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VAN BINNEN 
NAAR BUITEN  
EN VAN BUITEN 
NAAR BINNEN  
IS NU SKIN® DE 
SLEUTEL OM ER 
OP UW BEST UIT 
TE ZIEN EN U 
OPPERBEST  
TE VOELEN
Werp een blik vooruit in de tijd en zie een jongere 
versie van uzelf. Uw huid ziet er gladder en stralend 
uit en uw lichaam lijkt dynamischer, steviger en 
strakker. Nu Skin® doet er alles aan om u deze 
beste versie van uzelf te helpen bereiken. Met 
geavanceerde huidverzorgingsproducten en 
voedingssupplementen die speciaal samengesteld 
zijn om de zichtbare tekenen van veroudering te 
trotseren, beschikt u over alle nodige middelen.
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INHOUD

BASISSYSTEMEN
Bepaal welk huidverzorgingssysteem het beste is voor u.

GERICHTE 
OPLOSSINGEN
Voeg wetenschappelijk 
geavanceerde producten toe 
voor een huidverzorgings-
programma dat nog beter op 
u afgestemd is.

LICHAAMS-
VERZORGING
Kies meerdere producten  
voor een geweldig resultaat 
van top tot teen.

EPOCH®
Etnobotanische oplossingen 
voor uw persoonlijke 
behoeften.

NUTRICENTIALS®
Bepaal welk huidverzorg-
ingssysteem geschikt is voor  
u op basis van de behoeften 
van uw huid.

GALVANISCHE 
APPARATEN MET 
ageLOC®
Een jeugdiger uiterlijk met  
een druk op de knop.

ageLOC®-WETENSCHAP
Pak de oorzaken van de zichtbare tekenen van  
veroudering aan.

ageLOC® LumiSpa™
1 stap, 2 minuten, 7 voordelen!

ageLOC Me®
Huidverzorging op maat!
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BESCHIKBAARHEID
Voor de beschikbaarheid van  
Nu Skin®-producten, specifieke 
informatie in uw land of het 
aangepaste artikelnummer kunt  
u de prijslijst raadplegen op  
www.nuskin.com.
Voor de beschikbaarheid  
van Pharmanex®-producten  
in uw land kunt u de landcode 
raadplegen die bij elk product 
vermeld staat.

Verkrijgbaar in:

De informatie in deze catalogus was 
correct in mei 2018.
De meest actuele versie van de 
productcatalogus is de online versie 
op onze website www.nuskin.com

Oostenrijk

België

Zwitserland

Tsjechië

Duitsland

Denemarken

Spanje

Finland

Frankrijk

Groot-Brittannië

Hongarije

Ierland

IJsland

Italië

Luxemburg

Nederland

Noorwegen

Polen

Portugal

Roemenië

Zweden

Slowakije

Turkije

NU COLOUR®
Versterk uw natuurlijke schoonheid met make-up.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Verhoog uw Huidcarotenoïdenscore.

R2

Een fantastische 
productcombinatie die u een 
verkwikt en uitgerust gevoel 
helpt geven.

EEN CULTUUR 
VAN VRIJGEVIGHEID
Humanitaire activiteiten.

VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN
Voor een sterke basis.

TR90® Programma
Uw metamorfose begint nu!
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DE TOEKOMST VAN EEN 
JEUGDIG UITERLIJK EN 
GEVOEL
Na jarenlang ongeëvenaard onderzoek in de huid- en voedingswetenschap luidde 
Nu Skin® een nieuw tijdperk in met onze exclusieve ageLOC®-wetenschap.

Dankzij onze exclusieve ageLOC®-wetenschap kunt u uw jeugdige potentieel  
tot uiting laten komen. Het merk ageLOC® vormt een veelomvattende aanpak: 
het pakt de belangrijkste oorzaken van veroudering aan om de zowel inwendige 
als uitwendige gevolgen van veroudering te verminderen. Ontdek de producten 
die verschillende aspecten van uw leven zullen verbeteren. Het is tijd voor een 
nieuwe versie van uzelf.

“ Nu Skin® tilt de wetenschap van de oorzaken van 
veroudering naar een gloednieuw niveau door de 
genetische oorzaken te bestuderen van hoe en 
waarom we ouder worden.”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President 
Product Development
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Door wetenschappelijke innovatie heeft Nu Skin® een leiderspositie ingenomen in de gezondheids- 
en schoonheidssector. Met onze bedrijfseigen productformules en -technologieën hebben we 
de toon gezet op het gebied van oorzaken van veroudering en bieden we echte oplossingen 
die leiden tot aantoonbare resultaten. Onze betrokkenheid bij onderzoek en ontwikkeling blijkt 
uit het feit dat we wetenschappers in dienst hebben die samenwerken met toonaangevende 
onderzoeksinstellingen. Die samenwerkingsverbanden helpen ons innoverende huidverzorgings- 
en voedingsproducten te ontwikkelen.

INNOVATIE. 
SAMENWERKING.
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ageLOC®-
WETENSCHAP 

Nu Skin® heeft de laatste inzichten in hoe de 
zichtbare tekenen van veroudering aangepakt 
kunnen worden naar een nieuw niveau getild.  
In samenwerking met enkele van 's werelds beste 
onderzoekers op het vlak van antiveroudering 
identificeerden de wetenschappers van  
Nu Skin® belangrijke groepen genen,  
zogenaamde leeftijdgerelateerde supermarkers 
oftewel arSuperMarkers, die een invloed hebben  
op de manier waarop we ouder lijken te worden.  
De exclusieve ageLOC®-wetenschap van  
Nu Skin® richt zich op deze belangrijke oorzaken  
van veroudering bij de ontwikkeling van producten 
die u jonger helpen doen voelen en ogen.
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IDENTIFICATIE VAN DE OORZAAK
De wetenschappelijke gemeenschap beschikt over een 
enorme kennis van het menselijke genoom en dankzij de 
revolutionaire ageLOC®-wetenschap van Nu Skin® kunnen 
we die op nuttige wijze interpreteren. Onlangs heeft Nu Skin® 
samen met experts in antiveroudering en genetica belangrijke 
groepen van genen, zogenaamde Clusters Jeugdgenen, 
ontdekt. Nu Skin® is van mening dat het opsporen en 
identificeren van deze functionele groepen genen van 
cruciaal belang is om de zichtbare tekenen van veroudering 
bij de bron aan te pakken.

Op basis van resultaten van klinisch onderzoek, genomische 
analyses en gestaafd onderzoek hebben de wetenschappers 
van Nu Skin® genen kunnen identificeren waarvan het 
expressieprofiel eigenschappen vertoont die verband 
houden met jeugdigheid. De expressie van deze genen 
is verantwoordelijk voor de zichtbare tekenen van de 
veroudering van onze huid.

REACTIVERING VAN HET JEUGDIGE 
EVENWICHT
Na de identificatie van deze belangrijke groepen genen is 
het belangrijk te weten hoe hun activiteit kan leiden tot een 
jeugdiger huidprofiel. De reactivering van dit profiel is een 
subtiel proces; het is niet zo eenvoudig als ze allemaal aan- of 
uitzetten. Sommige huidmarkers moeten geactiveerd en 
andere gedeactiveerd worden. De bedrijfseigen ageLOC®-
wetenschap van Nu Skin® biedt nieuwe mogelijkheden om 
huid en lichaam er jong te helpen doen uitzien.

“ Nu Skin® gebruikt 
genchiptechnologie voor de 
identificatie van functionele 
groepen leeftijdgerelateerde 
supermarkers die we Clusters 
Jeugdgenen noemen. Ons 
onderzoek naar Clusters 
Jeugdgenen helpt ons de 
werking van de zichtbare 
tekenen van hoe we eruitzien 
naarmate we ouder worden 
beter te begrijpen.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President 
Global Research & Development
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VAN BUITEN 
NAAR BINNEN
Nu Skin® is een leider in de huidverzorgingssector 
met wetenschappelijk geavanceerde 
ingrediënttechnologieën en heilzame formules voor 
de huid op basis van hoogkwalitatieve ingrediënten. 
Samen met de ageLOC®-wetenschap gaan onze 
huidverzorgingsproducten nu een stapje verder door 
het geheim te helpen ontrafelen om er jonger uit te 
zien, vandaag en in de toekomst.
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ageLOC® LumiSpa™
1 stap, 2 minuten, 7 voordelen!
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De ageLOC® LumiSpa™ is ontwikkeld om meer te doen dan alleen maar het 
huidoppervlak reinigen. Het is een 7-in-1 oplossing voor een jong ogende huid. 

