ingredienser, der beviseligt
stimulerer cellefornyelsen med 85 %1
for en glattere, blødere struktur. Milde
ingredienser efterligner hudens egen
struktur og arbejder sammen med dens
naturlige natlige cellefornyelsesproces.
Denne enestående creme bidrager med
de allerbedste fordele fra
ageLOC-teknologien, når den påføres
hver aften.
30ml
Varenummer 97003880

Varenummer 97003904

25
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8

FØR PÅFØRING

1

EFTER PÅFØRING1
(Resultat efter 90 dage)2

Det opnåede resultat er ikke nødvendigvis repræsentativt, og dine resultater kan afvige.
Behandling med ageLOC® Transformation to gange om dagen, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System®
II og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels med ageLOC® to gange om ugen.

2

Yngre udseende hud på 8 måder

Resultater af eksternt studie over kunders selvopfattelse efter brug af ageLOC® Future Serum*
Som del af din hudplejerutine, bidrager ageLOC® Future Serum med fantastiske fordele
for din hud på otte forskellige måder:

Procentvis forbedring i forhold til udgangspunkt

66%

1. Ungdommelig hudstruktur

62%

2. Hudens glathed

70%

3. Ensartet teint
4. Fine linjer/rynker

59%
73%

5. Udstråling (glød)
6. Porestørrelse
7. Misfarvning (pletter)

51%
56%
71%

8. Fugt
Selvopfattelse efter 12 ugers brug

*12-ugers selvstudie med 25 personer, der brugte ageLOC® Future Serum

26

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 26

07.05.2018 15:26:36

Spar penge med Nu Skin 180°®
Anti-Ageing System
ADR-pakke. Kontakt din
distributør for yderligere
information om, hvordan du
benytter dig af dette tilbud.

NU SKIN 180°®
ANTI-AGEING SYSTEM

NU SKIN 180°®
CELL RENEWAL FLUID

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System
hjælper med at fremme
cellefornyelsen og mindsker
forekomsten af fine linjer og rynker.
Systemet består af fem produkter:
Face Wash, Skin Mist, Cell Renewal
Fluid, UV Block Hydrator og Night
Complex.

Denne formel, som indeholder en
kraftfuld 15 % koncentration af
polyhydroxysyren glukonolakton
hjælper blidt, men effektivt med at
øge cellefornyelsen for at give en hud,
der fremstår mere ungdommelig.

Varenummer 97101255

Nu Skins specialist i cellefornyelse.

30ml
Varenummer 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18

NU SKIN 180°® FACE WASH
Fjern sporene efter miljørelateret
aldring.

Fugt og beskyt.

Denne rige, cremede formel
indeholder 10 % aktivt C-vitamin og
fokuserer målrettet på alderspletter og
misfarvning og mindsker fremtoningen
af fine linjer og rynker.
125ml
Varenummer 97101251

Dette teknologisk avancerede
produkt, der er udviklet med
lysaktiverede photosomer, indeholder
avocadoolie og nærer huden, mens
det hjælper med at opretholde hudens
beskyttende funktioner. Yderligere,
bidrager det også med at beskytte
huden mod UVB-stråler.
30ml

NU SKIN 180°® SKIN MIST

Varenummer 97101254

Renser og opstrammer porerne.
Indeholder dipeptider og tripeptider
fra hydrolyseret risprotein, der hjælper
med at forbedre hudens fasthed glans
og glathed. Svampeekstrakt mindsker
og opstrammer porerne og det
eksklusive og lindrende HMW
Complex beskytter huden.
100ml
Varenummer 97101253

NU SKIN 180°®
NIGHT COMPLEX
Vågn op til et yngre udseende.
Denne nærende natcreme hjælper
med at beskytte huden mod oxidativt
stress og forbedrer hudens naturlige
barriere, hvilket resulterer i en silkeblød
følelse.
30ml
Varenummer 97101252

NU SKIN 180°®
Skru tiden tilbage for din hud.
Mildt men effektivt. Nu Skin 180°® Anti-Ageing System er Nu Skins specialist inden for cellefornyelse. Dette avancerede system, der
indeholder hydroxysyrer, bekæmper synlige tegn på aldring ved at fremme din huds naturlige cellefornyelse og mindske fremtoningen
af fine linjer og rynker. Nu Skin 180°® Anti-ageing System er dit vendepunkt for yngre udseende hud.

Tør kedelig, ældet hud væk.
Dette produkt med videnskabeligt bevist
effekt, indeholder 10 %
mælkesyreopløsning, der hjælper med
at reducere synlige tegn på aldring,
beskytter og hjælper huden med at
bibeholde sit unge og friske udseende.
Denne ansigtspeeling er effektiv alene
eller som en del af dit Nu Skin 180°®
Anti-Ageing System og hjælper med
at stimulere cellefornyelsen for et
glattere, yngre udseende.
2 krukker
(hver krukke indeholder 25 ml
og 18 rondeller)
Varenummer 97101249

NU SKIN 180°® OTTE UGERS BEHANDLING

I et klinisk studie af Nu Skin 180° Anti-ageing System udført, af et
eksternt laboratorium, viste kliniske parametre forbedringer i huden ved
50 deltagere. Efter otte uger viste 100 % af deltagerne forbedringer i
hudens fremtoning. I henhold til de kliniske parametre fordeltes
procentdelen af deltagere, der viste forbedringer inden for hver enkelt
egenskab og generel hudfremtoning, som følger:

Procentvis forbedring efter otte uger

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL
AND NEUTRALIZER

100%

100%

80%
60%
40%

60%

70%

80%

20%
0%
Misfarvning Porestørrelse

Rynker

Struktur
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NUTRICENTIALS®

Produkterne fra Nutricentials® indeholder topisk påførte næringsstoffer, der naturligt fremmer sundt
udseende hud. Produkterne, der indeholder vigtige næringsstoffer fra lokal kost rundt omkring i verden,
er rigtig gode til følsom hud og hjælper huden med at se sund og strålende ud.

NORMAL TIL TØR HUD

Normal til tør hud har brug for en større fugtighedsbevarende kapacitet. Disse produkter danner det perfekte
grundlag for din daglige hudpleje og beskytter din huds fugtbarriere.

CREAMY CLEANSING LOTION

pH BALANCE TONER

Beskytter hudens fugtbarriere,
hver gang, du renser den.

Forbereder huden på at
modtage fugt og næring.

Denne milde, sæbefri renselotion
fjerner effektivt urenheder og døde
hudceller, uden at fjerne hudens
vigtige lipider.

Indeholder jordbærekstrakt for at
genoprette hudens naturlige
pH-værdi, mens den hjælper med at
mindske porernes synlighed.

150ml

150ml

Varenummer 97110310

Varenummer 97110312

MOISTURE RESTORE
DAY SPF 15
NORMAL TIL TØR HUD
Fugter og beskytter huden.
Denne creme, som indeholder
farveløse carotenoider, øger hudens
naturlige beskyttelse mod skadelige
påvirkninger fra omgivelserne.
50ml
Varenummer 97102728

NIGHT SUPPLY
NOURISHING CREAM
Fremmer hudens fleksibilitet og
spændstighed, mens du sover.
Denne rige creme indeholder
fosfatidylcholin, der fremmer hudens
fornyelsesproces ved at øge
cellemembranernes fleksibilitet og
spændstighed.
50ml
Varenummer 97102705
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NUTRICENTIALS® COLLECTION

NUTRICENTIALS® COLLECTION

Normal til tør hud

Kombineret til fedtet hud

Sæt bestående af seks produkter: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance
Toner, Celltrex® Ultra, Celltrex® CoQ10 Complete, Moisture Restore Day
SPF 15 Normal to Dry Skin og Night Supply Nourishing Cream, alle i en
smart toilettaske.

Sæt bestående af seks produkter: Pure Cleansing Gel, pH Balance
Mattefying Toner, Celltrex® Ultra, Celltrex® CoQ10 Complete, Moisture
Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin og Night Supply Nourishing
Cream, alle i en smart toilettaske.

Varenummer 97136437

Varenummer 97136438

KOMBINERET TIL FEDTET HUD

Kombineret til fedtet hud har brug for at bevare dens egen fugtighed uden at producere overskudsolier. Disse produkter hjælper
med at minimere skinnende hud, fjerne poreblokerende urenheder og fremme hudens blødhed.

PURE CLEANSING GEL
Renser porerne i dybden og fjerner
urenheder.
Denne sæbefri, skummende formel
indeholder papain, et enzym fra
papaya, som fjerner overskydende
fedt og urenheder fra porerne.

pH BALANCE MATTEFYING
TONER
Gør huden mindre skinnende og
mindsker porernes synlighed.
Indeholder jordbærekstrakt, som gør
porerne mindre fremtrædende og
fremmer en strålende teint.

150ml

150ml

Varenummer 97110309

Varenummer 97110313

MOISTURE RESTORE DAY
SPF 15
KOMBINERET TIL FEDTET HUD
Kombineret til fedtet hud.
Denne lotion øger hudens naturlige
beskyttelse mod skadelige
påvirkninger fra omgivelserne.
Hjælper med at kontrollere
overskudsolier og gøre huden
mindre skinnende.
50ml

NIGHT SUPPLY NOURISHING
CREAM
Fremmer hudens fleksibilitet og
spændstighed mens du sover.
Denne rige creme indeholder
fosfatidylcholin, der fremmer hudens
fornyelsesproces ved at øge
cellemembranernes fleksibilitet og
spændstighed.
50ml
Varenummer 97102705

Varenummer 97102727

*

Se side 32 for mere produktinformation.
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NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Stopper ikke bare udbruddet.
Sæt bestående af fire produkter: Nu Skin Clear Action® Foaming
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action®
Day Treatment og Nu Skin Clear Action® Night Treatment.
Varenummer 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION®
FOAMING CLEANSER

NU SKIN CLEAR ACTION®
TONER

Dybderens for silkeblødt resultat.

Beroliger din hud og holder den mat.

Dette unikke renseprodukt er udviklet
til at stoppe udbrud, som samler fedt
og urenheder. Indeholder salicylsyre,
der renser porerne og reducerer de
fleste udbrud, så din hud bliver frisk og
ren uden at stramme og føles tør.

Denne avancerede toner beroliger
huden og kontrollerer rødme og
fedtproduktion med lakridsekstrakt
(lindrer irriteret hud), zink PCA
(hjælper med at kontrollere hudens
talgindhold), samt en særlig blanding
af C- og E-vitamin (styrker den
naturlige antioxidantproduktion, som
går tabt, når din hud bekæmper
udbrud).

100ml
Varenummer 97110388

150ml
Varenummer 97110387

NU SKIN
CLEAR ACTION®

Dette komplette, klinisk bevist effektive system,
giver dig klarere og glattere hud, da det bekæmper
tidligere, nuværende og fremtidigt synlige tegn på
udbrud. Nu Skin Clear Action-produkterne udvikles
med ingredienser, der leverer vigtige fordele, som
understøttes af kliniske studier.

NU SKIN CLEAR ACTION®
DAY TREATMENT

NU SKIN CLEAR ACTION®
NIGHT TREATMENT

Flere funktioner for ét
resultat - ren hud!

Mindsker synlige tegn på
udbrud mens du sover.

Beskytter og revitaliserer din teint.
Mandelsyre reducerer fremtoningen af
synlige tegn på tidligere udbrud, da
den hurtigt udjævner mørke pletter på
hudens overflade. Salicylsyre trænger
dybt ind i porerne og opløser
urenheder. Disse to ingredienser, der
sammen udgør en let gel, støtter,
sammen med fugtighedsbevarende
stoffer, såsom glukonolaktone, hudens
naturlige spændstighed og fremmer
en jævn og klar teint, så du er klar til at
gå dagen i møde med selvsikkerhed.

Indeholder salicylsyre, retinol og
patenteret alfaliponsyre for at mindske
synlige tegn på tidligere udbrud.
Denne natcreme hjælper med at give
en blød, glat og ensartet teint.
30ml
Varenummer 97110390

30ml
Varenummer 97110389

30

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 30

07.05.2018 15:26:47

FUGT OG STYRK

Vi har alle brug for en creme, der er tilpasset vores huds særlige behov. Der er mange forskellige faktorer,
der påvirker fugtbehovet såsom varierende temperaturer, forurening osv. Nu Skin tilbyder en bred vifte af
ansigtscremer fra lette til fede. Disse fugtgivere kan lægges til dit daglige hudplejeprogram for at hjælpe dig
med at opnå den rette mængde fugt for et sundere udseende.

LET FUGTGIVNING

FED FUGTGIVNING
NaPCA MOISTURE MIST

REJUVENATING CREAM

Dugfrisk hud er blot et spray væk.

Fugt til tørre hudtyper.

Dette oliefri produkt er fyldt med
naturlige fugtgivende ingredienser
som NaPCA, hyaluronsyre og urea.
Det hjælper din hud med at bevare et
normalt fugtniveau. Denne kølende
og genopfriskende spray kan også
anvendes på kroppen.

Udviklet til at dække de særlige behov
ved tør hud. Denne rige creme
forbedrer din huds evne til at binde
fugt med ingrediensen hyaluronsyre.
Daglig brug genopretter ikke bare
fugtbalancen, den hjælper også med
at forhindre tør hud i at komme igen.

250ml

75ml

Varenummer 97101226

Varenummer 97110258

ENHANCER

MOISTURE RESTORE
INTENSE MOISTURIZER

En naturlig balancegang for
lindring og fugt.
Enhancer indeholder plejende
panthenol og lindrende aloe vera, der
beroliger huden og mindsker fugttab.
Anvendes generøst for at opnå en
behagelig følelse i huden og for at
beskytte den naturlige fugtbalance.
100ml
Varenummer 97110308

Maksimal fugt til tør hud.
Moisture Restore, der er en federe
creme end Rejuvenating Cream, retter
sig mod folk med ekstrem tør hud.
Denne rige fugtgiver, som indeholder
pistacieolie, aloe vera og E-vitamin,
der beskytter huden mod oxidativt
stress, styrker hudens naturlige
lipidbarriere for at gøre moderat tør
og skallende hud smidig igen.
75ml
Varenummer 97111259

MEDIUM FUGTGIVNING
NaPCA MOISTURIZER

INTENSIVE EYE COMPLEX

Hjælper huden med at bevare
dyrebar fugt.

Fugt til det sarte øjenområde.

Indeholder E-vitamin og den naturlige,
fugtgivende NaPCA. Cremen
trænger hurtigt ind og supplerer
hudens egen evne til at binde fugt.
Den efterfølgende lette, dugfriske
fornemmelse gør denne fugtgiver
ideel til alle hudtyper.
75ml

Denne creme, som indeholder brun
havtang, der styrker hudens naturlige
evne til at absorbere og bevare fugt,
holder det sarte øjenområde fugtet,
mens den hjælper med at mindske
fremtoningen af fine linjer og rynker.
15ml
Varenummer 97101233

Varenummer 97110257
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SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER
Nu Skins skræddersyede løsninger omfatter banebrydende produkter, der er udviklet i samarbejde
med førende forskningsinstitutioner, og som komplementerer dit daglige hudplejeprogram for at
mindske synlige tegn på hudaldring, stresspåvirkninger og påvirkninger fra omgivelserne for at
fremme et sundt, ungdommeligt udseende.
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ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
KLINISKE RESULTATER
Procentdel af deltagere

80%

80%

80%

60%

55%

55%

40%

20%

0%

Hudens fasthed omkring øjnene

Uge 1

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Få fast hud!
Nu Skins specialist inden for opstramning af huden indeholder
ageLOC-videnskaben, der fokuserer på synlige tegn på aldring i huden.
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra, der indeholder Ethocyn® og et
antioxidantnetværk, arbejder for nøglekomponenterne i en fast hud og
hjælper med at beskytte den mod oxidativt stress. Med disse ingredienser
kan produktet hjælpe dig med at få mere ungdommeligt, opstrammet
og fastere udseende hud.

Generel fasthed i huden

Uge 12

Resultaterne repræsenterer de bedste resultater,
Nu Skin nogensinde har set i forbindelse med et
Tru Face® Essence-produkt.
EKSTERNT KLINISK STUDIE
I et klinisk studie meddelte 55 % af testpersonerne, at de på kun en uge
kunne mærke en forbedring både i hudens generelle fasthed og omkring
øjnene. Efter tolv uger kunne 80 % af testpersonerne meddele om
forbedringer i disse områder.

60 kapsler
Varenummer 97003906

TRU FACE®

Ved at tilføje Nu Skin® Tru Face-produkterne til dit daglige hudplejeprogram kan du forbedre fordelene ved
din daglige rutine for at fokusere på synlige tegn på aldring, så din hud forbliver glat, smidig og ensartet.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Få mod til at afsløre kontureret og tonet udseende
hud på din hals og décolleté.
Systemets to hætteglas kombinerer to effektive ageLOC-formler, som
konturerer og toner huden på hals og décolleté. I glasset til venstre er en
eksklusiv mat creme, som er beriget med ingredienser, der fugter i dybden,
og giver huden et glat udseende. Hjælper huden til at fremstå mere strålende.
Glasset til højre indeholder et luksuriøst, transparent serum, der hjælper
med til at reducere fremkomsten af løs hud Gå skridtet videre indenfor
målrettede løsninger i kampen mod ældningstegn.
30ml (2x15ml)
Varenummer 97001570
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TRU FACE®
INSTANT LINE CORRECTOR

TRU FACE® IDEALEYES

TRU FACE® REVEALING GEL1

Lad dine øjne vise en yngre
udgave af dig selv.

Bekæmp synlige tegn på aldring
i huden.

Denne effektive creme udfylder og
beroliger ansigtslinjer og reducerer
øjeblikkeligt fremtoningen af linjer og
rynker i op til 12 timer, hvilket mindsker
påvirkningen af flere års gentagne,
vanemæssige ansigtsbevægelser.

Videnskabeligt udviklet for at tilbyde
fordele med det samme og på lang
sigt. Denne opfriskende øjencreme
forvandler udseendet af det sarte
område under øjnene fra mørkt,
hævet og ældet til strålende,
fast og ungdommeligt.

Indeholder polyhydroxysyrer, som er
lige så effektive som traditionelle
alfahydroxysyrer. Denne avancerede
gel hjælper til at stimulerer
cellefornyelsen for at forbedre teint og
mindske porestørrelsen. God til følsom
hud.

15ml

15ml

30ml

Varenummer 97101257

Varenummer 97101241

Øjeblikkelig reducering af fine
linjer og rynkers fremtoning.

Bekæmper tidlige, synlige
aldringstegn, der skyldes ydre
påvirkninger.
Denne gel støtter syntesen af
strukturelle hudkomponenter med
Kelpadelie - en havalge, der er mildere
mod huden end retinol.
30ml
Varenummer 97102698

Varenummer 97101213
1

TRU FACE®
SKIN PERFECTING GEL

For yderligere, udglattende fordele anvendes denne med Polishing Peel (s. 37).

EKSTERNT KLINISK STUDIE

I et tidligere studie 2 viste
dermatologiske markører, at brugen
af Nu Skin Galvanic Spa System®IIapparatet med Tru Face® Line
Corrector forbedrede udseendet af
følgende nøgleområder:
• Fine linjer: 20.
• Smilerynker: 21.
• Smidighed: 17.
Uge 2

Udglatter fremtoningen af linjer
ved hjælp af peptider.

30ml

Uge 8

Smilerynker ved brug af
Tru Face® Line Corrector alene

TRU FACE® LINE CORRECTOR

Denne avancerede formel indeholder
en revolutionerende prokollagenpeptid,
som hjælper med at mindske
fremtoningen af moderate til dybe linjer
omkring munden, øjnene og i panden.

Uge 4

Smilerynker ved brug af Tru Face®
Line Corrector sammen med Nu Skin
Galvanic Spa System-apparatet

Et otte ugers klinisk studie med 40 testpersoner, som anvendte Tru Face® Line Corrector
sammen med Nu Skin Galvanic Spa System® II-apparatet, 2008.

2

Varenummer 97102704
VÆLG
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION

NU SKIN® PUNG

NU SKIN® TOILETTASKE

Læg grunden for et mere
ungdommeligt udseende.

Elegant opbevaring af dine produkter, året rundt.

Opbevar alle dine produkter i denne elegante,
tidsløse toilettaske. Den funktionelle taske har et
flot design og masser af rum, hvor man let kan få
adgang til sine daglige nødvendigheder.

Denne primer, der indeholder Aminogen, en
videnskabelig sammensætning af 16 forskellige
aminosyrer og Premocin, optimerer fordelene ved
Tru Face-produkterne og giver huden essentielle
proteinbyggesten.

Varenummer 86998694

Varenummer 86998695

125ml
Varenummer 97101232
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FORSVAR MOD PÅVIRKNING FRA OMGIVELSERNE
Antioxidantrige, nærende serummer og avancerede solcremer beskytter og nærer med aldersbekæmpende
fordele for strålende, sundt udseende hud.

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE

CELLTREX® ULTRA

Et stærkt antioxidantforsvar.

Et produkt, der både giver fugt og
bekæmper oxidativt stress.

Indeholder CoQ10 og et komplet
antioxidantforsvar. Denne
patentanmeldte teknologi fremmer
celleenergiproduktionen og gør det
muligt for din hud at blive smuk,
strålende og ungdommelig igen efter
udsættelse for oxidativt stress.
15ml

Dette nærende serum, der indeholder
olivenolie og E- og A-vitamin,
beroliger og beskytter huden mod
synlige følgevirkninger efter
oxidativt stress.
15ml
Varenummer 97102700

Varenummer 97131809

SUNRIGHT® 35 &
SUNRIGHT® 50
Høj UVA-/UVB-beskyttelse.
Overdreven soleksponering kan
medføre uønskede, synlige
konsekvenser, såsom for tidlig
forekomst af synlige tegn på
hudaldring. Disse vandfaste,
ikke-fedtende produkter er udviklet
til at fremme ungdommeligt
udseende hud ved at yde beskyttelse
mod solens skadelige stråler.
100ml

SUNRIGHT® INSTA GLOW

SUNRIGHT® LIP BALM 15

Tonet selvbrunergel til ansigt
og krop

Fugt og beskyt.

Kunne du tænke dig en smuk, gylden
glød hele året rundt? Sunright Insta
Glow giver dig ikke bare et flot
solbrunt look uden overdreven
soleksponering, men fugter på samme
tid også huden. Produktet har en
diskret duft og er let at påføre uden at
få pletter på tøjet.

Beskyt dine læber, og hjælp dem med
at føles og se glatte ud. Sunright-produktformlen beskytter dine læber
mod udtørring, solskader og den
uønskede effekt ved overdreven
soleksponering.
4.2g
Varenummer 97110369

125ml
Varenummer 97001595

Varenummer 9
 7001344 SUNRIGHT® 35
97001345 SUNRIGHT® 50
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EXFOLIANT SCRUB
En blidere tilgang til blød hud.
Denne milde skrubbecreme, som
indeholder naturlige kiselalger
(forstenede alger), glatter huden ved
at fjerne døde hudceller og
poretilstoppende urenheder.
100ml

CREAMY HYDRATING
MASQUE
En oase for tør hud.
Indeholder sakkaridisomerat – en
fugtmagnet – samt kaktus- og
fyrrekogleekstrakt for at hjælpe med at
lindre tør og følsom hud ved at binde
fugten til huden.
100ml

Varenummer 97102707

Varenummer 97102711

POLISHING PEEL
Mikrodermabrasion derhjemme.
Giver klinisk bevist samme resultater
som ved en professionel mikrodermabrasionsbehandling. Denne
avancerede formel indeholder
græskarenzymer, der fjerner døde
hudceller og bentonit-ler, der fjerner
toksiner for et blødere og glattere
udseende.

RADIANCE MASK
En fugtgivende hudplejeoplevelse.
Masken har sin oprindelse i Japan og
tilfører din hud vigtig fugt, som gør, at
den føles både blød og lindret.
Derudover giver produktet dig en
strålende og klar glød.
Pakke med 4 masker
Varenummer 97001486

50ml
Varenummer 97101215

PEELING, MASKER OG SKRUBBECREMER
Nu Skin® peels, masker og skrubbecremer forynger kedelig, træt hud ved at fjerne urenheder og ophobning af døde hudceller,
samtidig med at de fremmer cellefornyelsen. Disse forfriskende produkter får dig til at føle dig og se fantastisk ud.

NU SKIN® HÅRBÅND

FAN LIFT BRUSH

Hold håret væk fra ansigtet, mens
du udfører din hudplejerutine.

Udviklet specielt til blanding og jævn
påføring af Face Lift Powder &
Activator.

One size
Varenummer 97136313

3 stk.
Varenummer 00000265

FACE LIFT POWDER &
ACTIVATOR

NU SKIN® AQUAPOP™
TOWELETTES

Umiddelbar skønhed.

Med disse bløde vaskeklude kan
du rense, fjerne makeup og vaske
hænder med en opfriskende følelse,
og få den pleje og forkælelse,
din hud har brug for.

Face Lift Powder & Activator virker
omgående for at løfte og opstramme
din hud midlertidigt, samtidig med at
fremtoningen af linjer og rynker
reduceres.
Face Lift Powder & Activator
skal anvendes sammen, men kan
købes hver for sig.

Powder		

75g

Activator		

125ml

100 stk
Varenummer 86998039

Varenummer 9
 7136991 (Powder & Activator)
97110266 (Powder)
97110267 (Activator)
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KROPSPLEJE

Nu Skins kropsplejeprodukter indeholder ingredienser, der er udviklet til at nære, blødgøre og
lindre. Med disse avancerede produkter vil du føle dig rigtig godt tilpas - døgnet rundt.
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BODY SMOOTHER

LIQUID BODY LUFRA

Lukker fugten inde og giver blød
hud.

Giv din hud en sund og frisk glød
og følelse.

Påfør denne hurtigtabsorberende
lotion på din fugtige hud umiddelbart
efter bruse- eller karbad for at binde
fugten. Modvirker at huden strammer,
og giver den næring med aloe vera,
algeekstrakt og A- og E-vitamin.

Denne eksfolierende formel til hele
kroppen indeholder fint malede
valnøddeskaller for at fjerne ru pletter
på albuer, knæ, hæle og resten af
kroppen. Den genopfrisker og blødgør
huden, så den får ekstra glød.

250ml

250ml

Varenummer 97101239

Varenummer 97102717

BODY BAR

LIQUID BODY BAR

En bestseller, som efterlader
huden frisk og ren.

En opfriskende og lindrende
oplevelse.

Den sæbefri Body Bar til hele familien
renser blidt huden for snavs og
urenheder og efterlader den frisk og
ren. Den fine grapefrugtduft og
lindrende aloe vera gør denne
sæbebar uundværlig i badeværelset.