Het goed uitgedachte ontwerp van de ageLOC® LumiSpa™ biedt een grondige reiniging 
in amper twee minuten voor een gevoel van frisheid en vernieuwing en een stralende 
en jong ogende teint. De dermatologisch geteste ageLOC® LumiSpa™ is een creatie 
van Nu Skin en geïnspireerd op de genexpressietechnologie die verband houdt met de 
productie van structurele huideiwitten. Na iedere ervaring met de ageLOC® LumiSpa™, 
die doet denken aan een wellnessbehandeling, kijkt u alweer uit naar de volgende!

De ageLOC® LumiSpa™ is een waterbestendig en oplaadbaar handbediend toestel voor 
persoonlijke huidverzorging. Bij gebruik in combinatie met de speciaal samengestelde 
ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers werkt het op de aanblik van de gelaatshuid 
in en wordt de huid tegelijkertijd diepgaand gereinigd en gladder gemaakt.

Klinisch Bewezen Voordelen
• Kleinere poriën 
• Gladde huid 
• Zachte huid 
• Stralende huid 
• Heldere huid 
• Frisse huid 
• Grondig gereinigde huid
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ageLOC® LumiSpa™ voor de 
normale tot gecombineerde huid
• ageLOC® LumiSpa™-toestel 
• Oplaadstation 
• Voedingskabel 
• Stekker 
• Snelstartgids 
• ageLOC® LumiSpa™ Normaal* 

Siliconen Opzetstuk 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser voor de normale tot 
gecombineerde huid 

Artikelnr.  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
voor de vette huid
• ageLOC® LumiSpa™-toestel 
• Oplaadstation 
• Voedingskabel 
• Stekker 
• Snelstartgids 
• ageLOC® LumiSpa™ Normaal* 

Siliconen Opzetstuk 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser voor de vette huid

Artikelnr.  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
voor de droge huid
• ageLOC® LumiSpa™-toestel 
• Oplaadstation 
• Voedingskabel 
• Stekker 
• Snelstartgids 
• ageLOC® LumiSpa™ Normaal* 

Siliconen Opzetstuk 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser voor de droge huid

Artikelnr.  97976652 
97106652: GB, IE

* Het harde siliconen opzetstuk is afzonderlijk verkrijgbaar.
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ageLOC® LumiSpa™ 
Normaal Siliconen Opzetstuk
Een universeel opzetstuk dat geschikt 
is voor de meeste huidtypes. Het 
soepele silicone glijdt zachtjes over de 
huid om vuil en losse dode huidcellen 
te verwijderen.

Artikelnr. 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
Hard Siliconen Opzetstuk
Met het harde opzetstuk kunt u uw 
huid beter exfoliëren.

Artikelnr. 97310015

ageLOC® LumiSpa™ Activating 
Cleanser voor de normale tot  
gecombineerde huid
Deze reiniger bevat een mild 
reinigingssysteem voor de normale tot 
gecombineerde huid met 
coco-betaïne in combinatie met 
glycerine om deze formule aan te 
vullen en in balans te helpen houden.

100ml
Artikelnr. 97001492

ageLOC® LumiSpa™  
Activating Cleanser  
voor de droge huid 
Deze reiniger bevat bestanddelen 
voor de droge huid zoals 
natriumlactaat, natrium PCA, glycine, 
fructose, niacinamide, squalaan en 
inositol om de natuurlijke hydraterende 
factoren van de huid te helpen 
beschermen. 

100ml
Artikelnr. 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
voor de vette huid 
Deze reiniger bevat functionele reini- 
gingsbestanddelen voor de vette huid, 
waaronder een combinatie van 
sulfaten en betaïne.

100ml
Artikelnr. 97001493

Siliconen opzetstukken voor de ageLOC® LumiSpa™
De ageLOC® LumiSpa™ kan gebruikt worden met twee opzetstukken: Normaal en Hard. Met zijn zachte siliconen opzetstuk beweegt de ageLOC® 
LumiSpa™ met de precieze frequentie die nodig is om zijn heilzame effect af te geven aan de huid. Het resultaat is een zachtere, gladdere huid vanaf het 
eerste gebruik. Het milde, niet-schurende siliconen oppervlak van de opzetstukken is hygiënisch en doorgaans makkelijker te reinigen dan de opzetborstels 
die veelal op de markt terug te vinden zijn.

Activerende reinigers voor de ageLOC® LumiSpa™
De ageLOC® LumiSpa™ biedt drie mogelijke gelaatsreinigers die ontwikkeld zijn voor verschillende huidtypes: droge, normale tot gecombineerde en 
vette huid. Deze interessante reinigingsproducten zijn samengesteld op basis van de bedrijfseigen ageLOC®-ingrediëntenmix van Nu Skin. Ze zijn 
optimaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het ageLOC® LumiSpa™-toestel. Samen vormen ze een innoverend en doeltreffend systeem. Het 
ageLOC® LumiSpa™-systeem laat de huid er jeugdig en gezond uitzien wanneer het gebruikt wordt volgens de gebruiksaanwijzing. Na gebruik is de 
huid niet alleen gereinigd maar ook gladder en zachter.
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HUIDVERZORGING OP MAAT
Beeld u anti-aging huidverzorging in die even individueel is als u. Het is voortaan mogelijk dankzij de 
geavanceerde ageLOC Me®-technologie en baanbrekende antiverouderingsformules.
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Nu Skin® geeft een nieuwe definitie aan huidverzorging met ageLOC Me®, een gloednieuwe benadering  
van antiveroudering. Met vijf geavanceerde vullingen (1 hydraterende dagcrème, 1 hydraterende nachtcrème en 
3 antiverouderingsserums gecombineerd in één stap met het toestel), een uniek toestel voor de afgifte van de 
ingrediënten en een intelligente huidevaluatie staat ageLOC Me® voor anti-aging huidverzorging zoals u het 
nooit eerder gezien, gevoeld of voor mogelijk gehouden hebt.

DESKUNDIGE HUIDANALYSE
ageLOC Me® maakt giswerk overbodig, waardoor 
het eenvoudiger wordt om een ideaal dagelijks 
huidverzorgingsprogramma op uw maat samen te stellen, 
met een antiverouderingsserum en een hydraterende dag- 
en nachtcrème.

ANTIVEROUDERINGSFORMULES MET ageLOC®
Zij vertegenwoordigen de meest gesofisticeerde 
huidverzorgingsformules op het vlak van antiveroudering op 
een uitzonderlijke manier met de revolutionaire ageLOC®-
technologie die de oorzaken van de zichtbare tekenen van 
huidveroudering aanpakt.

EEN UNIEKE HUIDVERZORGINGSERVARING
ageLOC Me® maakt van uw dagelijkse verzorgingsroutine 
een luxueuze, handenvrije en hygiënische ervaring dankzij 
een uniek toestel voor de afgifte van de producten.
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ageLOC Me® TOESTEL
•  Een uniek en handenvrij toestel 

voor de afgifte van producten
•  Maakt de dagelijkse 

huidverzorgingsroutine moderner, 
snel, makkelijk en leuk

•  Geeft altijd op het juiste moment 
een precieze dosis af

• Hygiënische en schone afgifte

ageLOC Me® HUIDEVALUATIE 
•  Intelligent en exclusief 

huidevaluatiealgoritme op basis 
van de ervaring en expertise  
van Nu Skin®

•  Maatwerk op basis van u, uw huid 
en uw voorkeuren

•  Maakt giswerk overbodig en  
de selectie van de 
huidverzorgingsproducten  
is preciezer

•  Geeft u de mogelijkheid om  
uw huidverzorgingsroutine te 
optimaliseren als dat nodig is

ageLOC Me® REFERENTIESET
•  Om te weten te komen wat de 

behoeften van uw huid en uw 
voorkeuren zijn

•  Bedrijfseigen formules met 
ageLOC®

•  De antiverouderingsingrediënten 
worden verschaft in 3 
serumvullingen die in één stap 
afgeleverd worden, zodat er een 
brede waaier aan actieve 
bestanddelen afgegeven wordt

•  Bewaard in gepatenteerde 
luchtledige vullingen voor een 
optimale productafgifte 

Het ageLOC Me® Huidverzorgings-
systeem bestaat uit: 
1 ageLOC Me® Toestel, 1 ageLOC 
Me® Referentieset (5 eerste 
ageLOC Me®-vullingen:  
1 geparfumeerde hydraterende 
dagcrème met SPF 25 – 28 ml,  
1 ongeparfumeerde hydraterende 
nachtcrème – 28 ml en 3 Serums – 
telkens 12 ml) , 1 ageLOC Me® 
Snelstartgids, 1 ageLOC Me® 
Huidevaluatiekaart, 1 ageLOC Me®-
reishouder en 4 AA-batterijen.
Artikelnr. 97001640