Indeholder en unik blanding af
fugtende midler, der gennemvæder
huden med plejende fugt. Den
sæbefri formel renser blidt huden og
beskytter dens fugtbarriere, mens den
forfriskende grapefrugtduft vækker
dine sanser.

100g bar
Varenummer 97110353

5 stk.

250ml
Varenummer 97101216

Varenummer 97110354

BODY CLEANSING GEL

PERENNIAL®

HAND LOTION

SINK SIDE SET

Dybderens til daglig kropspleje.

Overlevelsesstrategi for hud, der ser
sund ud.

Det ideelle produkt til tørre hænder.

Byd dine gæster velkommen med
elegance, og lad dem opleve det
indbydende Sink Side Set. Derudover
kan du med Sink Side Stand holde
orden i dine plejeprodukter på vasken
med stil. Et flot blikfang på dit
badeværelse.
Produkterne er ikke inkluderet.

Denne sæbefri rensegel, der er beriget
med aloe vera for at holde huden blød
og behagelig, renser og plejer huden.
250ml
Varenummer 97101223

500ml
Varenummer 97101224

Den første fugtgiver til hele kroppen,
der indeholder IBR-Dormin®. Cremen
beskytter huden, giver elasticitet og
forlænger hudcellernes levetid. Denne
uparfumerede formel hjælper med at
holde din hud blød og sund hele året
rundt.

Brug Hand Lotion, når dine tørre
hænder har brug for hurtig pleje uden
at blive fedtede. Huden absorberer
hurtigt denne lette lotion, så dine
hænder bliver bløde og fugtede.
125ml
Varenummer 97110329

Varenummer 86998699

250ml
Varenummer 97100875
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HÅRPLEJE

Giv dit hår nyt liv på blot syv dage med Nu Skin® Hair Care. Disse videnskabeligt avancerede produkter
behandler og forebygger skader fra mekaniske, miljøforårsagede og biologiske påvirkninger ved regelmæssig
brug - for synligt yngre og sundere udseende hår.

Brugere med synlige forbedringer
på tørt til skadet hår

NU SKIN® HAIR CARE
BRUGERUNDERSØGELSE*

60%

Brugere med synlige forbedringer på
normalt til fedtet hår

Udviklet med videnskabeligt
gennemtestede teknologier og
beviseligt synlige resultater. Nu Skin®
Hair Care forbedrer dit hårs tilstand
ved at glatte skællaget for øget styrke,
glans og håndterbarhed.

82%

Brugere, som følte, at produkterne virkede bedre
end deres normale hårplejeprodukter

84%

Brugere, som havde en god
produktoplevelse

88%
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*Baseret på resultater fra en undersøgelse, hvori 42 frivillige brugte et komplet sæt Nu Skin® Hair Care
produkter i syv dage. Kaukasiske og asiatiske deltagere mellem 18 og 64 år, med mellemlangt til langt
hår blev udvalgt tilfældigt til at benytte samhørende shampoo og balsam dagligt, samt den ugentlige
hårkur én gang i løbet af den uge, undersøgelsen varede.
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BALANCING SHAMPOO

MOISTURIZING SHAMPOO

CLARIFYING SHAMPOO

Den rette balance af rens og pleje.

En oase for de udpinte lokker.

Nogle shampooer fjerner hårets
naturlige fugt og efterlader det tørt,
udsat og kedeligt. Nu Skin® Balancing
Shampoo fjerner blidt urenheder og
giver dit hår dets ungdommelige
styrke og sundhed tilbage.

Hvis for meget varme, behandling
og farvning har gjort dit hår kedeligt
og skrøbeligt, så sluk dit hårs tørst
med Nu Skin® Moisturizing Shampoo.
Denne nærende shampoo indeholder
ekstrakt af bomuldsblomsten,
naturlige steroler og sheasmør.
Den gendanner det midterste
barklags styrke for strålende,
gennemfugtet hår.

Giver rent, glansfuldt og
håndterbart hår.

250ml
Varenummer 97101351

Nu Skin® Clarifying Shampoo,
der indeholder ekstrakt af sheasmør,
knytter sig til urenheder - inklusive
nikotin, klor og miljømæssige
forureningskilder - og fjerner synlige
tegn på aldring. Dit hår vil føles rent,
glansfuldt og nemt at håndtere efter
blot en enkelt vask, og det vil se
stærkere og sundere ud.

250ml

250ml

Varenummer 97101350

Varenummer 97101352

RICH CONDITIONER

WEIGHTLESS CONDITIONER

RENU HAIR MASK

NU SKIN® REJSESÆT

Forkæl dig selv med
ungdommelig glans.

Al den pleje, du har brug for
uden at håret tynges.

Bevar glansen hele ugen.

Nu Skin® Rich Conditioner er udviklet
med lav pH-værdi for at forsegle
hårets skællag for øget fugtbevaring.
Den indeholder sheasmør, som
gennemvæder håret med lipider, der
efterligner naturlige olier, samt
limnanthes alba, der reparerer skader
og forebygger knækket og spaltet hår.
Dit hår bliver let at håndtere, samtidig
med at det føles og ser yngre og mere
glansfuldt ud.

Indeholder limnanthes alba, der
reparerer og forebygger skader, samt
aminosyrer, der gør håret mere
håndterbart. Nu Skin® Weightless
Conditioner er en lækker balsam, der
plejer dit hår uden at tynge det. Denne
unikke formel forbedrer håret ved
roden og får det til at se yngre ud,
samtidig med at det føles fyldigere og
ser strålende ud.

Nu Skin® ReNu Hair Mask er en
dybdeplejende behandling, der
gennembryder hårskaftet for at tilføre
vigtig fugt og tredobler det skadede
hårs styrke. Indeholder CS7, en
innovativ ingrediens, som fungerer
som en lim, der forsegler og styrker
skællaget. Denne maske forebygger
spaltede spidser og knækkede hår,
hvilket resulterer i glat og glansfuldt
hår.

Tag dine favoritprodukter fra
Nu Skin® med på rejsen.

250ml

100g

Varenummer 97101353

Varenummer 97101356

250ml

Uanset om du er på forretningsrejse
eller ferie, gør dette sæt det nemt
for dig at medbringe dine
favoritprodukter fra Nu Skin®. Med
vores 75 ml flasker og spraytud, der
er udviklet af materialer af høj kvalitet,
tilbydes en praktisk, pladsbesparende
rejseløsning, der passer perfekt
i din taske.
5 stk.
Varenummer 86998186

Varenummer 97101354
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DIVIDENDS® SHAVE CREAM
Renser, eksfolierer og plejer,
mens du barberer dig.
Det koncentrerede skum i denne
unikke barbercreme fjerner skånsomt
snavs og olier og får barberbladet til at
glide lettere, så barberingen bliver ren
og glat, og huden føles og ser
fantastisk ud.

DIVIDENDS®
AFTERSHAVE BALM
Forlæng resultatet af din
morgenbarbering.
Denne lette balsam gør hårene
blødere, finere og mindre synlige, så
resultatet af din morgenbarbering
varer længere. Forebygger også røde
knopper, køler og plejer huden.

200g

50ml

Varenummer 97101456

Varenummer 97101457

NU SKIN® TOILETTASKE
Få orden i dine toiletsager med denne
smarte toilettaske. Den indeholder to
store rum med lynlåslukninger. Det
kraftige nylon beskytter mod slitage.
Varenummer 86995819

MÆND

Få mere ud af din morgenrutine. Nu Skin®
for Men Dividends® bidrager med ekstra
hudplejefordele uden besvær.
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AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Din handlingsplan for en frisk mund.
Dette sæt indeholder 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpastes,
2 Whitening Fluoride Toothpastes, 2 pakker med 3
Anti-Plaque Toothbrushes og 1 Anti-Plaque Breath Spray,
alle i en smart toilettaske.
Varenummer 97136144

MUNDPLEJE

Med patenterede, plakbekæmpende og navnebeskyttede produkter, yder AP-24® avanceret mundpleje.
Disse produkter efterlader din mund behageligt frisk, samtidig med at de beskytter mod plak 24 timer i døgnet.

AP-24® ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY

AP-24® WHITENING
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
TOOTHBRUSH

Frisk mund i en fart.

Hvidere, renere tænder i en
blændende formel.

En forfriskende plakbekæmper.

Tandbørsten til hele familien.

Denne formel bekæmper dannelsen
af plak, og vanilje- og
pebermyntesmagen giver frisk ånde.

Denne specielt designede tandbørste
blev udviklet til effektivt at fjerne plak,
men samtidig være blid mod
tandkødet.

Blot nogle få spray giver en
fornemmelse af børstede tænder, når
du har brug for det, samtidig med at
den beskytter mod plak.

Denne avancerede tandpasta lysner
tænderne, mens den forebygger huller
og bekæmper plak.

30ml

110g

Varenummer 97111154

Varenummer 97111155

170g
Varenummer 97111151

3 stk.
Varenummer 97111377
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EPOCH

®

Nu Skin® samarbejder med prisvindende etnobotanikere for at udvikle Epoch-produktserien.
Epoch® er udviklet i balance med naturen og tager udgangspunkt i planters egenskaber og den
måde, de er blevet brugt af forskellige oprindelige kulturer igennem tiderne. Med Epoch® kan
du opdage en ny måde at pleje din krop og verden omkring dig på.*
*Nu Skin® donerer USD 0,25 til Nu Skin Force for Good Foundation® for hvert solgte Epoch-produkt – på den måde
giver vi tilbage til de samfund, der deler deres viden med os.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®

EPOCH® ICEDANCER

EPOCH® FIREWALKER®

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

Fremmer sundt udseende hæle,
tæer og fodsåler.

Opfrisker og giver energi til
huden på benene.

Lindrer fødderne.

Sluk din huds tørst.

For dem, som har brug for mere end
en fugtgiver. Sole Solution® hjælper
dig med at få bløde, sundt udseende
fødder. Indeholder knust allehånde
(Pimenta dioica), der på traditionel vis
bruges af befolkningen i
Centralamerika for at blødgøre tørre
hæle.

Plej dine trætte ben efter en lang dag
med denne alkoholfrie gel, der er
udviklet med vild mynte (Mentha
arvensis). Vild mynte bruges af den
oprindelige befolkning i Amerika pga.
af plantens beroligende effekt. Denne
kølende produktformel, som
indeholder en kombination af
hestekastanje, eukalyptus og
pebermynteolie, kan påføres direkte
på strømpebukser for hurtig lindring til
dine ben.

Denne etnobotaniske fodcreme
indeholder ekstrakt af ti-planten fra
Hawaii (Cordyline terminalis), der på
traditionel vis er blevet anvendt af
polynesiere, der går på glødende kul,
til at absorbere varme samt køle og
lindre huden. Kerneolie fra
babassupalmen (Orbignya phalerata)
giver den perfekte mængde af fugt.

Denne herlige, rige creme slukker din
huds tørst med sheasmør, olie fra
macadamianødden og frugten fra det
afrikanske baobabtræ. Disse
gennemtestede, etnobotaniske
ingredienser fremmer glat hud, som
føles blød hele dagen og hjælper med
at fremme hudens spændstighed.

125ml
Varenummer 97101220

100ml

125g
Varenummer 97102781

Varenummer 97110826

100ml
Varenummer 97102803

ANSIGT OG KROP

Epoch-produkter til ansigt og krop indeholder nogle af naturens mest terapeutiske ingredienser, samt botaniske
ingredienser, der er gode for din hud og som lindrer og plejer.

PROJEKTET SEEDS OF HOPE I MALAWI
Det, du giver, kommer tifold tilbage. Der doneres 0,25 USD fra hver
Epoch® Baobab Body Butter, der bliver solgt, til Nu Skin Force for Good
Foundation® og projektet Seeds of Hope i Malawi. Livet ville ikke kunne
opretholdes i visse dele af Afrika, hvis det ikke var for baobabtræet. Et
baobabtræ kan lagre så meget som 120.000 liter vand i stammen. I løbet
af tørkesæsonen giver disse levende reservoirer vand og næring til
områderne omkring dem, og holder dem dermed i live.
Genplantningsprojektet Seeds of Hope planter og bevarer baobabtræer
i lokale landsbyer, hvor de er en værdifuld ressource for folket i Malawi.
Besøg www.forceforgood.org for yderligere information.
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EPOCH® EVERGLIDE

EPOCH® HAND PURIFIER*

Plej huden under barbering.

Renser hænderne på farten.

Få en glat, tæt og behagelig barbering
med Everglide. Indeholder filtbladet
kongelys, en plante med lindrene
egenskaber, der blev anvendt af
den oprindelige befolkning i det
sydvestlige USA.

Hand Purifier indeholder lavendel, der
bruges i Europa for plantens rensende
egenskaber. Hand Purifier hjælper
med at bekæmpe bakterier.

125g
Varenummer 97110805

100ml
*Fås med en 15ml refill-flaske.
Varenummer 97102835

EPOCH® GLACIAL
MARINE MUD®

EPOCH® DEODORANT

Fjern det dårlige, og afslør det gode.

Denne let påførte deodorant
indeholder Citrus aurantium amara,
som lindrer huden.

Træk urenheder ud, fjern døde
hudceller og plej huden med mere end
50 gavnlige mineraler og
sporelementer. Ifølge historiske
beretninger prøvede den oprindelige
befolkning at lave lertøj ud af dette
særlige mudder. De måtte dog
opgive, fordi partiklerne i mudderet
var for fine, men de bemærkede, at
deres hænder var blødere og glattere.

Naturlig tilgang til friskhed.

50g
Varenummer 97110802

200g
Varenummer 97110809

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Plej din hud og verden omkring dig.
Sæt med seks Epoch-produkter: Sole Solution®, Glacial Marine Mud®,
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® og Ava puhi moni Shampoo
and Light Conditioner. Leveres i en smart, genanvendelig æske med
afrikansk motiv.
Varenummer 97137347

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE
(SAFI)
SAFI fokuserer på at lære befolkningen i Malawi landbrugsmæssige
teknikker såsom landbrugsdrift, drypvanding, bevarelse af skove og meget
andet. Landsbyen Mtalimanja bød den første gruppe bønder og deres
familier velkommen i september 2007. Det er det mest ambitiøse og
omfattende projekt, Nu Skin nogensinde har påbegyndt for at hjælpe
folket i Malawi - ikke blot for en sæson eller et år, men for kommende
generationer. Når du køber Epoch® Force for Good Collection donerer
Nu Skin €4 til SAFI-projektet, udover de 0,25 USD, der doneres til
Nu Skin Force for Good Foundation® for hvert solgte Epoch-produkt.

EPOCH® BLEMISH TREATMENT

EPOCH® POLISHING BAR

Reducer fremtoningen af udbrud.

Glattere, renere hud.

Blemish Treatment kombinerer
beviste, porerensende ingredienser
med jobstårer, der på traditionel vis
blev brugt i Asien til at reducere
rødmen.

Indeholder Glacial Marine Mud® og
tsuga heterophylla (bark), der
anvendes af den oprindelige
befolkning i den nordvestlige del af
Nordamerika til at eksfoliere huden.
Denne sæbefri rensebar hjælper med
at fjerne urenheder og overskydende
olier.

15ml
Varenummer 97110845

100g
Varenummer 97110803

For yderligere information, besøg www.forceforgood.org
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EPOCH® AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

EPOCH® AVA PUHI MONI
CONDITIONER

Effektiv skælbehandling - hver dag.

Rent paradis for håret.

Denne botaniske shampoo indeholder
klematisblade, som den oprindelige
befolkning i Amerika har anvendt i
generationer for at lindre tør, skallende
hud. Denne shampoo til daglig brug
indeholder Ava puhi moni, der
bibeholder hårets bløde egenskaber
og dufter friskt og rent.

Denne etnobotaniske balsam er
udviklet for at give håret et skinnende,
sundt og smukt udseende. Perfekt til
brug med Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo.

250ml
Ava puhi nektar anvendes i Ava
puhi moni-produkterne.

250ml
Varenummer 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI
SHAMPOO & LIGHT
CONDITIONER
Renser håret og tilfører fugt.
To produkter i ét. Denne rige,
etnobotaniske shampoo og lette
balsam renser blidt håret og tilfører
det fugt. Håret efterlades rent og
glansfuldt.
250ml
Varenummer 97102811

Varenummer 97102810

HÅR
Ava puhi moni shampoo og balsam.

I generationer har polynesiere presset nektar fra ava puhi-blomsten direkte i deres hår for at vaske og pleje det.
Med Epoch® kan du nu opleve de plejende, blødgørende og glansfremkaldende egenskaber ved Ava puhi moni.

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR
& BODY WASH
Ingen tårer - kun smil i badet.
Denne sæbe, som ikke svier i øjnene,
indeholder ekstrakter fra
hibiscusblomsten og er på traditionel
vis blevet anvendt af de indfødte i
Sydøstasien og Centralamerika for at
fugte og bevare en sundt udseende
hovedbund, samtidig med at de
rengør huden og håret. Produktet
påføres let med én hånd.
150ml
Varenummer 97102897
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EPOCH® PEPPERMINT

EPOCH® LAVENDER

EPOCH® LEMON

EPOCH® HARMONY

Mentha piperita

Lavendula angustifolia

Citrus limon

Kanel- og Kryddernelikkeblanding

Dyk ned i den friske, skarpe duft fra
Epoch® Peppermint Essential Oil, og
du vil opleve en opfriskende følelse og
en positiv fornemmelse.

Oliens naturlige, blomsteragtige duft
giver en beroligende følelse. Find din
indre ro og nyd et afslappende øjeblik,
selv på den travleste dag, med vores
Epoch® Lavender.

Epoch® Lemon giver dig et frisk pust,
der vil overraske og forkæle dine
sanser. Olien kan også bruges til at
fjerne uønsket lugt og giver en frisk,
naturlig duft.

Epoch® Harmony er en kraftig
blanding af kanel og nelliker. Den
kraftige aroma giver Epoch® Harmony
en skøn blanding af duftkombinationer
og en varm og beroligende følelse.

15ml

15ml

15ml

Varenummer 97001522

Varenummer 97001523

Varenummer 97001524

15ml

Varenummer 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Kom i kontakt med sanserne.

EPOCH® PEACE

EPOCH® MOVE

Lavendel- og Bergamotblanding

Vintergrøn- og Enebærblanding

Forkæl dig selv og genvind balancen.
Epoch® Peace har en intens duft, der
vil få dig til at slappe af. Afslut dagen
med en beroligende følelse.

Epoch® Move er en forfriskende
blanding til huden, der giver en
kølende fornemmelse. Den får huden
til at dufte frisk og giver en
opkvikkende følelse.

Spred den i luften eller brug den på
huden ved at blande* den med Epoch® Bland* med Epoch® Topical Blending
Topical Blending Oil.
Oil før den påføres.
15ml

Varenummer 97001527

15ml

Varenummer 97001529

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL
Den silkebløde blanding med den
milde tekstur udvindes fra naturlig
kokosolie, palmeolie og sojaolie.
Produktet, der hverken fedter eller
klistrer, giver huden en blød og glat
følelse. Optages hurtigt i huden uden
at tilstoppe porerne.

TOPICAL BLENDING SET
Sættet er ideelt til når man skal blande
Epoch® Topical Blending Oil med
Epoch® Peace og Epoch® Move, før
man tilfører det til huden. Der
medfølger en smart pung, hvor
du kan opbevare dine olier.
Varenummer 97138803

Bruges som bæreolie til blanding*
med Epoch® Peace eller Epoch®
Move til kosmetisk brug.
118ml

Varenummer 97001528
Læs venligst vejledningen på etiketten før anvendelse.

*
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EPOCH® CHILL

EPOCH® SUNSHINE

EPOCH® DIFFUSER

EPOCH® AROMATIC STONE

Eukalyptus- og Fyrretræsblanding

Citrus- og Pebermynteblanding

Den kraftige duft af Epoch® Chill
kommer fra eukalyptol, der er et
naturligt plantekemikalie. Eukalyptol,
der dufter frisk og kamferagtigt, giver
en kølende fornemmelse og letter
vejrtrækningen.

Nyd duften af Epoch® Sunshine, en
afbalanceret blanding af citrus- og
pebermynteolie. Denne eksotiske
olieblanding vil give dig en
forfriskende følelse. Den perfekte start
på dagen.

Den ultrasoniske Epoch® Diffuser
vibrerer og får vand og essentielle olier
til at forstøve og blive til fin damp.
Med sit kundetilpassede ydre og sin
kompakte størrelse, passer den perfekt
til alle slags rum i dit hjem.

Nyd din favoritduft fra Epoch®
Essential Oils, hvor som helst, og
når som helst, på en naturlig måde.
Den kompakte æske, som stenen
opbevares i, gør den nem og
diskret at bruge.

Størrelse: Ø 13.6 x H 14 cm

Størrelse: Ø 5 x H 2 cm

15ml

15ml

Varenummer 86991440

Varenummer 86998688

Varenummer 97001526

Item No. 97001525

Nu Skin® præsenterer Epoch® Essential Oils, etnobotaniske løsninger, der forbedrer
samspillet mellem mennesker og skaber naturlige sanseoplevelser for dig. Olierne og
olieblandingerne bidrager med en række forskellige aromaer, der kan forbedre oplevelsen
af enhver rutine eller begivenhed.

EPOCH® DISCOVERY

EPOCH® EXPERIENCE

Start din rejse med essentielle olier
med Epoch Discovery, der indeholder
1 Epoch Lemon, 1 Epoch Peppermint,
1 Epoch Lavender og 1 Epoch
Aromatic Stone.

Nyd opløftende aromaer som 1 Epoch
Harmony, 1 Epoch Chill, 1 Epoch
Sunshine, 1 Epoch Peace 1 Epoch
Diffuser og 1 Epoch Aromatic Stone,
og læs om dem i den inkluderede
Epoch Essential Oils-brochure.

Varenummer 97138689
Varenummer 97138690
97138748: BE
97138749: CH

EPOCH® COMBINATION SET
FOR BODY OIL
Nyd Epoch Essential Oils på huden
med Combination Set til kropsolie,
der indeholder 1 Epoch Peace,
1 Epoch Move og 1 Epoch Topical
Blending Oil.

Varenummer 97001520

97138750: LU
97138751: GB, IE
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NU COLOUR

®

Kombineret med det bedste fra hudplejevidenskaben fremhæver denne makeupserie din naturlige
skønhed og giver et strejf af farve med det bedste fra Nu Skin®. I tillæg til god hudpleje, beskytter,
korrigerer og forbedrer Nu Colour-kosmetik din huds naturlige udseende.
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TEINT
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

Så transparent, så naturlig, så smuk.

Blød, strålende farve.

En creme, der dækker huden på en strålende og let
måde og afspejler din huds naturlige teint.
Derudover er cremen fyldt med anti-ageingingredienser, SPF og farvekorrigerende egenskaber
(CC). Med disse anti-ageing-ingredienser får du
hjælp til reducering af fremtoningen af fine linjer og
rynker. Solbeskyttelsesfaktoren hjælper med at
beskytte huden mod uønskede påvirkninger fra
overdreven soleksponering.

En produktformel, der giver mediumdækning
og en mat, fejlfri finish og reducerer
fremtoningen af rødme og træthed i huden.
Indeholder SPF 15, der hjælper med at beskytte
huden mod uønsket virkning ved overdrevet
soleksponering og anti-ageing-ingredienser,
som reducerer fremtoningen af fine linjer og
rynker og giver et strålende look.

40ml

30ml
Varenummer 9
 7160857 Almond
97160865 Pink Ochre
97160858 Sunset Beige
97160861 Honey Beige
97160866 Medium Ochre
97160859 Tawny
97160860 Mocha

Varenummer 97161113 Fair
97161114 Sand
97161115 Honey
97161140 Medium Beige

Porcelain Beige
Vanilla Beige
Buffed Ivory
Soft Amber

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE
WET/DRY PRESSED POWDER1
2-i-1 giver perfekt dækning.
Denne alsidige, holdbare pudder fungerer som
et silkeblødt løst pudder om dagen og som en
smuk mat foundation om aftenen. Påfør tør for
at afrunde din makeup og mindske skinnende
hud, eller påfør med en fugtig svamp for
maksimal dækning og perfekt finish.
11.3g
Varenummer 97160402 Porcelain Beige
97160403 Vanilla Beige
97160405 Buffed Ivory
97160407 Soft Amber
1

Etui sælges separat.

Blossom Pink
Peach Cloud
Nude Tan
Light
Medium
Tan

CONCEALER

LIGHTSHINE BLUSH DUO

BRONZING PEARLS

FINISHING POWDER

Hvilke skønhedsfejl?

En naturlig glød.

Et strejf af farve med et enkelt strøg.

Bevar dit look.

Førsteklasses polymerteknologi skaber
denne dækkende cremeconcealer, der
er let og giver en glat og holdbar
dækning. Tilfører huden gavnlige
vitaminer og botaniske ingredienser.

Definér, form og fremhæv let og
ubesværet dine kinder og kindben
med denne strålende Blush Duo. Det
silkebløde pudder toner ensartet ind i
huden og giver en naturlig, sund glød.
Definér dine kinder med ekstra glød
ved at blande begge nuancer, eller
highlight dine kindben ved at påføre
den lysere, glitrende nuance.

Indeholder silkeagtige, perlelignende
pulverkugler i fem forskellige nuancer
og giver et perfekt resultat på alle slags
hudtyper. Børst på for et strejf af
solgyldne kinder og en sund teint.

Denne ultrafine, løse pudder afrunder
din foundation og blush for at skabe en
perfekt, naturlig finish, der hverken
krakelerer eller klumper.

2.65g
Varenummer 97161301 Light
97161303 Medium
97161304 Tan

30g

30g
Varenummer 97161201

Varenummer 97161501

Fås i 3 strålende nuancer: Nude Tan,
Blossom Pink og Peach Cloud.
5.5-5.8g
Varenummer 9
 7102850 Blossom Pink
97102849 Peach Cloud
97102869 Nude Tan
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LÆBER
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

Få fyldige læber med denne lette
og fugtgivende læbepomade.

Få fyldigere, mere ungdommeligt
udseende læber.

Uimodståelige, yngre udseende
læber.

Den er let at påføre og giver dig en
frisk fornemmelse. Dine læber lyser
med det samme op - blødere og med
et strejf af farve.

Denne skinnende, holdbare gloss
indeholder en oligopeptid, der
definerer læberne med fokus på
"amorbuen". Peptiden hjælper dig
med at få fyldige, velformede og
ungdommeligt udseende læber.
Brug den alene eller over din favorit
Nu Colour® Replenishing Lipstick.