De ageLOC® Referentieset  
wordt ook afzonderlijk verkocht.
5 ageLOC Me®-vullingen 
(1 dagcrème/1 nachtcrème/3 
serums)
Artikelnr. 97001643

ageLOC Me® HUIDVERZORGINGSSYSTEEM
Maatwerk voor u door u

ageLOC Me® is een huidverzorgingssysteem tegen veroudering, het eerste in zijn soort, dat maatwerk, 
huidverzorging en innovatie combineert. Het ageLOC Me® Huidverzorgingssysteem bestaat uit 1 ageLOC Me® 
Toestel en een voorraad antiverouderingsproducten voor 1 maand, de zogenaamde Referentieset. 
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ageLOC Me® PERSOONLIJKE SET
Stel uw eigen set huidverzorgingsproducten samen met de hulp van 
de ageLOC Me® Huidevaluatie, een online analyse-instrument en 
uw sleutel tot een gepersonaliseerd huidverzorgingsprogramma met 
zo'n 2.000 productcombinaties op basis van een specifieke reeks 
vragen over uw omgeving, huidverouderingsbehoeften en 
voorkeuren. Nadat u de Huidevaluatie gedaan hebt, kunt u uw 
vullingen op maat kopen met uw persoonlijke huidverzorgingscode.

Vul de ageLOC Me® Huidevaluatie in om uw persoonlijke code te krijgen.

ageLOC Me® LEDEREN TAS 
Dit luxueuze tasje van echt leder 
bestaat uit een houder voor uw 
ageLOC Me® Toestel en 3 vakken 
voor extra ageLOC Me®-vullingen en 
batterijen. Het ideale accessoire om 
uw ageLOC Me® in te vervoeren en 
met dit unieke product te pronken.

Artikelnr. 86999185

ageLOC Me® REISHOUDER
Neem uw ageLOC Me®-producten 
met u mee op reis dankzij deze 
handige reishouder met 3 potjes voor 
uw hydraterende dag- en nachtcrème 
en uw serum. In de reishouder kunt u 
product voor 7 dagen bewaren.

Artikelnr. 97001644

ageLOC Me® DAY EN NIGHT 
HYDRATERENDE CRÈME
De formules van de 
hydraterende dag- en 
nachtcrème zijn ontwikkeld om 
samen te werken en zo een 
diepgaande hydratatie te 
verschaffen. De hydraterende 
crèmes helpen de 
celvernieuwing verbeteren om 
de textuur te verfijnen en de 
huid zachter en gladder te 
maken. Stel uw eigen 
hydraterende crèmes samen op 
basis van uw voorkeuren aan de 
hand van de ageLOC Me® 
Huidevaluatie.

ageLOC Me® SERUM
De serums pakken een brede 
waaier aan 
antiverouderingsbehoeften 
aan, zoals het verschijnen van 
lijntjes en rimpels, 
ongelijkmatige teint, 
poriegrootte, verkleuring, 
stevigheid van de huid, ...  
Uw 3 specifieke vullingen  
zullen afhangen van de 
huidverzorgingsbehoeften  
die u aangeeft tijdens uw 
Huidevaluatie.

1.  Ontdek het ageLOC Me® 
Huidverzorgingssysteem 
en kom meer te weten over 
uw huid

INDIVIDUELE HUIDVERZORGING IN 4 STAPPEN

4.  Optimaliseer uw program-
ma bij verandering van 
seizoen, antiverouderings-
behoeften of locatie

2.  Personaliseer uw huidver-
zorgingsprogramma met 
de ageLOC Me®  
Huidevaluatie

3.  Geniet van uw geperso- 
naliseerde huidverzor- 
gingsprogramma
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Een jeugdiger uiterlijk met  
een druk op de knop.
Egaliseer lijntjes en rimpels, verjong 
uw huid, revitaliseer uw hoofdhuid 
en verkwik het uiterlijk van uw 
lichaamshuid met het gepatenteerde 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II. Uit onderzoek is 
gebleken dat galvanische stroom de 
afgifte van belangrijke ingrediënten 
aan uw huid verbetert. De resultaten 
zijn opvallend: door uw stralende, 
jeugdige huid en lichaam zullen 
mensen gissen naar uw leeftijd 
en uw schoonheidsgeheim. Bent 
u klaar om op de knop te drukken? 

Artikelnr.  97101332 (wit) 
97101333 (zvart)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Druk op de knop voor een jonger ogende huid met het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Geniet van 
een frisse, zachte en stralende huid, reduceer fijne lijntjes en rimpels, maak uw haar glanzender en verminder de aanblik 
van een sinaasappelhuid. Zie er gerevitaliseerd, verkwikt en jonger uit met onovertroffen resultaten.
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BESCHRIJVING  
VAN DE VOORDELEN
Het is gebleken dat ageLOC®-
ingrediënten de huid beschermen 
tegen oxidatieve stress door de 
expressie te voorkomen van vrije 
radicalen die geassocieerd worden met 
het arNOX-enzym. Dit kan de aanblik 
van huidveroudering, die veroorzaakt 
kan worden door een overmatige 
productie van vrije radicalen, helpen 
vertragen.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
MET ageLOC®
Een jonger ogende huid  
in 5 minuten.
De Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels met ageLOC® vormen 
een gelaatssessie in twee stappen voor 
een optimale afgifte van antiveroude- 
ringsingrediënten aan de huid. De gels 
bevatten ageLOC®, een bedrijfseigen 
gepatenteerde technologie die de 
oorzaken van de zichtbare tekenen 
van huidveroudering aanpakt. 
Verander een vermoeide en 
gespannen huid meteen in een 
verfriste, gehydrateerde en 
ongelooflijk zachte en schone huid.

Pre-treatment en Treatment Gel  
4 ampullen van beide
Artikelnr. 97003876

Pre-treatment Treatment

SELECTEER SELECTEER

ONOVERTROFFEN 
RESULTATEN
Versterk de zichtbare effecten van 
ageLOC® Future Serum, het 
kernproduct van ageLOC® 
Transformation, op diverse zichtbare 
tekenen van huidveroudering met 
gemiddeld 80% door drie keer per 
week het ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II te gebruiken.*

FACE CONDUCTOR

VOOR HET 
AANBRENGEN

NA HET 
AANBRENGEN1

(Resultaten na 6 maanden)2

1 De verkregen resultaten zijn niet typerend; uw eigen resultaten kunnen afwijken.
2  De resultaten werden verkregen na gebruik van ageLOC® Transformation tweemaal per dag, het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II en de Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels met ageLOC® tweemaal per week.

3 De resultaten werden verkregen na gebruik van het Nu Skin Galvanic Spa System® II-apparaat en de Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

HET BEWEZEN VERSCHIL: IN ENKELE MINUTEN TIJD EEN JEUGDIGER UITERLIJK MET EEN DRUK OP DE KNOP

VOOR HET 
AANBRENGEN

NA HET 
AANBRENGEN1

(Resultaten na 1 toepassing)3

VOOR HET 
AANBRENGEN

NA HET 
AANBRENGEN1

(Resultaten na 1 toepassing)3

Tijd, Min

Dit experiment laat zien hoe 
een in vitro arNOX-inhibitor 
de activiteit van het arNOX-
enzym kan beïnvloeden.

arNOX-activiteit – in vitro experiment 

ar
N

O
X-

ac
tiv

ite
it*

TOEVOEGING VAN arNOX-INHIBITOR

*arNOX-activiteit in vitro gemeten door middel van ferricytochroom C reductie, nmol/min/1,5 mg epidermis

*  Een zeven dagen durend onafhankelijk klinisch onderzoek 
uitgevoerd met 30 vrouwen in november 2009.
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NU SKIN® SCHOUDERMANTELS
Geef uw demonstraties een 
professionele uitstraling.
Deze witte schoudermantels met het 
Nu Skin®-logo zijn gemaakt van 
waterproof nylon.

73x73cm 
Pak van 10
Artikelnr. 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Opzienbarende resultaten 
voor uw haar.
Deze shampoo met Tricalgoxyl® is 
geschikt voor gebruik in combinatie 
met Nutriol® Hair Fitness Treatment 
om het haar weer voller en glanzender 
te maken.

125ml
Artikelnr. 97101219

SCALP CONDUCTOR NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Doet het haar voller ogen  
en aanvoelen.
Deze oplossing, die niet uitgespoeld 
dient te worden, remineraliseert de 
hoofdhuid en hydrateert het haar met 
Tricalgoxyl®.