Denne fløjlsbløde læbestift
fremhæver dine læber med en fyldig
nuance, der ikke løber ud. Indeholder
hydroxytyrosol for øget beskyttelse.
Denne patenterede ingrediens tilfører
antioxidant og næring, så dine læber
ser glattere og yngre ud.

Nu Colour Powerlips Fluid giver dine
læber et pift med langtidsholdbare
og intense farver.

4,5g
Varenummer 97102853

15ml

Varenummer 97160102 Petal Pink

Varenummer 9
 7160905 Tender Beige
97160904 Sweet Pink
97160902 Crystal Clear

PROFESSIONELLE
BØRSTER
PROFESSIONELT
BØRSTESÆT
Læg makeup som en
professionel.

2

1

3

De omhyggeligt
designede makeupbørster
gør det let at få det
perfekte look. Sættet
indeholder seks børster i
en elegant sølvæske og er
helt uundværligt, når du
skal have det perfekte
resultat. Det professionelle
sæt indeholder pudderbørste, foundationsbørste,
blushbørste, øjenskyggebørste, blendingbørste og
øjenbrynsbørste. De bløde børstehår af duo-fibre
kan bruges til både pudder og væske, og de sikrer,
at du får den helt rette produktmængde for en
jævn udtoning og en fejlfri, naturlig finish.
Varenummer 97138962
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4g

4

5

6

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

Den lette og effektive formel er
langtidsholdbar og let at påføre.
Takket være ingredienser som
avocadoolie og E-vitamin vil dine
læber blive ved med at være
behageligt bløde. Effektfuld.
Enestående. Powerlips Fluid.
3.1ml
Varenummer 97001573 Determined
97001572 Persistence
97001571 Confidence
97001578 Unbreakable
97001579 Roar
97001574 Maven
97001580 Ruler
97001582 Reign
97001575 Breadwinner

FOUNDATION BRUSH N°1

POWDER BRUSH N°2

Opnå let et strålende og poleret look.
Denne superbløde børste er lavet med
syntetiske duo-fibre, som er særligt
designet til væsker for at skabe en
fejlfri og naturlig finish. Børstens høje
kvalitet giver en ubesværet dækning
for et airbrushed resultat.

Uundværlig når du skal påføre pudder!
Børstehårene er lavet af syntetiske
duo-fibre, som sikrer dig en glat og
jævn dækning. Den holder godt
på pudderet, så du får et perfekt,
naturligt look.
Varenummer 86998924

Varenummer 86998922

BLUSH BRUSH N°3
Læg en præcis og perfekt blush!
Den vinklede børste er udstyret med
superbløde børster af syntetiske
duo-fibre, som gør det muligt at
definere og forme dine kinders
kontur helt perfekt.
Varenummer 86998925

EYE BLENDING BRUSH N°4
Blend som en professionel. Denne
lange, tilspidsede børste udtoner og
blødgør helt perfekt øjenskygge fra
det yderste til det inderste hjørne.
Varenummer 86998923

EYEBROW BRUSH N°6

Den ideelle børste til perfekt at påføre
øjenskygge og konturere langs
globelinjen.

En skrå børste, som er designet til
nænsomt at påføre og blende pudder.
Et stykke vigtigt tilbehør, når du skal
definere øjenbrynene, fremhæve
øjnene og lægge den perfekte
øjenbrynsmakeup.

Varenummer 86998927

Varenummer 86998926

EYE SHADOW BRUSH N°5

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 52

07.05.2018 15:28:08

ØJNE
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

CUSTOM COLOUR DESIRED
EFFECTS EYE SHADOW 1

Sig farvel til skarpe linjer og
velkommen til fejlfri øjenbryn.

Fremhæv dine øjne
Vores udsøgte 5-shade eyeshadow palette gør det let at skabe
uendeligt mange forskellige looks. Hver palet indeholder matte og
glitrende nuancer for at fremhæve dine naturlige ansigtstræk eller
hjælpe dig med at opnå et intenst og dramatisk look. Fremhæv, form
og definer dine øjne med intense farver, som giver en fejlfri og jævn
udtoning.

De smukke øjne, du fortjener.
Øjenskyggerne er nemme at blande, hvilket
skyldes jojoba og mikropulver, der sikrer en
glat og jævn påføring. Denne formel, som
ikke falmer og krakelerer, er tilgængelig i en
bred vifte af fløjlsbløde farver.

4,7-5,1g

1,7g

Varenummer 9
 7102847 Coral Leaf
97102868 Mocha Brick
97102848 Violet Breeze

Varenummer 97160221 Smoke
97160202 Shell
97160220 Slate Gray

Farv, form og fyld dine øjenbryn
ind med vores Eyebrow Shaping Kit.
Perferkt når du skal udtone nuancerne
og opbygge den påkrævede intensitet
for perfekte øjenbryn. Ideel, både
når du vil have et naturligt look, og
når du går efter det helt intense,
definerede look.
4g

97160205 Azalea Pink
97160211 French Vanilla
97160217 Espresso
97160215 Sandy Gold
97160218 Pearl Green

Varenummer 97102852

1

Etui sælges separat.

Coffee Bean
Jet Black

CURLING MASCARA BLACK
Buede vipper, der holder.
Få friske, strålende øjne med denne
avancerede mascara. Den let buede
børste fremmer vippens naturlige
form og gør det let at påføre
mascaraen.
9g
Varenummer 97102851

NUTRIOL® EYELASH
TREATMENT

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

EYELASH CURLER

Forkæl dine vipper.

Aldrig har det været så let at få
smukke øjne.

Buk dine naturlige vipper med vores
Nu Colour Eyelash Curler. Den buede
form gør, at dette uundværlige
tilbehør passer til alle øjenformer.

Med Nu Colour Nutriol Eyelash
Treatment er tykkere og stærkere
vipper kun et strøg væk. Den klare
gel styrker og forlænger fine vipper fra
roden til tippen. Perfekt til rene vipper
eller under Nu Colour Curling
Mascara. Dette produkt bidrager
med optimal pleje til vipperne.
5ml
Varenummer 97161801

Denne blide, cremede formel er nem
at påføre og giver dig fuldstændig
kontrol. Den bløde konsistens gør det
let at opnå den ønskede makeupeffekt
- fine, præcise linjer, bløde linjer eller
flotte smokey eyes til aftenlooket.

Perfekte, buede vipper!

Varenummer 86998900

1,13g
Varenummer 97160702 Coffee Bean
97160701 Jet Black
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UDEFRA
OG IND
Udover at hjælpe dig med at se bedst muligt ud,
vil vi også give dig muligheden for at føle dig
bedre tilpas. Pharmanex® tilbyder en komplet
tilgang til kosttilskud, der er udviklet for at nære
og beskytte din krop. Med engagerede forskere,
der samarbejder med videnskabelige institutioner
over hele verden, producerer vores forsknings- og
udviklingsafdeling innovative produkter.
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KOSTTILSKUD
Særligt udviklede produkter.

Pharmanex® har udviklet en lang række kosttilskud, der tilfører kroppen vitaminer og mineraler.
Det er vigtigt at have en balanceret kost og en sund livsstil.
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LIFEPAK®+
Et sundt helbred livet igennem
begynder med den rette kost. Der
findes et stigende antal videnskabelige
beviser, der demonstrerer
helbredsfordele ved specifikke
næringsstoffer. En sund kost skal have
et afbalanceret indhold af
makronæringsstoffer (fedt, proteiner
og kulhydrater) og
mikronæringsstoffer (vitaminer og
mineraler), for at dække
næringsbehovet.
LifePak®+ bidrager med en betydelig
mængde vitaminer og mineraler, der
er målrettet ni vigtige
funktionsområder i kroppen.
60 poser med 4 tabletter
Varenummer 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®+

Dit grundlag for et sundt helbred livet igennem.
Pharmanex® har udviklet et komplet kosttilskud med mikronæringsstoffer, der tilfører kroppen en lang række vigtige vitaminer,
mineraler og planteekstrakter. LifePak®+ bidrager med videnskabeligt dokumenterede og sundhedsmæssige fordele.

9 FUNKTIONER I ET PRODUKT

Hold paraderne oppe
Din krop udsættes konstant
for solens stråler, forurening
og stress, der kan nedbryde
hudens beskyttende barriere.
LifePak®+ kan med sin
avancerede sammensætning,
der indeholder vitamin
C, bidrage til at beskytte
cellerne mod oxidativt stress.

SYN
KOGNITIV FUNKTION
Jod, Zink, ...1

SUND HUD

Niacin, Biotin, ... 2

FORSVAR AF
ANTIOXIDANTNETVÆRKET
Selen, mangan,
C-vitamin, ... 3

A-vitamin, B2-vitamin & zink. 5

KARDIOVASKULÆR
SUNDHED
K-vitamin & kalcium, ... 6

STØTTE FOR
IMMUNFORSVAR

C-vitamin, zink & kobber, ... 7

ESSENTIAL
NUTRITIONALS ADRPAKKE, DER INDEHOLDER
LIFEPAK®+, MARINE
OMEGA OG JVI®

FORBRÆNDING
KNOGLEHELBRED

B1-vitamin, jod, kobber, ... 8

Kalcium & D-vitamin, ... 4

SKJOLDBRUSKKIRTELFUNKTION
Jod & selen.9

Kontakt din distributør for
yderligere information om,
hvordan du benytter dig af
dette tilbud.

1 Bidrager til en normal kognitiv funktion.

4 Bidrager til at vedligeholde normale knogler.

7 Bidrager til at vedligeholde immunsystemets normale funktion.

2 Bidrager til at vedligeholde en normal hud.

5 Bidrager til at vedligeholde normalt syn.

8 Bidrager til et normalt energistofskifte.

3 Bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.

6 Bidrager til en normal størkning af blodet.

9 Bidrager til en normal skjoldbruskkirtelfunktion.
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STØTTE TIL ET
STÆRKT FUNDAMENT
Det anbefales, at man indtager en afbalanceret kost med vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer
for at opretholde et optimalt og sundt helbred. Hvis man har en travl hverdag kan det anbefales, at
man på daglig basis indtager ekstra næringsstoffer for at supplere den normale kost. LifePak®+, JVi®
og Marine Omega er særligt udviklede til at støtte det næringsmæssige fundament.

MARINE OMEGA

JVi®

Marine Omega er et kosttilskud, der har et højt indhold af
omega-3-fedtsyrer og indeholder eicosapentaensyre (EPA) og
docosahexaensyre (DHA), der bidrager med 1,3 g omega-3-fedtsyrer.
EPA og DHA fra fiske- og krillolie bidrager til en normal hjertefunktion.
DHA bidrager yderligere til at vedligeholde en normal hjernefunktion
og et normalt syn.

Joie de vivre — smag på livet

120 softgelkapsler
Varenummer 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® er en drik, der er lavet af frugt- og grønsagskoncentrat, juice og pure.
Ingredienserne er særligt udvalgt for at forkæle dine smagsløg. Nyd fordelene
når Europas bedste frugter og grøntsager blandes med de eksotiske frugter
gojibær, havtorn og acerola. De sidstnævnte er kendt for deres høje indhold af
vitaminer og mineraler, særligt vitamin C, der på traditionel vis bliver indtaget af
kulturer i Sydamerika og Asien som en del af en sund kost.
Denne orange drik er rig på C-vitaminer og indeholder karotenoider, der:
• bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress
• bidrager til immunsystemets normale funktion
• bidrager til normal dannelse af kollagen og normalt fungerende hud
Gå sammen med JVi® om at fremme beskyttelse af din krop og strål indefra
og ud.
2x 750ml flasker
Varenummer 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

Vil du gerne vide mere om Pharmanex-produkterne? Besøg www.nuskin.com
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HVAD ER MIT
KAROTENOIDNIVEAU?

Pharmanex®BioPhotonic Scanner, som er udvilket af
forskere på et af de førende forskningsuniversiteter i USA,
er verdens første værktøj, der måler karotenoidniveauer i
vævet, uden indgreb, ved hjælp af Raman spektroskopi.
Ved blot at placere håndfladen foran scannerens ufarlige,
blå lys med lav energi, får du på få sekunder en måling
af karotenoidniveauet i din hud - din såkaldte 'Skin
Carotenoid Score' (hudkarotenoidscore, SCS).
BioPhotonic Scanneren er en patentbeskyttet, hurtig og
praktisk måde at finde ud af om dine kosttilskud, som
LifePak®+ og JVi® virker efter hensigten.

TILFREDSHED ELLER
PENGENE TILBAGE
Hvis din scannerscore (SCS)
ikke bliver forbedret af de
certificerede produkter, får du
dine penge tilbage*.
*B esøg www.nuskin.com for komplette
detaljer om tilfredshedsgarantien.

PHARMANEX® S3
BIOPHOTONIC SCANNER

Dette er næste generation af forretningsinnovation i en mindre,
hurtigere og transporterbar udgave. S3 vandt bronze i 2014
i International Design Excellence Awards (IDEA) og vandt
førstepræmien i BIG Innovation Awards i 2015. Ifølge BIG gør
scanneren det muligt for brugerne at følge op på virkningen i
huden, når de foretager kost- og livsstilsændringer.
Tilgængelig siden april 2014 for alle kvalificerende distributører.
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TR90-PROGRAMMET
START DIN FORVANDLING
I dag er det en personlig udfordring aktivt at håndtere sunde spisevaner og en sund livsstil i
dagligdagen. Lad os introducere TR90. Et vægtkontrolprogram, der hjælper på både krop og
indstilling, så du kan få en helt 'ny' fremtoning.
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KROP

TR90®-programmet består af 3 vigtige elementer:
måltidserstatninger til vægtkontrol, ernæringsråd
og tilpassede træningsmetoder.
KOSTPLAN

TRÆNING

TR90-pakken inkluderer:

TR90 3-måneders ADR-program:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,
1 TR90® Håndbog, 1 Forvandlingsdagbog og andre dele.

Måned 1 1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90®
M-Bars, 1 TR90® Håndbog, 1 Forvandlingsdagbog og andre dele.
Måned 2 og 3: 1 TR90® Complex C og 1 TR90® Complex F.

Varenummer 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

Varenummer 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 er et 2-ugers
opstartsprodukt. Det indeholder
blandt andet figenkaktus,
blodappelsin, granatæble og safran.

Complex C indeholder kakao,
granatæble og surkirsebær.

Complex F tilfører kroppen
ingredienser såsom citrusfrugter,
løg, grapefrugt, cayennepeber,
blodappelsin og grøn te.

15 poser

90 kapsler

120 kapsler

Varenummer 85893750: 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
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TR90® M-BAR

TR90® HÅNDBOG

Dit måltid, når du er på farten

Nogle af programmets vigtigste
emner omhandler, hvordan man får
indrettet sit liv med træning, nye
kostvaner og målsætninger.

Lækre måltidserstattende barer, der
er tilgængelige i to smagsvarianter.
Chocolate og Lemon Crisp. De har
et højt indhold af protein, der bidrager
til at øge og opretholde muskelmassen
på en praktisk og nem måde.
TR90® M-Bar:
• Kan nemt integreres i din hverdag.
• Er praktisk, diskret og nem at bruge
når man er på farten.
Chocolate: 60g/bar
Lemon Crisp: 59g/bar

En vigtig del af TR90-programmet
er en afbalanceret kostplan, som
inkluderer proteiner. Proteiner er
vigtige næringsstoffer, der skal bidrage
til vedligeholdelse af muskelmassen.
Derefter kan du begynde at tænke på
dit træningsmønster. Er du vant til at
dyrke sport? Bare rolig - håndbogen
hjælper dig igennem din rejse.

Varenummer TR90® M-Bar Chocolate (30 barer)
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 Lemon Crisp (30 barer)
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

63

PC_Q2_2018.indd 63

07.05.2018 15:28:39

LØSNINGER

Udviklet for at imødekomme dagligdagens behov.
Den moderne livsstil kræver mere af vores kroppe end nogensinde før. Vores Pharmanex-løsninger
indeholder kun de reneste ingredienser af højeste kvalitet i sikre og optimale mængder. Hvert produkt
tilfører kroppen de specifikke næringsstoffer, den behøver for at klare hverdagens rutiner - gode løsninger,
til dagligdagens behov.

FLEXCRÈME™
FlexCrème® er en unik og patenteret
blanding af cetylfedtsyreestere
heriblandt cetyl tallowat. Gnid denne
hurtigvirkende creme ind i huden.
FlexCreme® er let at påføre og
absorberes hurtigt.
60ml
Varenummer 8
 5873521 alle markeder på nær:
ES, IE, PL, PT
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CORDYMAX CS-4®

BIOGINKGO

BONE FORMULA

CordyMax er standardiseret
mycelium, der er produceret igennem
en fermenteringsproces af Cordyceps
sinensis svampen. Denne svamp har
været kendt i to tusind år og har en rig
historie. Den vokser hovedsageligt
på den tibetanske højslette, som
ligger i over 4 kilometers højde, og
det tager fem til syv år før det
naturlige produkt kan udvindes.

Hvis du føler, du har været glemsom
på det sidste. Ginkgo Biloba
bladekstrakt i BioGinkgo hjælper
med at vedligeholde en god
kognitiv funktion.

Byg stærke knogler i dag,
for et sundt liv i morgen

60 tabletter
Varenummer 85873442: DK, GB, IS, NL
85433442: CZ, HU, RO, SK

120 kapsler
Varenummer 85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE
85433441: CZ, HU, RO, SK

Knogler er levende, voksende væv, der
hovedsageligt består af kalcium og
kollagen. Knoglesundhed og
knoglestyrke er vigtige for
opretholdelsen af menneskekroppens
generelle helbred.
Bone Formula tilfører en omfattende
blanding af vitaminer og mineraler,
heriblandt kalcium, D og K-vitamin,
samt andre vigtige næringsstoffer som
magnesium og mangan, der hjælper
med at udvikle og vedligeholde sunde
knogler.
120 kapsler
Varenummer 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

Vil du gerne vide mere om Pharmanex-produkterne? Besøg www.nuskin.com
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PHARMANEX® TĒGREEN

PHARMANEX® PRO-B™

REISHIMAX GLp

Grøn te er på traditionel vis blevet
anvendt for sine mange fordele i både
Kina og Indien i flere århundreder.
I dag anvendes grøn te og ekstrakt
heraf rundt omkring i verden.

Kosttilskud med Lactobacillus
fermentum (PCC®). Lactobacillus
Fermentum (PCC®) anses for en
hårdfør bakterie, der er i stand til at
overleve i sure miljøer som vores
mave- og tarmsystem. Hver af
kosttilskuddets kapsler indeholder
2 milliarder bakterier, der er yderst
gavnlige for din tarmflora.

Reishi er en svamp, der vokser på
siderne af træer og stubbe. I gamle
kinesiske tekster er Reishi en meget
berømt svamp. I mere end 2000 år har
man i Asien inkluderet denne sjældne
svamp, der gror i skoven, som en del af
kosten.

Grøn te hjælper vores krop ved at
forstærke kroppens naturlige forsvar
mod frie radikaler, der opstår som et
resultat af forurening, stress, rygning
og giftstoffer.
30 kapsler
Varenummer 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 kapsler

30 kapsler

60 kapsler
Varenummer 85113519: GB, IS, NL, PL
85433519: CZ, HU, RO, SK

Varenummer 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

Varenummer 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

Vil du gerne vide mere om Pharmanex-produkterne? Besøg www.nuskin.com
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R 2 DAY
Day tages om morgenen og giver
dig energi til at gå en ny dag i møde.
2

R Day indeholder vigtige ingredienser
som Cordyceps sinensis, granatæble
og Panax ginseng. Ginseng fokuserer
på følgende tre hovedområder for at:
G ra natæ ble

G i ns e n g

•Ø
 ge fysisk udholdenhed.
•F
 orbedrer koncentrations- og
koordinationsevnen.
•H
 jælper med opretholdelse af din
optimale udholdenhed.
180 kapsler

Co

rd yc

e ps si n e

ns

is

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

R2 – LAD BATTERIERNE OP
R2 bidrager med en eksklusiv blanding af ingredienser og banebrydende forskning.
Tilsammen fordobles fordelene ved R2, så du har mulighed for at opleve kroppen
og sindet arbejde sammen i skøn forening.

R 2 NIGHT
Giver dig energi til at gå en
ny dag i møde.
2

R Night indeholder en blanding af
særligt udvalgte planteekstrakter:
blodappelsin, broccolifrø og
vindruekerner. De indeholder også
selen, som er et yderst fordelagtigt
mineral, der hjælper med at beskytte
cellerne mod oxidativt stress.

S el e n
B ro cco l i f rø

60 kapsler
Varenummer 85893894: DK, GB, IE, SE
85153894: IT, PT
85283894: CZ, ES, PL
85433894: HU, RO, SK
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R 2 -PAKKE
2

Vi n

d r u e ke r n e

r

B lod

a p pelsi

n

2

Indeholder R Day og R Night.
Varenummer 85283901: 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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B IL AG 1

Opskriften på smuk hud

Alle, uanset alder, kan få en sund og smuk udseende hud. Ved at følge nogle simple regler og pleje din hud med effektive
produkter, har du opskriften på en ung, glat og sund hud, nu og i årene fremover.

ALDERSGRUPPE

20’erne

30’erne

TYPISKE HUDEGENSKABER

DET KAN DU GØRE

PRODUKTANBEFALINGER

Selvom din hud føles
gennemfugtet, glat og smidig,
begynder cellefornyelsen i
din hud at gå langsommere.
Resultatet er en ophobning af
døde hudceller, der kan give dig
en kedelig teint.

Dette er et godt tidspunkt at starte på et hudplejeprogram med
masser af fordele.
• Anvend et renseprodukt, der er udviklet til at hjælpe med at fjerne
snavs og døde hudceller og vise din ungdommelige udstråling.
• Anvend efterfølgende en toner for at give huden den ideelle pH.
• Brug et produkt til at bevare hudens struktur.
• Prøv en mikrodermabrasionsbehandling hjemme hos dig selv for
hurtigt og blidt at eksfoliere din hud og fjerne døde hudceller og
giftstoffer.
• Prøv en ugentlig spabehandling derhjemme for at fjerne toksiner.

•
•
•
•
•
•

Konsekvenserne af overdreven
soleksponering og miljørelateret
forurening begynder at sætte
sine spor på din teint. Da
produktionen af de strukturelle
hudproteiner naturligt bliver
langsommere og som følge af
gentagne ansigtsbevægelser,
begynder du måske at bemærke
rynker rundt om øjnene, munden
og i panden.

Inkluder et renseprodukt, toner, fugtgiver samt
solbeskyttelse i dit daglige hudplejeprogram, og anvend
et produkt, der kan stimulere produktionen af strukturelle
hudproteiner for at hjælpe med at udglatte de synlige linjer.
• Find et produkt, der indeholder polyhydroksisyrer (PHA)
for at hjælpe med at stimulere cellefornyelsen og forbedre
hudens udstråling for en glattere og mere ungdommeligt
udseende teint.
• Prøv en mikrodermabrasionsbehandling hjemme hos dig
selv for hurtigt og blidt at eksfoliere din hud og fjerne
døde hudceller og giftstoffer.
• Prøv en ugentlig spabehandling derhjemme for at fjerne
toksiner.

•
•
•
•
•

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’erne

50’erne

Produktionen af sebum i huden
mindskes, hvilket resulterer i en
mere tør hud. Din hud bliver
mere sart og begynder at hænge.
Elasticiteten i huden mindskes,
og du lægger måske mærke til
dybere rynker. Generelt set har
din hud mistet sin ungdommelige
udstråling.

Du kan måske få glæde af et renseprodukt, der indeholder
antioxidanter, samt en fugtgivende ansigtscreme.
• Find et produkt, der indeholder prokollagenpeptider, som
hjælper med at mindske fremkomsten af linjer og rynker
rundt om munden, øjnene og i panden.
• Vælg desuden også et produkt, der er udviklet til at hjælpe
produktionen af vigtige elementer for fastere hud for at
bekæmpe de tidlige tegn på ældning af huden.
• Overvej et omfattende, intensivt system mod ældning
af huden for at kickstarte dit hudplejesystem.
• Prøv en ugentlig spabehandling derhjemme for at fjerne
toksiner.

•
•
•
•
•

Pigmentcellerne i din hud
samler sig måske og danner
”alderspletter”. Din hud har mistet
meget af sin fylde og fasthed og
er måske mere tør, irriteret og
sensitiv over for allergener. Din
hud er tyndere og mere skrøbelig.

Udover at anvende et renseprodukt, toner og en god
fugtgiver kan du overveje at anvende produkter, der kan
mindske forekomsten af farveuregelmæssigheder i huden,
så du kan opnå en mere ensartet teint.
• Vælg et produkt, der er udviklet til at hjælpe med at øge
produktionen og modvirke nedbrydningen af strukturelt
hudprotein for at stramme slap og udefineret hud rundt
om hagen, øjnene og kæbepartiet.
• Prøv en ugentlig spabehandling derhjemme for at fjerne
toksiner.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Ligegyldigt hvilken alder, du har, er det vigtigt at huske at bruge solbeskyttelse hver dag for beskytte din hud mod solens skadelige stråler og spise
frisk frugt og grønsager.
Beskrivelserne ovenover er en guide, der beskriver hudens typiske egenskaber i forskellige aldre. Livsstil, miljø, gener etc. spiller alle en rolle i,hvordan
din hud ser ud og føles, og derfor finder du måske produkter, der passer til dig i en anden alderskategori, end din egentlige alder.
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B IL AG 2

Guide til individualiseret hudpleje

X

Porernes synlighed

X

X

X

Face Lift Powder and Activator

X

Creamy Hydrating Masque

X

Epoch® Glacial Marine Mud®

Kedelig eller mat udseende hud

Exfoliant Scrub

X

Polishing Peel

Grov hud/uensartet struktur

X

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

X

Celltrex® Ultra

X

Celltrex® CoQ10 Complete

Uensartet teint

Spalignende behandlinger***
1-3 gange om ugen

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

X

Tru Face® Skin Perfecting Gel

X

Tru Face® Revealing Gel

Hyperpigmentering (alder- og
solpletter)

Tru Face® IdealEyes

X

X

Tru Face® Instant Line Corrector

Dybe linjer og rynker

X

Tru Face® Line Corrector

X

X

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

Fine linjer og rynker

X

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

X

ageLOC® Future Serum

Hudens fasthed

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser for Dry Skin

X

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Oily Skin

Ungdommelig hudstruktur

Skræddersyede løsninger**
daglig brug

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Normal Combo Skin

X

Nutricentials® Combination to Oily

X

Nutricentials® Normal to Dry

ageLOC® Elements

Går efter kilderne til hudens
synlige alderstegn

Nu Skin Clear Action®

ageLOC Me® Skin Care System

Primære
hudproblemer

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

Daglige hudplejeprogrammer*
daglig brug

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

Mørke rander og hævelser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Udbrud

X

Fedtet hud

X

Tør hud

X

Antioxidantbeskyttelse

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Bemærk:
* Der bør kun benyttes et behandlingssystem ad gangen.
** Anvendelse af flere produkter, der har virkning på cellefornyelser, som hydroxysyre er en duplikering og kan muligvis gøre huden mere følsom.
Kontakt din lokale kundeservice for produktanbefalinger.
*** Der bør kun anvendes ét spaprodukt ad gangen.