12 ampullen
Artikelnr. 97101218

SELECTEER
1  Mag niet gebruikt worden in combinatie met het 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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SELECTEER

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Verzacht het verschijnen van  
lijntjes met de kracht van peptiden.
Deze geavanceerde formule bevat de 
revolutionaire procollageenpeptiden 
die het verschijnen van gematigde tot 
diepe lijntjes rond de ogen, de mond 
en op het voorhoofd in slechts vier 
weken helpen verzachten. Versterk het 
effect door dit product te gebruiken in 
combinatie met de ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II 
Focus Area Conductor.

30ml
Artikelnr. 97102704

FOCUS AREA CONDUCTOR

GALVANIC SPA TAS 
Al uw benodigdheden  
binnen handbereik.
Dankzij de elastieken flessenlussen en 
opbergvakken met rits kunt u elk 
artikel vlot terugvinden.

Artikelnr. 86997616

NU SKIN® HANDDOEKEN
Geef uw schoonheidsbehandelingen 
een vleugje stijl.
Deze ultrazachte handdoeken zijn 
gemaakt van 100% katoen en zijn 
extreem absorberend en duurzaam.

60x80cm 
Pak van 10
Artikelnr. 97137499

NU SKIN®  
HANDDOEKEN IN BADSTOF
Luxueuze, zachte en 
ultra-absorberende handdoeken.
Met deze donzige handdoeken kunt u 
uw huid na elke galvanische 
gezichtskuur comfortabel afdrogen. 

30x30cm 
Pak van 10
Artikelnr. 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
De huidverouderingswetenschap is klaar voor de volgende stap met een zeer geavanceerd 
lichaamsverzorgingssysteem. De drie ageLOC® Body-producten op basis van de ageLOC®-wetenschap 
bevatten nieuwe wetenschappelijke doorbraken om uw lichaamshuid gladder en steviger te maken. Druk op de 
knop en zie er jonger uit.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Voor een strakkere, stevigere 
en gladdere versie van uzelf.
Deze intensieve kuur van spakwaliteit 
helpt de aanblik van een 
sinaasappelhuid te verminderen en 
verzachten, de huid steviger te doen 
ogen en de algemene aanblik van de 
huid te verbeteren. De gel helpt 
eveneens de celenergie te verhogen 
om de huid te verfrissen en te zuiveren, 
terwijl de zichtbare tekenen van 
veroudering verminderd worden.

150ml
Artikelnr. 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Om er strakker en gladder 
uit te zien.
Deze dagelijkse hydraterende 
lichaamslotion helpt de celvernieuwing 
te bevorderen, wat nodig is om de huid 
te vernieuwen en haar natuurlijke, 
stralende structuur te geven. De lotion 
bevat ingrediënten die een 
sinaasappelhuid minder zichtbaar en 
de huid gladder maken.

150ml
Artikelnr. 97003903

1  Gebruik ageLOC® Dermatic Effects na de ageLOC® 
Body Shaping Gel voor een nog beter resultaat.

2  Mag niet gebruikt worden met ageLOC® 
Galvanic-apparaten.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Uw lichaam op zijn best. 
Met de ageLOC® Galvanic Body Spa en zijn 
revolutionaire technologie zet Nu Skin® de toon  
voor lichaamsverzorging in de toekomst. Dit apparaat 
maakt gebruik van een bedrijfseigen ageLOC® 
geleidend oppervlak voor het lichaam en pulserende 
galvanische stroom om de heilzame effecten van de 
gekozen ageLOC® Galvanic Body Spa-producten  
op armen, buik en dijen te optimaliseren.  
De ageLOC® Galvanic Body Spa helpt ook uw  
huid te zuiveren en verfrissen om de zichtbare 
tekenen van veroudering te verminderen.

Artikelnr. 97103972 (het ageLOC® Galvanic Body Trio-pakket bestaat  
uit 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel  
en 1 ageLOC® Dermatic Effects)

NA HET AANBRENGEN1

(Resultaten na 6 weken)2

VOOR HET AANBRENGEN

1 De verkregen resultaten zijn niet typerend; uw eigen resultaten kunnen afwijken.
2  De resultaten werden verkregen na gebruik van de ageLOC® Galvanic Body Spa en ageLOC® Body Shaping Gel 
driemaal per week en van ageLOC® Dermatic Effects tweemaal per dag.

MEET HET VERSCHIL

ageLOC® FACE AND 
BODY ADR-PAKKET
Een speciaal ADR-pakket dat 
bestaat uit 2 Nu Skin Galvanic 
Spa System® Facial Gels met 
ageLOC®, 1 ageLOC® Body 
Shaping Gel en 1 ageLOC® 
Dermatic Effects.
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BASISSYSTEMEN
De basissystemen van Nu Skin® op het vlak van huidverzorging zijn ontwikkeld om te beantwoorden aan 
de individuele behoeften van uw huid: onze ageLOC®-huidverzorgingsproducten bestaan uit onze meest 
geavanceerde systemen, Nu Skin 180˚® bevordert de celvernieuwing, de Nutricentials®-producten zijn 
ideaal voor de gevoelige huid en Nu Skin Clear Action® gaat puistjes tegen.
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ageLOC®

Ons meest geavanceerde systeem ooit.

ageLOC® Transformation is het krachtigste verzorgingsprogramma van Nu Skin® tegen huidveroudering en geeft op acht 
manieren een jonger ogende huid – voor een jonger ogende versie van uzelf. Bent u klaar voor een ware transformatie?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Reinigt de huid op milde wijze en 
bereidt deze ‘s morgens en ’s avonds 
voor. 
Deze verfijnde schuimende cleanser 
reinigt en tonifieert de huid in één stap 
en voorziet de huid tegelijkertijd van 
geavanceerde ingrediënten om de 
zichtbare tekenen van veroudering  
te verminderen. De luxueuze formule 
doordrenkt uw huid met ageLOC®- 
ingrediënten en doet uw huid zacht  
en verfrist aanvoelen.

60ml
Artikelnr. 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
Voor een gladdere, zachtere huid.
Bevat ingrediënten waarvan bewezen is 
dat ze de celvernieuwing met 85%1 
bevorderen voor een gladdere, zachtere 
textuur. Ultramilde ingrediënten bootsen 
de eigen structuur van de huid na en 
werken samen met het natuurlijke 
nachtelijke herstelproces van de huid.  
Deze sublieme crème levert superieure 
voordelen af wanneer ze elke avond 
aangebracht wordt dankzij de 
ageLOC®-technologie die de oorzaken 
van de zichtbare tekenen van 
huidveroudering aanpakt en de aanblik  
van fijne lijntjes, rimpels en poriën zichtbaar 
verbetert, zodat u wakker wordt met een 
stralende, soepele huid. 

30ml
Artikelnr. 97003880

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Future Serum, ageLOC® 
Radiant Day SPF 22 en ageLOC® 
Transforming Night

Artikelnr. 97103774 (elements & serum) 
Artikelnr. 97003888 (transformation)

ageLOC® ELEMENTS
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 en 
ageLOC® Transforming Night

Artikelnr. 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Een jeugdiger ogende huid  
op acht manieren.
Effectieve en wetenschappelijk geteste 
ingrediënten die het verschijnen van 
zichtbare tekenen van veroudering 
verminderen en de jeugdige 
huidcelvernieuwing met 85% stimuleren1. 
De gepatenteerde ingrediënttechnolo-
gie bevordert een jeugdige 
huidstructuur, terwijl ze de productie  
van een structureel huideiwit verhoogt 
en de afbraak ervan tegengaat en  
zo een stevige huidstructuur bevordert. 
ageLOC® Future Serum – voor  
een zichtbaar jonger uiterlijk.

30ml
Artikelnr. 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Verheldert, hydrateert en  
versterkt de huid.
Bevat ingrediënten waarvan bewezen  
is dat ze het verschijnen van lijntjes  
en rimpels met 45%2 verminderen. 
Verheldert, hydrateert en versterkt de 
huid met ageLOC®-ingrediënten en 
helpt de huid beschermen tegen de 
ongewenste gevolgen van overmatige 
blootstelling aan de zon. Deze lichte 
hydraterende dagcrème kan heel goed 
onder make-up gebruikt worden en 
stimuleert de celvernieuwing voor een 
gladdere, zachtere textuur zodat uw huid 
er iedere dag jonger en stralend uitziet.

25ml
Artikelnr. 97003904

1 Acht weken durend in vitro onderzoek met gebruikmaking van Equol.
2 Vier weken durend in vitro onderzoek met gebruikmaking van een mix van bamboe-extract, erwtextract en glucosamine.