69

PC_Q2_2018.indd 69

07.05.2018 15:28:51

B IL AG 3

Guide til individualiseret hårpleje

Hvilke hårplejeprodukter fra Nu Skin® passer til mit hår?*

Hårtype/tilstand

SHAMPOO

BALSAM

UGENTLIG BEHANDLING

Normalt til fedtet og fint hår

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Normalt til fedtet hår, der
ønsker et glat, lige udseende

Balancing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Fedtet hår, der ønsker fylde

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Meget fedtet hår

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(En eller flere gange ugentligt)

Meget tørt hår

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (1 til 2 gange om ugen)

Stærkt behandlet, meget
tørt hår

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (2 eller flere gange om
ugen)

Tørt til normalt hår

Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner

ReNu Hair Mask (en gang om ugen)

Tørt til normalt hår, der
ønsker et glat, lige udseende

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (en gang om ugen)

Meget udsat for miljømæssig
forurening (svømmeres hår)

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1 til 2 gange om ugen afhængig af
hårets tilstand)

Kruset og krøllet hår

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Tykt hår, hvor etnobotaniske
produkter foretrækkes

Epoch®Ava puhi moni
Shampoo and Light
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Hår med skælproblemer

Epoch® Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo

Balsam efter eget valg

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(en gang om ugen)

Hårtab eller begyndende
tyndt hår

Nutriol® Shampoo

Balsam efter eget valg

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

*Resultatet vil variere afhængig af hårtykkelse, type, struktur, pleje og personlig stil.
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GLOSSARY
ageLOC® - Nu Skins aldersbekæmpende
platform, der inkluderer videnskab, som
er anvendt til at udvikle og markedsføre
hudplejeprodukter og kosttilskud, der fokuserer
på kilder til og synlige tegn på aldring.
Alfahydroxysyre (AHA) - en syre, der øger
cellefornyelsen i huden, reducerer fine linjer
og rynker og bidrager til en glattere, klarere
udseende hud.
Alfaliponsyre (thioctsyre) - kraftig vand- og
lipidopløselig antioxidant. Hjælper med at
forbedre fremtoningen af ujævn hudstruktur og
udbrud.
Allehånde (pimento dioica) - et krydderi
anvendt af den oprindelige befolkning i
Centralamerika for at lindre vedvarende tør,
revnet eller rød hud på fødderne.
Aloe vera (Aloe barbadensis) - anerkendt for
sine lindrende og plejende egenskaber.
Aminosyre - en proteinbyggeblok. Kroppen
anvender mere end 20 forskellige aminosyrer til
at fremstille forskellige proteiner i muskler, hår,
hud, blod og andet væv.
Antioxidant - en forbindelse, der hjælper med
at beskytte mod oxidativt stress.
AP-24® - patenteret mundplejeingrediens, der
efterlader tænderne med en glat og ren følelse.
arNOX - en kraftig kilde til frie radikaler, som
findes på overfladen af celler og i kroppen.
arNOX er et aldersrelateret enzym, der menes
at være en årsag til aldring af huden. arNOXniveauer i kroppen har vist sig at have forbindelse
til en persons ungdommelige udseende.
arSuperMarkers - aldersrelaterede
supermarkører eller ”arSuperMarkers” er en term
introduceret af Nu Skin®, som beskriver dele af
kroppens kemi, der har indflydelse på, hvordan vi
ældes.
Askorbinsyre - også kendt som C-vitamin.
C-vitamin bidrager til at beskytte cellerne mod
oxidativt stress og til normal dannelse af kollagen,
der har betydning for normalt fungerende hud.
Ava puhi extract (Zingiber zerumbet) nectarfra ava puhi-plantens løg. Har i århundreder
været anvendt i Polynesien til at blødgøre og
pleje håret.
Babassuolie (Orbignya oleifera) - udvundet af
babassupalmens kerner. Har i mange generationer
været anvendt af indfødte sydamerikanske
kulturer som en naturlig fugtgiver.
Bentonitler - naturlig lerart udvundet af vulkansk
aske. Fungerer som en magnet, der fjerner døde
hudceller og toksiner og efterlader huden frisk
og klar.
Biofotonik - et forskningsområde, hvor man
anvender lys til at måle biomarkører i levende
organismer.
Brun tang - højmineraliseret og rig på aminosyrer
og antioxidanter. Hjælper ved optagelse og
bevaring af fugt.

Burrerodekstrakt (arctium lappa ) - gennem
tiderne anvendt til at pleje plaget hud.
Cetylfedtsyreestere - en naturlig form for
fedtsyrer, som er behandlet med alkohol
og anvendes af kroppen som emulgator og
smøremiddel.
Citrus aurantium amara - anvendes af adskillige
kulturer i Kina og Caribien, særligt Haiti, som en
opfriskende, naturlig deodorant. Citrus aurantium
amara er oprindeligt fra Kina og blev introduceret
i Europa i det ellevte århundrede. Frugten fra
citrus aurantium amara (en lille appelsin kaldet
Seville appelsin) blev meget populær, ikke kun for
dens skønne sursøde smag, men også for dens
opfriskende duft og deodorantegenskaber.
Clematis vitalba blade - anvendt i generationer
af oprindelige amerikanere for at lindre skallende,
tør hud.
Coenzym Q10 (CoQ10 eller Ubiquinone) - en
kraftfuld antioxidant med evnen til at genskabe og
støtte andre antioxidanter. Når det påføres topisk
fremmer Coenzym Q10 celleenergiproduktionen
for et strålende, ungdommeligt udseende.
Cordyceps sinensis - en svamp, der har været
anvendt i Kina siden tidernes morgen.
Cordyline terminalis - blade af ti-planten fra
Hawaii, der i århundreder er blevet anvendt af
polynesiere for deres lindrende egenskaber.
CS7 - udglatter skællaget for at give glans, der
varer ved, vask efter vask.
DHA (Dokosaheksaensyre ) - en omega-3fedtsyre, der bidrager til at vedligeholde en
normal hjernefunktion og et normalt syn. Fiskeolie
er en god kilde til DHA.
Di- og tripeptider - udvundet af hydroliseret
risprotein. Forbedrer hudens restitution
efter stress, stimulerer cellefornyelse og
opbygningsproces af strukturelle proteiner for
fasthed og mindsket fremtoning af linjer og
rynker.
DNA (deoxyribonukleinsyre) - det genetiske
materiale, der findes i næsten alle kroppens celler.
DNA indeholder den genetiske information,
der er nødvendig for at opbygge og bevare en
organisme. DNA består ofte som en dobbelt
tråd, som holdes tæt sammen, så der dannes en
dobbelt spiral.
Ekstrakt af bomuldsblomsten - udglatter
skællaget, beskytter keratinstrukturen og giver
naturligt fugt med syv aktive synergistiske
oligosakkarider.
Ekstrakt af jobstårer (coix lacryma-jobi) udvundet af frø fra prydsgræs. Traditionelt
anvendt i Asien for at lindre huden.
EPA (Eicosapentaenoicsyre) - en omega-3fedtsyre. Bidrager sammen med EPA og DHA
til hjertets normale funktion. Fiskeolie er en god
kilde til EPA.
Ethocyn® - en aldersbekæmpende ingrediens,
der klinisk bevist forbedrer hudens elastinindhold,
den vigtigste bestanddel for fast hud.

Etnobotanik - planter, der anvendes af indfødte
kulturer på grund af deres gavnlige virkning på
huden.
Eukalyptus - kombineret mentol- og
pebermynteolie, der giver en kølende og
opfriskende følelse på huden, såvel som en
forfriskende duft.
Farveløs carotenoid (dunaliella salinaekstrakt) - unik antioxidant fremstillet af alger
fra Middelhavet. Beskytter huden mod skadelige
påvirkninger fra omgivelserne.
Filtbladet kongelys (verbascum thapsus) blomstrende plante, som er hjemmehørende
i det sydvestlige USA og blev anvendt af den
oprindelige befolkning for sin lindrende virkning.
Fosfatidylkolin - udvundet af soja. Hjælper med
at beskytte cellemembranerne og opretholder
hudens fluiditet.
Fotosomer - DNA-enzymer udvundet af
havplankton. De hjælper med at beskytte
huden mod de negative effekter ved overdreven
soleksponering. Lipid indkapsling medfører øget
biotilgængelighed.
Frie radikaler - ustabile molekyler i kroppen, der
leder efter, angriber og ødelægger nabomolekyler
og derved forårsager en kædereaktion, så der
hele tiden dannes frie radikaler og ødelægges
molekyler. Denne kædereaktion kan føre til
omfattende skade på cellemembraner, DNA og
vævproteiner.
Gener - den grundlæggende arvemasse i levende
organismer. Gener er funktionelle dele af DNA,
der indeholder information til at opbygge, bevare
og gendanne celler og videreføre genetiske
træk til børn. Nogle af disse træk er umiddelbart
synlige, såsom øjenfarve eller antallet af lemmer
og nogle viser sig først senere i livet, såsom
ældning og helbred.
Ginkgo biloba - hjælper med at vedligeholde
hukommelsen i forbindelse med aldring og
opretholder også de kognitive funktioner.
Glukonlakton - polyhydroxysyre, der er naturligt
forekommende i hudceller. Molekylestrukturen
bevirker, at det er blidt og ikke-irriterende
mod huden, mens klinisk beviste, virksomme,
aldersbekæmpende egenskaber yder beskyttelse
ved hjælp af antioxidanter, virker fugtbevarende
og forbedrer hudbarrieren.
Granatæble - en dybrød frugt med mange frø
fra Persien. Granatæble indeholder polyphenol
så som flavonoider.
Græskarenzymer (lactobacillus/curcurbita
pepo-gærstofekstrakt) - proteolytisk enzym
udvundet af græskar, der medvirker til at
eksfoliere og fjerne døde hudceller.
Grøn te (camellia oleifera og camellia sinensis)
- antioxidant, der virker lindrende på huden og
giver en ensartet teint. Grøn te indeholder flere
molekyler af polyphenol.
Havkiselalger (diatomaceous earth) - fine
partikler fra planktonalder, der anvendes til blid
exfoliering af døde hudceller.
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Hestekastanje (aesculus hippocastanum) ekstrakt af et blomstrende træ, der giver nyt liv
til huden.
Hibiscusblomstekstrakt (hibiscus rosasinesis)
- anvendt overalt i Polynesien, Sydøstasien
og Central- og Sydamerika til rensende,
blødgørende og lindrende udkog.
HMW Complex - denne eksklusive
Nu Skin®-ingredienskombination inkluderer
hypnea musciformis-ekstrakt, bynkeekstrakt og
dueurtekstrakt. Den lindrer huden.
Hvid te-ekstrakt (camiellia sinensis) antioxidant med højt indhold af katechiner, der
er med til at beskytte huden og genoprette dens
naturlige spændstighed.
Hyaluronsyre - en fugtgivende forbindelse, der
findes naturligt i huden. Udvalgt for sin evne til at
binde og bevare fugt i huden.

Kopper - Bidrager til et normalt energistofskifte,
til nervesystemets normale funktion, til normal
pigmentering af håret, normal pigmentering af
huden, til immunsystemets normale funktion og til
at beskytte cellerne mod oxidativt stress.
Krilolie - havolieudtræk fra krebsdyr, der bidrager
med en naturlig kombination af phospholipider,
astaxanthin og EPA/DHA-fedtsyrer.
Lavendelekstrakt (lavandula angustifolia) har siden oldtiden været anvendt som rensende
ingrediens. Mangan - i biologi, manganioner
fungerer som medvirkende faktorer for et stort
udvalg af enzymer med mange funktioner.
Bidrager til et normalt energistofskifte og til at
beskytte cellerne mod oxidativt stress.
Mælkesyre - se alfahydroxysyre.
Meadowfoamolie Limnanthes alba - naturlig
blødgører. Fugter og plejer huden.

Hydroxytyrosol - polyfenol, der findes i ekstra
jomfruolivenolie. Bekæmper frie radikaler og gør
huden blød og perfekt.

Mentha arvensis - naturlig vild mynte, der køler
huden og giver den nyt liv. Anvendt af indianere i
det sydvestlige USA.

IBR-Dormin® (ekstrakt af narcissus
tazetta) - en naturlig forbindelse i narcisløget.
Videnskabelige undersøgelser har vist, at dette
ekstrakt forlænger hudcellernes levetid og
styrker hudens naturlige forsvar mod skadelige
påvirkninger fra omgivelserne.

Midterste barklag - omgiver hårets kerne.
Hårets midterste barklag giver håret dets særlige
kvaliteter, såsom elasticitet og krøl. Det midterste
barklag indeholder også granulat af melanin,
hårets pigment, som produceres, når håret vokser
i sin hårsæk.