Bespaar met de ageLOC® 
ADR-pakketten. Vraag aan uw 
Distributeur hoe u kunt 
profiteren van deze speciale 
aanbieding.
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8Een jonger ogende huid op 8 manieren
ageLOC® Future Serum – resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar 
zelfperceptie van consumenten*

Als onderdeel van uw verzorgingsprogramma biedt ageLOC® Future Serum in acht 
belangrijke opzichten verbazingwekkende voordelen voor de huid:

Percentage waargenomen verbetering t.o.v. vertrekbasis

1. Jeugdige huidstructuur

2. Gladheid van de huid

3. Gelijkmatige teint

4. Fijne lijntjes/rimpels

5. Glans (helderheid)

6. Poriegrootte

7. Huidverkleuringen (vlekken)

8. Hydratatie

Zelfperceptie na 12 weken gebruik

*12 weken durend zelfperceptieonderzoek met 25 testpersonen die 
ageLOC® Future Serum gebruikten

VOOR HET AANBRENGEN NA HET AANBRENGEN1

(Resultaten na 90 dagen)2

1 De verkregen resultaten zijn niet typerend; uw eigen resultaten kunnen afwijken.
2  De resultaten werden verkregen na gebruik van ageLOC® Transformation tweemaal per dag, het ageLOC®  
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II en de Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels met ageLOC®  
tweemaal per week.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Wis een doffe, verouderde huid weg.
Deze wetenschappelijk bewezen formule 
met een oplossing van 10% melkzuur 
vermindert de zichtbare tekenen van 
veroudering, beschermt de huid en helpt 
de aanblik van de huid jong en fris te 
houden. Deze krachtige gezichtspeeling, 
die afzonderlijk gebruikt kan worden of 
als onderdeel van het Nu Skin 180°® 
Anti-Ageing System, stimuleert de 
celvernieuwing voor een gladder en 
jonger ogende huid.

2 potjes  
( elk potje heeft een inhoud van 25 ml 
en bevat 18 pads)

Artikelnr. 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
De specialist in celvernieuwing  
van Nu Skin®.
Deze formule met een krachtige 
concentratie van 15% van het 
polyhydroxyzuur gluconolacton 
stimuleert het celvernieuwingsproces 
op milde maar effectieve wijze voor 
een jonger ogende huid.

30ml
Artikelnr. 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Beschermt en hydrateert.
Dit technologisch geavanceerde 
product met avocado-olie bevat door 
licht geactiveerde fotosomen. Het 
voedt de huid en helpt deze haar 
natuurlijke barrièrefuncties te 
behouden. Daarnaast biedt het de 
huid ook bescherming tegen 
UVB-stralen.
30ml
Artikelnr. 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Wakker worden en er jonger uitzien.
Deze rijke, vochtinbrengende 
nachtcrème helpt de huid beschermen 
tegen oxidatieve stress en versterkt de 
natuurlijke barrièrefunctie van de huid, 
waardoor deze zijdezacht aanvoelt.
30ml
Artikelnr. 97101252

KUUR VAN ACHT WEKEN MET NU SKIN 180°®

In het kader van een klinisch onderzoek naar Nu Skin 180°®, dat uitgevoerd 
werd in een onafhankelijk testlaboratorium, hebben klinische onderzoekers 
bij 50 testpersonen de verbeteringen van de aanblik van de huid 
onderzocht. Na acht weken bleek dat er bij alle testpersonen sprake was van 
een toename van de algehele glans van de huid. Het percentage 
testpersonen dat verbetering vertoonde op het gebied van de afzonderlijke 
kenmerken en de algehele glans, was als volgt:
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Ga de zichtbare tekenen  
van huidveroudering door 
omgevingsinvloeden tegen.
Deze rijke, romige formule met 10% 
actieve vitamine C pakt 
ouderdomsvlekken en 
huidverkleuringen aan en bevordert de 
huidversteviging om het verschijnen 
van fijne lijntjes en rimpels te 
verminderen.
125ml
Artikelnr. 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Verfijnt en verkleint de poriën.
Deze formule met di- en tripeptiden 
uit gehydrolyseerd rijsteiwit beschermt 
de huid tegen verlies van stevigheid en 
houdt ze glad en stralend. 
Paddenstoelextract verfijnt en 
verkleint de poriën en het exclusieve 
HMW Complex kalmeert en 
beschermt de huid
100ml
Artikelnr. 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
Het Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System helpt de celvernieuwing te 
bevorderen en het verschijnen van 
fijne lijntjes en rimpels te 
verminderen. Dit systeem bestaat 
uit vijf producten: Face Wash, Skin 
Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator en Night Complex.

Artikelnr. 97101255

NU SKIN 180°®

Transformeer uw huid.
Het milde maar krachtige Nu Skin 180°® Anti-Ageing System is de specialist in celvernieuwing van Nu Skin®. Dit geavanceerde systeem 
met hydroxyzuren pakt de zichtbare tekenen van veroudering aan door het natuurlijke celvernieuwingstempo van de huid te versnellen 
en fijne lijntjes en rimpels zichtbaar te verzachten. Nu Skin 180°® helpt u om een jonger ogende huid te krijgen.

Bespaar met het Nu Skin 180°® 
Anti-Ageing System 
ADR-pakket. Vraag aan uw 
Distributeur hoe u kunt 
profiteren van deze speciale 
aanbieding.
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VOOR DE NORMALE TOT DROGE HUID
Voor de normale tot droge huid is het belangrijk dat vocht beter vastgehouden wordt. Deze producten zijn de perfecte basis 

voor uw dagelijkse huidverzorgingsprogramma en beschermen tegelijkertijd de vochtbarrière van de huid.

CREAMY CLEANSING LOTION
Beschermt de vochtbarrière  
van uw huid bij iedere reiniging.
Dit milde, zeepvrije reinigingsproduct 
verwijdert vuil en onzuiverheden op 
grondige wijze zonder essentiële 
huidvetten te ontnemen.

150ml
Artikelnr. 97110310

pH BALANCE TONER
Bereidt de huid voor op  
hydratatie en voeding.
Bevat aardbei-extract dat de huid een 
ideale pH-waarde geeft en de poriën 
helpt verkleinen.

150ml
Artikelnr. 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TO DRY SKIN 
Hydrateert en beschermt de huid.
Deze lotion met kleurloze 
carotenoïden versterkt de weerstand 
van de huid tegen omgevingsfactoren 
die een negatieve impact kunnen 
hebben op de huid. 

50ml
Artikelnr. 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Bevordert de flexibiliteit  
en veerkracht van uw huid  
terwijl u slaapt.
Deze rijke formule bevat 
fosfatidylcholine dat het 
vernieuwingsproces van de huid 
verbetert en de flexibiliteit en de 
veerkracht van de celmembranen 
bevordert. 

50ml
Artikelnr. 97102705

NUTRICENTIALS® 
De Nutricentials®-producten bevatten plaatselijk aangebrachte voedingsstoffen die, zoals door onderzoek bewezen 
werd, de gezonde aanblik van de huid op natuurlijke wijze bevorderen. Deze producten bevatten belangrijke 
voedingsstoffen uit lokale voedingspatronen uit de hele wereld. Ze zijn ideaal voor de gevoelige huid en bevorderen 
een stralende en gezond ogende huid.
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PURE CLEANSING GEL
Reinigt grondig en maakt  
de poriën vrij.
Deze zeepvrije, schuimende formule 
bevat papaïne, een enzym van de 
papaja, dat de poriën vrijmaakt van 
overtollige talg en restjes make-up en 
verzorgingsproducten. 

150ml
Artikelnr. 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Vermindert een vettige glans  
en verkleint de poriën. 
Bevat aardbei-extract om de poriën 
minder opvallend te maken en een 
stralende huid te bevorderen. 

150ml
Artikelnr. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
COMBINATION TO OILY SKIN
Een gezond ogende huid  
zonder vettige glans.
Deze lotion versterkt de natuurlijke 
weerstand van de huid tegen 
omgevingsfactoren die een negatieve 
impact kunnen hebben op de huid en 
helpt overtollige talg en een vettige 
glans te reguleren.

50ml
Artikelnr. 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Bevordert de flexibiliteit en 
veerkracht van uw huid  
terwijl u slaapt.
Deze rijke formule bevat 
fosfatidylcholine dat het 
vernieuwingsproces van de huid 
verbetert en de flexibiliteit en de 
veerkracht van de celmembranen 
bevordert. 

50ml
Artikelnr. 97102705

VOOR DE GECOMBINEERDE TOT VETTE HUID
De gecombineerde tot vette huid moet zijn eigen vocht goed vasthouden zonder te veel talg te produceren. 

Deze producten helpen een vettige glans te minimaliseren, verwijderen restjes make-up en 
verzorgingsproducten die de poriën verstoppen en maken de huid zachter.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Gecombineerde tot vette huid
Collectie van zes producten: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin en Night Supply Nourishing Cream, in 
een aantrekkelijk toilettasje.

Artikelnr. 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Normale tot droge huid
Collectie van zes producten: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin en Night Supply Nourishing Cream, in een aantrekkelijk 
toilettasje.

Artikelnr. 97136437

* Zie pagina 32 voor meer informatie over dit product.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®

Dit veelomvattende, klinisch bewezen systeem geeft u 
een gladder en zuiverder ogende huid doordat het de 
zichtbare tekenen van vroegere, huidige en toekomstige 
puistjes bestrijdt. De Nu Skin Clear Action®-producten 
bevatten ingrediënten die, zoals aangetoond door 
klinische tests, belangrijke voordelen bieden.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Doet meer dan zuiveren alleen. 
Collectie van vier producten: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment en Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Artikelnr. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Diepe reiniging voor een  
zijdezacht resultaat.
Dit unieke schuimende 
reinigingsproduct is speciaal 
samengesteld om opeenhopingen van 
talg, bacteriën en restjes make-up en 
verzorgingsproducten die puistjes 
veroorzaken te voorkomen. Het bevat 
salicylzuur om de poriën te reinigen en 
de meeste puistjes te verminderen. 
Uw huid wordt fris en schoon zonder 
strak of droog aan te voelen. 

100ml
Artikelnr. 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Voor een kalme huid zonder  
vettige glans.
Deze geavanceerde toner kalmeert de 
ontstoken, rode huid en reguleert de 
hoeveelheid vet met zoethoutextract 
(kalmeert de geïrriteerde huid), zink 
PCA (vermindert de hoeveelheid 
talg) en een speciale mix van vitamine 
C en E (vult de natuurlijke 
antioxidanten aan die verloren gaan 
wanneer uw huid puistjes bestrijdt). 

150ml
Artikelnr. 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Een meervoudige aanpak  
voor een zuivere huid! 
Beschermt en revitaliseert de huid. 
Amandelzuur vermindert de aanblik 
van zichtbare tekenen van vroegere 
puistjes door donkere vlekken op de 
huid snel te verbleken. Salicylzuur 
dringt de poriën binnen om 
verstoppingen tegen te gaan. Dankzij 
de combinatie van deze twee 
ingrediënten met hydraterende 
ingrediënten zoals gluconolacton 
bevordert deze lichte gel de natuurlijke 
veerkracht van de huid en een heldere, 
gelijkmatige teint zodat u elke dag met 
vertrouwen tegemoet kunt treden. 

30ml
Artikelnr. 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Minimaliseert de zichtbare tekenen 
van puistjes terwijl u slaapt. 
Deze formule voor 's nachts bevat 
salicylzuur en retinol om de zichtbare 
tekenen van vroegere puistjes te 
verminderen en geeft u een gladde, 
zuivere huid en een gelijkmatige teint.

30ml
Artikelnr. 97110390
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HYDRATEREN EN REVITALISEREN
We hebben allemaal een vochtinbrengende crème nodig die afgestemd is op de speciale behoeften van onze huid. 
Vele verschillende factoren kunnen een invloed hebben op de mate van hydratatie die onze huid nodig heeft, zoals 
temperatuurschommelingen, vervuiling, enz. Nu Skin® biedt u een brede waaier aan hydraterende gezichtscrèmes, 
van licht tot intensief. U kunt deze hydraterende gelaatscrèmes toevoegen aan het basissysteem voor uw dagelijkse 
huidverzorging om de juiste mate van hydratatie te verkrijgen voor een gezonder uiterlijk.

NaPCA MOISTURIZER
Helpt de huid kostbaar vocht  
vast te houden.
Deze crème met vitamine E en het 
natuurlijke hydraterende ingrediënt 
NaPCA trekt snel in en versterkt het 
vochtbindende vermogen van de huid. 
Door het vederzachte gevoel na het 
aanbrengen is deze hydraterende 
crème ideaal voor alle huidtypen. 

75ml
Artikelnr. 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Intensieve hydratatie voor  
de tere huid. 
Intensive Eye Complex bevat bruin 
zeewier ter versterking van het 
natuurlijke vermogen van de huid om 
vocht te absorberen en vast te 
houden. De crème houdt de tere huid 
rond de ogen goed gehydrateerd en 
verzacht fijne lijntjes en rimpels.

15ml
Artikelnr. 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maximale hydratatie voor  
de huid in nood.
Moisture Restore is rijker dan 
Rejuvenating Cream en voorziet in de 
behoeften van de zeer droge huid. 
Deze rijke vochtinbrenger bevat 
pistacheolie, aloë vera en vitamine E 
dat oxidatieve stress bestrijdt, en 
versterkt de natuurlijke lipidebarrière 
om de droge of schilferige huid 
soepeler en elastischer te maken.

75ml
Artikelnr. 97111259

REJUVENATING CREAM
Een vochtinjectie voor  
de drogere huidtypen.
Deze crème is speciaal ontwikkeld om 
te voorzien in de behoeften van de 
droge huid en verbetert het 
vochtbindende vermogen van de huid 
dankzij de hydraterende werking van 
hyaluronzuur. Dagelijks gebruik 
verbetert niet alleen het vochtgehalte 
maar voorkomt ook dat de huid 
opnieuw droog wordt.

75ml
Artikelnr. 97110258

ENHANCER 
Kalmeert en hydrateert de huid.
Enhancer kalmeert de huid en beperkt 
vochtverlies dankzij verzorgend 
panthenol en kalmerende aloë vera. 
Royaal gebruiken om de natuurlijke 
vochtbalans van de huid te 
ondersteunen, zodat de huid prettig 
blijft aanvoelen. 

100ml
Artikelnr. 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Verfrist de huid met slechts één 
verstuiving.
Deze vetvrije formule boordevol 
natuurlijke hydraterende ingrediënten 
zoals NaPCA, hyaluronzuur en ureum 
zorgt ervoor dat uw huid een normaal 
vochtniveau behoudt. De koele, 
verfrissende verstuiver is ook ideaal 
voor het lichaam.

250ml
Artikelnr. 97101226

LICHTE HYDRATATIE

GEMIDDELDE HYDRATATIE

INTENSIEVE HYDRATATIE
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GERICHTE OPLOSSINGEN
De gerichte oplossingen van Nu Skin®, die in samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstituten 
ontwikkeld werden, vullen uw basissysteem aan en verminderen de zichtbare tekenen van huidveroudering, 
de gevolgen van stress en blootstelling aan omgevingsinvloeden zodat u er gezonder en jonger uitziet.
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ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Tijd voor een stevig onderonsje met uw huid!
De specialist in versteviging van Nu Skin® maakt nu gebruik van de 
ageLOC®-wetenschap om te focussen op de oorzaken van de zichtbare 
tekenen van huidveroudering. ageLOC® Tru Face® Essence Ultra bevat 
Ethocyn® en een netwerk van antioxidanten. Het bevordert de belangrijkste 
elementen van een stevige huid en helpt de huid beschermen tegen 
oxidatieve stress. Met deze hoofdingrediënten zal dit product u helpen om 
uw huid strakker en steviger te maken zodat u er jeugdiger uitziet.

60 capsules
Artikelnr. 97003906

TRU FACE®
Door Tru Face®-producten van Nu Skin® toe te voegen aan uw basissysteem kunt u het effect van uw dagelijkse huidverzorging 
vergroten en de zichtbare gevolgen van veroudering aanpakken, voor een gladde, soepele huid met een gelijkmatige teint.

Deze resultaten vormen de hoogste respons voor een 
Tru Face® Essence-product die Nu Skin® ooit  
vastgesteld heeft in deze tijdspanne

ONAFHANKELIJK KLINISCH ONDERZOEK
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat 55% van de testpersonen al na één week 
verbeteringen merkte in de algemene stevigheid en de stevigheid rond de ogen. 
Tegen week 12 was bij een indrukwekkende 80% van de testpersonen een 
verbetering te zien op dezelfde zones.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
KLINISCHE RESULTATEN

Percentage testpersonen

Algemene huidversteviging Versteviging rond de ogen

Week 1
Week 12

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Durf op hals en decolleté een gecontourde en getonifieerde huid te onthullen. 
Dit dubbele ampullensysteem combineert twee doeltreffende ageLOC-formules, 
namelijk een serum en een crème, om de huid van hals en decolleté te tonifiëren en 
de contouren te versterken. De zachte ondoorzichtige crème in de linkerampul is 
verrijkt met ingrediënten die de huid diepgaand hydrateren en gladder maken.  
De huid krijgt een mooiere uitstraling. Het luxueuze transparante serum in de 
rechterampul helpt de huid minder slap te maken. Zet de volgende stap in uw 
gerichte antiverouderingsoplossingen!