Immunoglobuliner - generel betegnelse
for antistoffer. Som beskyttelse mod
fremmedlegemer producerer alle pattedyr disse
særlige immunproteiner.

Mikronæringsstoffer - de næringsstoffer, vi
har brug for i mindre mængde, såsom vitaminer
og mineraler. Mikronæringsstoffer udfører
hundredvis af vitale funktioner i kroppen.

Jojoba-olie (simmondsia chinensis) - naturligt
fugtighedsbevarende middel, udvundet af frøene
fra en ørkenbusk, der får håret til at se blødt ud og
føles blødt.

Mineraler - essentielle mikronæringsstoffer,
der skal optages gennem kosten, fordi de ikke
kan produceres i kroppen. De fungerer som
medvirkende faktor i forbindelse med reaktioner
i kroppen.

Jordbærekstrakt (fragaria vesca) - er med til at
lindre huden og mindske porernes synlighed.
Kaktus - et ekstrakt, der hjælper huden til at se
fugtet og strålende ud.
Kalcium - er det mineral, der er mest af i kroppen.
Kalcium bidrager til en normal størkning af
blodet, til et normalt energistofskifte, til normal
muskelfunktion og til fordøjelsesenzymernes
normale funktion. Kalcium er nødvendigt for
vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
Kamilleekstrakt (anthemis noblilis og
chamomilla recutita) - kendt for sin lindrende,
plejende og blødgørende virkning.
Karotenoider - en vigtig gruppe fedtopløselige
sammensætninger. Findes i rigelige mængder
i naturen og er ansvarlige for mange af de røde,
orange og gule farver vi ser i frugt og grøntsager.
Eksempler på karotenoider er betakarotin,
lycopen, lutein og astaxanthin.
Kelpadeliekstrakt (Macrocystis pyrifera)ekstrakt fra brunt havtang, der hjælper syntesen
af strukturelle komponenter og bidrager til
opstrammet og glat udseende hud.
Kollagen - et protein, der giver huden og andet
væv i hele kroppen struktur, styrke og elasticitet.

NaPCA (natrium-PCA) - fugtighedsbevarende
middel, der tiltrækker og binder fugten til huden.
Naturlige dræberceller - en type lymfecelle
(en hvid blodcelle) og en komponent i
immunsystemet. Disse celler spiller en vigtig rolle
i forhold til afstødning af inficerede celler.
Naturlige steroler - har en høj fugtbevarende
kapacitet og får håret til at føles fugtet og glat.
Oligopeptid - en hudblødgører, der forbedrer
læbernes afgrænsning og fylde.
Omega-3 fedtsyrer - Omega-3-fedtsyrer er
flerumættede fedtsyrer. Hovedkilden er kril og
fiskeolie, æg og planteolier (hørfrøolie). EPA og
DHA er de vigtigste omega-3 fedtsyrer.
Oxidering - en form for skade på kroppens
celler forårsaget af frie radikaler. Over tid bliver
oxiderede celler svagere og mindre i stand til at
udføre deres normale funktioner.
Panthenol - medlem af B-vitaminfamilien.
Genopfriskende fugtgiver og balsam til pleje af
både hud og hår.
Papain - enzym fra den tropiske papajafrugt, der
modvirker tilstopning af porerne.

Pebermynteolie (mentha piperita) - naturlig
planteolie, der køler, genopfrisker og stimulerer
huden.
Pistacieolie (pistacia vera) - nøddeolie rig på
fedtsyrer, som fugter og blødgør huden.
Polyhydroxysyrer (PHA) - se Glukonlakton.
Polymerteknologi - skaber en dækkende
cremeconcealer, der er let og giver en glat og
holdbar dækning uden brug af petrolatum og
voks.
Polyphenol - molekyler som planter
producerer naturligt for at beskytte sig selv
mod eksterne faktorer. Pigmentet, der indikerer
om frugter og grøntsager er modne er også
en del af polyphenolfamilien. De kaldes også
fytokemikalier eller plantenæringsstoffer.
Protein - store biologiske molekyler, der
indeholder en eller flere aminosyrekæder.
Proteiner udfører mange forskellige funktioner i
kroppen inklusive stofskiftets reaktioner, DNAreplikation og transport af molekylerne. Anvendes
i kroppen til at bygge og reparere væv. Proteiner
findes i kød, æg, mejeriprodukter, nødder, korn,
frugter og grøntsager.
Råmælk - råmælk er den første flydende milk,
der produceres efter en kalv bliver født. Adskiller
sig fra almindelig mælk, da det har en højere
koncentration af særlige former for proteiner.
Reishi (Ganoderma lucidum) - er en svamp med
form som en hylde, der vokser på siderne af træer
og stubbe. I gamle kinesiske tekster er Reishi en
meget berømt svamp. I mere end 2000 år har
mennesker i Asien haft gavn af fordelene ved
Reishi-svampen.
Retinol - ren form for A-vitamin, der udglatter
fine linjer og rynker, øger hudens klarhed og
giver en strålende teint. A-vitamin bidrager til
en normal omsætning af jern, til at vedligeholde
normal hud, syn og immunsystem.
Røllike (Achillea millefolium) - planteekstrakt,
der virker lindrende på huden.
Sakkaridisomerat - binder fugt til huden,
mindsker tørhed og giver huden en sund glød.
Salicylsyre - betahydroxysyre, der fremmer
hudeksfoliering.
Selen - vigtig for funktionen i enzymet glutathion
peroxidase, som bidrager til beskyttelsen af
celledele mod oxidativt stress.
Sheasmør (butyrospermum parkii) - nærende
blødgøringsmiddel, der styrker hudens naturlige
fugtegenskaber og øger fugtniveauet.
Skællag - den yderste del af hårskaftet. Skællaget
er ansvarligt for det meste af den mekaniske
styrke i hårfibrene. Det består af flade celler, der
overlapper hinanden, som tegl på et terracottatag.
Skællaget beskytter indersiden af hårskaftet mod
skader.
Sojalipider (glycinsoja) - beskytter hudens sarte
fugtbarriere. Hjælper huden med at forblive blød
og fugtet.
Solfilter - aktiv ingrediens, der hjælper med til
at beskytte mod solens skadelige stråler.
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Svampeekstrakt (fomes officinalis) - naturligt
astringerende middel, der forbedrer hudens
elasticitet og gør porernes udseende mindre
synlige.
Tokoferol - Ren E-vitamin, der bidrager til at
beskytte cellerne mod oxidativt stress.
Tricalgoxyl® (tangsulfaterede oligosakkarider) udvundet af brunalger. Rig på polysakkarider, der
skaber et optimalt miljø for fyldigt hår.
Urea - en højeffektiv og virksom fugtgiver. Urea
trænger dybt ind i de yderste lag af huden for
at fugte og beskytte tør, skadet hud. I højere
koncentrationer kan urea hjælpe med at reducere
skæl og hård hud.
Valnøddeskalpulver (juglans regia) - mildt
slibemiddel af formalet engelsk valnød for
blødere, glattere hud.
Varme-chok-proteiner - en unik teknologi, der
fremmer hudens evne til at beskytte sig mod
varme og UV-påvirkning.
Vitamin A - se Retinol.
Vitamin B - en art vandopløselige vitaminer,
der har mange gavnlige fordele. Disse inkluderer
thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2),
niacin (vitamin B3), pantothensyre (vitamin B5),
pyridoxin (vitamin B6), biotin (vitamin B8), folsyre
(vitamin B9) og cobalaminer (vitamin B12).
Vitamin C - se Askorbinsyre.
Vitamin D - et fedtopløseligt næringsstof, der
hentes fra kosten eller produceres i hudceller, når
de udsættes for sollys. Bidrager til at vedligeholde
normale knogler og immunsystemets normale
funktion. Syntese af D-vitamin i huden ved
ophold i solen er ikke nok til at opfylde behovet
i europæiske lande, særligt i vintermånederne,
hvor vi ikke ser meget til solen.
Vitamin E - se Tokoferol.
Vitamin K - dette fedtopløselige vitamin
bidrager til en normal størkning af blodet og til at
vedligeholde normale knogler.
Vitaminer - essentielle mikronæringsstoffer, der
skal optages gennem kosten, fordi de ikke kan
produceres i kroppen. Vitaminer kan fungere som
antioxidanter og coenzymer, bestanddele, som er
vigtige for visse af kroppens funktioner.
Youth Gene Clusters (klynger af
ungdomsgener) - funktionelle gengrupper,
der deler karakteristika, som forbindes med
ungdommelighed. Youth Gene Clusters er
vigtige arSuperMarkers.
Zink - et spormineral, der er vigtigt for mere end
70 enzymreaktioner i kroppen. Zink bidrager
til beskyttelse af cellerne mod oxidativt stress,
vedligeholdelse af normale knogler, syn og hud.
Det bidrager også til den kognitive funktion.
Zink PCA - talgreducerende middel.
Ærtekstrakt, bambusekstrakt og
glucosamin - en effektiv aldersbekæmpende
ingrediensblanding, der har vist sig at mindske
fremtoningen af fine linjer og rynker, samt
øge cellefornyelsen, hvilket resulterer i mere
ungdommeligt udseende hud.
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PRODUKT
INDEKS

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
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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

2

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

19

R

67

Nutricentials® Collection Combination to Oily Skin

29

ReishiMax GLp

66

Nutricentials® Collection Normal to Dry Skin

29

TR90® M-Bars

61, 63

Nutriol® Eyelash Treatment

53

TR90-programmet

60-63

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

Andre

ageLOC-videnskab
Mærkevarer
Nourish the Children®

6, 7
17, 20, 21, 35, 37, 39, 41, 42, 49, 52
78

Nu Skin Force for Good Foundation®

44-46, 77

VitaMeal

77, 78, 79

21, 34

Tru Face® Priming Solution

35

Tru Face® Revealing Gel

34

Tru Face® Skin Perfecting Gel

34

Weightless Conditioner

41
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EN GIVENDE KULTUR
Nu Skins givende kultur forener distributører, kunder og ansatte i en innovativ, humanitær indsats,
der gør det muligt for virksomheden at nære og styrke børn over hele verden.
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NU SKIN
FORCE FOR GOOD
FOUNDATION®
Siden 1996 har non profit-organisationen Nu Skin Force for Good
Foundation® skænket mere end US$51 millioner til livsforandrende
projekter til gavn for børn over hele verden. Da Nu Skin® dækker
alle administrationsomkostninger for organisationen, anvendes
100 % af donationerne fra generøse distributører og fra salg af
vores unikke Epoch-produkter samt nærende VitaMeal direkte til
at forbedre helbred, uddannelse og økonomiske muligheder for
børnene. De største projekter omfatter:
• Uddannelse i bæredygtigt landbrug i Malawi med landsbyen
Mtalimanjas School of Agriculture for Family Independence
(SAFI) og genskovningsinitiativet Seeds of Hope.
• At skaffe ressourcer til skoler og uddannelse for børn på øerne
gennem Seacology.
• Finansiering af forskning for at finde en kur mod den frygtelige
hudsygdom Epidermolysis Bullosa (EB).
For yderligere information eller for at gøre en forskel med dit bidrag,
besøg www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Gør en forskel i børns liv.

Heldigvis bliver der nu, takket være Nu Skin®s Nourish the Children®, serveret en portion VitaMeal til et
barn i nød hvert sekund. Nourish the Children® er et innovativt forretningsincitament, der muliggør
vedvarende køb, donationer og distribuering af VitaMeal. Dette unikke, sociale og foretagsomme
netværk af Nu Skin-distributører og kunder resulterer i, at millionvis af måltider når ud til fejl- og
underernærede børn over hele verden, hver måned.
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Nu Skins videnskabsfolk har samarbejdet med førende eksperter inden for fejl- og underernæring for at udvikle VitaMeal.
En pose VitaMeal indeholder 30 børnemåltider – nok til at give den mængde vitaminer og næring, der er behov for, for at give et
barn næring i en måned. Siden 2002 er der doneret mere end 200 millioner måltider gennem Nourish the Children-initiativet.

OPTIMER DIN INDSATS
For hver donation af VitaMeal (pakke med 5), donerer
Nu Skin® også en pose VitaMeal. I forbindelse med alle
andre VitaMeal-donationer donerer Nu Skin en pose
for hver ottende donation.
Nourish the Children-initiativet er også med til at skabe
arbejdspladser og økonomiske muligheder på fabrikkerne
i Malawi, Sydafrika og Kina.

1 POSE VITAMEAL
30 BØRNEMÅLTIDER
Varenummer 97113532

2 POSER VITAMEAL
60 BØRNEMÅLTIDER
Varenummer 97113524

5 POSER VITAMEAL
150 BØRNEMÅLTIDER
Varenummer 97000924

www.nourishthechildren.com
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BELØN DIG SELV MED
NOGET, DER VIRKELIG
BETALER SIG
AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR)
FORDI DU FORTJENER DET BEDSTE

DE BEDSTE PRODUKTER
DE BEDSTE PRISER
DEN BEDSTE SERVICE
ADR er ganske enkelt den letteste måde for dig at få dine yndlingsprodukter. Hver måned
bliver de produkter, du har valgt, sendt lige til din hoveddør på den dag, du vælger. Benyt dig
af følgende ADR-fordele og meget mere:
• Få 5 % rabat på almindelige produktpriser.
• Tjen op til 30 % på dine køb i form af produktpoint.
• Spar mere end 50 % på forsendelse* ved online-administrering.

Følg vores nyheder og
kampagner på Facebook
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