30ml (2x15ml)
Artikelnr. 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Bestrijdt de eerste zichtbare tekenen 
van huidveroudering door 
omgevingsinvloeden.
Deze gel helpt bij de synthese van 
structurele huidbestanddelen met 
kelpadelie, een zeealg die milder voor 
de huid is dan retinol.

30ml
Artikelnr. 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Voor een jeugdigere oogopslag.
Deze oogcrème is wetenschappelijk 
samengesteld om zowel meteen als op 
lange termijn voordelen te bieden en 
maakt de donkere, gezwollen en oud 
ogende huid onder de ogen weer 
zichtbaar stralend, stevig en jeugdig.

15ml
Artikelnr. 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Bestrijd de zichtbare tekenen van 
huidveroudering! 
Deze geavanceerde gel bevat 
polyhydroxyzuren, die even effectief 
zijn als traditionele alfahydroxyzuren. 
De gel bevordert de celvernieuwing 
om de kleur en textuur van de huid te 
verbeteren en maakt de huid 
helderder en de poriën fijner. Ideaal 
voor de gevoelige huid. 

30ml
Artikelnr. 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Verzacht het verschijnen van lijntjes 
met de kracht van peptiden.
Deze geavanceerde formule bevat 
een revolutionaire 
procollageenpeptide die gematigde 
tot diepe lijntjes rond de ogen, de 
mond en op het voorhoofd verzacht.

30ml
Artikelnr. 97102704

Kraaienpootjes - gebruik van Tru Face® Line 
Corrector in combinatie met het 
Nu Skin Galvanic Spa System® II-apparaat.

Kraaienpootjes - enkel gebruik van 
Tru Face® Line Corrector.

Week 2 Week 4 Week 8

ONAFHANKELIJK KLINISCH 
ONDERZOEK
In het kader van een 8 weken 
durend onafhankelijk onderzoek2 
met 40 testpersonen is uit 
dermatologische evaluatie gebleken 
dat de combinatie van het Nu Skin 
Galvanic Spa System® II-apparaat 
en Tru Face® Line Corrector 
tot een sterkere verbetering op 
de onderstaande zones van de 
gezichtshuid leidde:
 • Lijntjes: 20%
 • Kraaienpootjes: 21%
 • Gespannenheid: 17%

SELECTEER

2  Een acht weken durend onafhankelijk onderzoek waarbij 40 testpersonen Tru Face® Line 
Corrector gebruikten in combinatie met het Nu Skin Galvanic Spa System® II-apparaat, 2008.

1 Om de huid nog gladder te maken, kunt u Polishing Peel gebruiken (p. 37).

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Onmiddellijke correctie van de 
aanblik van fijne lijntjes en rimpels.
Deze effectieve crème vult en 
ontspant gezichtslijntjes. Lijntjes en 
rimpels worden onmiddellijk en tot 
twaalf uur lang verzacht en de 
gevolgen van jarenlang uit gewoonte 
gemaakte spierbewegingen in het 
gezicht worden verminderd.

15ml
ArtikelNR. 97101257
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Bereid uw huid voor op een jeugdigere 
uitstraling.
Deze primer met een mix van aminozuren 
optimaliseert de voordelen van Tru 
Face®-producten en verschaft eiwitbouwstenen 
die essentieel zijn voor de huid.

125ml
Artikelnr. 97101232

NU SKIN® TOILETTAS
Bewaar al uw producten in deze elegante, tijdloze 
toilettas. Het functionele maar stijlvolle ontwerp 
verhult meerdere binnenvakken zodat u vlot bij al 
uw favoriete producten kunt.

Artikelnr. 86998695

NU SKIN® TASJE
Een elegante manier om het hele jaar lang 
georganiseerd te blijven. 

Artikelnr. 86998694
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BESCHERMING TEGEN OMGEVINGSINVLOEDEN
Antioxidantrijke voedende serums en geavanceerde zonnefilters beschermen en verzorgen de huid met heilzame 
ingrediënten voor een vitale, gezond ogende huid.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Beschermen en hydrateren.
Bescherm uw lippen en help ze glad 
te doen ogen en aanvoelen. De 
Sunright®-formule beschermt uw 
lippen tegen kloofjes, zonneschade en 
de ongewenste gevolgen van een 
overmatige blootstelling aan de zon.

4,2g
Artikelnr. 97110369

SUNRIGHT® 35 &  
SUNRIGHT® 50
Hoge bescherming tegen 
UVA/UVB.
Overmatige blootstelling aan de zon 
kan schadelijke zichtbare gevolgen 
meebrengen, zoals het vroegtijdig 
optreden van de zichtbare tekenen 
van huidveroudering. Deze 
waterbestendige, niet-vette formules 
zijn speciaal ontwikkeld om de huid 
jonger te doen ogen door 
bescherming te bieden tegen de 
schadelijke zonnestralen. 

100ml
Artikelnr.  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Krachtige antioxidatieve voordelen.
Deze technologie bevat CoQ10 en 
een compleet netwerk van 
antioxidanten. Celltrex® CoQ10 
Complete bevordert de productie van 
cellulaire energie en helpt uw huid 
herstellen van dagelijkse oxidatieve 
stress, zodat uw huid er weer stralend 
en jeugdig uitziet.

15ml
Artikelnr. 97131809

CELLTREX® ULTRA
De ultieme vochtinbrenger en 
bestrijder van oxidatieve stress.
Dit voedende serum bevat olijfolie en 
vitamine A en E en kalmeert en 
beschermt de huid tegen de zichtbare 
gevolgen van oxidatieve stress. 

15ml
Artikelnr. 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Getinte zelfbruinende gel voor 
gelaat & lichaam
Wilt u ook het hele jaar door zo’n 
prachtige, gouden gloed? Met 
Sunright Insta Glow geniet u in elk 
seizoen van een luxueuze, gebronsde 
huid en hydraterende voordelen. 
Sunright Insta Glow is reukarm en 
glijdt moeiteloos over de huid zonder 
vlekken te maken op uw kleding.

125ml
Artikelnr. 97001595
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FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Een directe metamorfose.
Face Lift Powder and Activator  
werkt onmiddellijk: het spant, lift  
en verstevigt de huid tijdelijk en 
vermindert het verschijnen van  
lijntjes en rimpels.

Face Lift Powder and Activator moet als 
combinatie gebruikt worden, maar beide 
onderdelen zijn ook afzonderlijk 
verkrijgbaar.

Alleen Powder 75g
Alleen Activator 125ml
Artikelnr.  97136991 (Powder en Activator) 

97110266 (alleen Powder) 
97110267 (alleen Activator)

NU SKIN® HAARBAND
Deze haarband houdt uw haar uit uw 
gezicht terwijl u uw huid verzorgt.

Eén maat
Artikelnr. 97136313

WAAIERBORSTEL 
Speciaal ontwikkeld om Face Lift 
Powder and Activator gemakkelijk te 
mengen en gelijkmatig aan te 
brengen.

Pak van 3
Artikelnr. 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Een oase voor de droge huid.
Deze rijke formule bevat cactus- en 
dennenappelextract en saccha-
ride-isomeraat, een soort 
vochtmagneet. Het masker kalmeert 
de droge of gevoelige huid door vocht 
aan de huid te helpen binden.

100ml
Artikelnr. 97102711

RADIANCE MASK
Een hydraterende 
huidverzorgingservaring.
Dit hydraterende vliesmasker voor het 
gelaat uit Japan heeft een sterke 
vochtinbrengende werking om de huid 
te kalmeren en te verzachten. Dit 
product zal u een stralende, heldere 
teint geven!

Pak van 4 maskers
Artikelnr. 97001486

PEELINGS, MASKERS EN SCRUBS
De peelings, maskers en scrubs van Nu Skin® verjongen de doffe, vermoeide huid door onzuiverheden en 
dof makende opeenhopingen van dode cellen te verwijderen en de celvernieuwing te stimuleren. Door deze 
verkwikkende formules zult u er fantastisch uitzien en zich fantastisch voelen.

EXFOLIANT SCRUB 
Een milde scrub voor een glad resultaat.
Deze milde peeling maakt het huidoppervlak 
met behulp van natuurlijke mariene 
diatomeeën (gefossiliseerde algen) glad door 
opeenhopingen van dode cellen en 
onzuiverheden die de poriën verstoppen 
te verwijderen. 

100ml
Artikelnr. 97102707

POLISHING PEEL 
Een microdermabrasiebehandeling 
bij u thuis.
Deze geavanceerde formule 
bevat pompoenenzymen om opeenhopingen 
van dode cellen los te maken en bentonietklei 
om toxines te verwijderen, zodat u een 
gepolijste, gladde huid krijgt. Het is klinisch 
bewezen dat de resultaten van Polishing Peel 
vergelijkbaar zijn met die van een 
professionele microdermabrasiesessie.

50ml
Artikelnr. 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ DOEKJES
Met deze superzachte doekjes kunt u 
uw huid goed reinigen, make-up 
verwijderen of gewoon uw handen 
reinigen. Ze geven u niet alleen een 
verfrissend gevoel maar verzorgen en 
verwennen ook uw huid.

100 stuks
Artikelnr. 86998039
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LICHAAMSVERZORGING
De lichaamsverzorgingsproducten van Nu Skin® bevatten ingrediënten die speciaal 
ontwikkeld zijn om te voeden, te verzorgen en te kalmeren. Dankzij de geavanceerde 
formules voelt elke centimeter van uw huid heerlijk aan, dag en nacht.
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BODY BAR
Een bestseller die de huid fris  
en schoon doet aanvoelen.
Deze zeepvrije Body Bar kan gebruikt 
worden door het hele gezin en 
verwijdert vuil en onzuiverheden op 
milde wijze, zodat de huid weer fris en 
schoon aanvoelt. Dankzij de lichte 
grapefruitgeur en het kalmerende 
ingrediënt aloë vera is dit wastablet 
een onmisbaar product in de 
badkamer.

Wastablet 100g
Artikelnr. 97110353

Pak van 5
Artikelnr. 97110354

BODY SMOOTHER
Hydrateert voor optimale zachtheid. 
Breng deze snel intrekkende lotion 
meteen na het douchen of baden aan 
op de enigszins vochtige huid om 
vocht in te sluiten, een droge huid te 
beperken en de huid te voeden met 
aloë vera, algenextract en vitamine A 
en E. 

250ml
Artikelnr. 97101239

BODY CLEANSING GEL
Grondig reinigingsproduct voor 
dagelijkse lichaamsverzorging. 
Deze zeepvrije gel reinigt en verzorgt 
de huid en is verrijkt met aloë vera om 
de huid zacht en soepel te houden. 

250ml
Artikelnr. 97101223

500ml
Artikelnr. 97101224

PERENNIAL® 
De overlevingsstrategie voor een 
gezond ogende huid. 
Perennial® is de eerste 
vochtinbrengende crème voor het 
lichaam met IBR-Dormin® dat de huid 
beschermt, veerkracht geeft en de 
levensduur van de cellen verhoogt. De 
ongeparfumeerde formule draagt bij 
tot een aangenaam zachte en gezond 
ogende huid, het hele jaar door.

250ml
Artikelnr. 97100875

HAND LOTION
De ideale oplossing voor droge 
handen. 
Als u uw handen snel wilt verlossen 
van droogheid zonder een vettig of 
plakkerig gevoel, kies dan voor Hand 
Lotion. De lotion trekt onmiddellijk in 
de huid, zodat uw handen weer zacht 
en gehydrateerd aanvoelen.

125ml
Artikelnr. 97110329

HANDIGE LAVABOSET
Laat uw gasten hun handen wassen 
met deze elegante en uitnodigende 
Handige Lavaboset voor een unieke 
ervaring. Gebruik de stijlvolle en 
elegante houder om uw toiletartikelen 
in te plaatsen en alles zal er meteen 
netjes uitzien. Een echte blikvanger 
voor de badkamer. 
Producten niet inbegrepen.

Artikelnr. 86998699

LIQUID BODY BAR
Een verfrissende en  
kalmerende ervaring. 
Liquid Body Bar bevat een unieke 
combinatie van vochtinbrengende 
ingrediënten om uw huid te voorzien 
van verzorgend vocht. De zeepvrije 
formule reinigt de huid op 
voorzichtige wijze, beschermt de 
vochtbarrière van de huid en verfrist 
tegelijkertijd de zintuigen met een 
aangename grapefruitgeur. 

250ml
Artikelnr. 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Voor een huid die gezond  
en stralend oogt en aanvoelt.
Deze lichaamsscrub bevat fijngemalen 
walnootdoppen om waar nodig ruwe 
plekjes te polijsten, bijvoorbeeld op de 
huid van de ellebogen, de achterkant 
van de armen, de knieën en de hielen. 
Deze exfoliërende formule 
revitaliseert de huid en maakt deze 
glad en stralend.

250ml
Artikelnr. 97102717
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HAARVERZORGING
Verander de conditie van uw futloze lokken in slechts zeven dagen met Nu Skin® Hair Care. Mits regelmatig gebruik 
corrigeren en beschermen deze wetenschappelijk geavanceerde producten uw haar tegen mechanische, biologische 
en omgevingsinvloeden zodat u zichtbaar jonger en gezonder ogend haar krijgt.

CONSUMENTENONDERZOEK 
NU SKIN® HAIR CARE*

Nu Skin® Hair Care is samengesteld 
met wetenschappelijk bewezen 
technologieën en getest op bewezen 
zichtbare resultaten. Het verbetert de 
conditie van het haar door de cuticula 
glad te maken voor optimale kracht, 
glans en hanteerbaarheid.

Testpersonen met een zichtbare verbetering nadat ze het 
systeem voor normaal tot vet haar gebruikt hadden

Testpersonen die vonden dat de producten beter werkten 
dan hun huidige haarverzorgingsproducten

Testpersonen die de producten 
aangenaam in gebruik vonden

Testpersonen met een zichtbare verbetering nadat ze het 
systeem voor droog en beschadigd haar gebruikt hadden

* Gebaseerd op resultaten van een consumentenonderzoek waarbij 42 testpersonen zeven dagen lang vrijwillig een 
complete set Nu Skin® Hair Care-producten gebruikt hebben. Een selectie van blanke en Aziatische testpersonen met 
een leeftijd van 18 tot 64 jaar en met middellang tot lang haar werd willekeurig verzocht om dagelijks een shampoo en 
een conditioner en één keer per week de verzorgende kuur te gebruiken.
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BALANCING SHAMPOO
Voor een evenwichtige reiniging  
en hydratatie.
Sommige shampoos beroven het haar 
van zijn natuurlijke vocht, waardoor het 
droog en dof wordt. Nu Skin® 
Balancing Shampoo verwijdert 
onzuiverheden op voorzichtige wijze, 
zodat uw haar er weer jeugdig, sterk en 
gezond uitziet.

250ml
Artikelnr. 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Geniet van schoon, glanzend  
en hanteerbaar haar.
Nu Skin® Clarifying Shampoo met 
sheaboterzaadkoekextract hecht zich 
aan opgebouwde verontreiniging, 
zoals nicotine, chloor en vervuilende 
stoffen, en wast de zichtbare tekenen 
van veroudering weg. Uw haar voelt al 
na één wasbeurt schoon, glanzend en 
hanteerbaar aan en ziet er sterker en 
gezonder uit.

250ml
Artikelnr. 97101352

NU SKIN® REISSET 
Neem uw favoriete producten van 
Nu Skin® overal met u mee.
Of u nu op zakenreis of met vakantie 
vertrekt, dankzij deze handige set kunt 
u uw favoriete producten van Nu Skin® 
gemakkelijk met u meenemen. Deze 
set, bestaande uit vier flesjes van 75 ml 
en een verstuiver van hoogkwalitatief 
materiaal, neemt weinig plaats in en 
past dan ook perfect in uw reistas.

5 stuks
Artikelnr. 86998186

RICH CONDITIONER
Geniet van een jeugdige glans. 
Nu Skin® Rich Conditioner heeft een 
lage pH om de cuticula af te sluiten 
voor een betere vochtretentie en 
bevat sheaboter om het haar te 
voorzien van lipiden die de natuurlijke 
vetten nabootsen. Akkermoerasbloem 
herstelt beschadigd haar en beschermt 
tegen afbreken of zwakker worden van 
het haar, zodat uw haar jonger en 
glanzender oogt en aanvoelt.

250ml
Artikelnr. 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Optimale verzorging zonder het 
haar te verzwaren.
Nu Skin® Weightless Conditioner 
bevat akkermoerasbloemcomplex om 
schade aan het haar te herstellen, en 
aminozuren om de hanteerbaarheid te 
maximaliseren, en verzorgt uw haar 
optimaal zonder het te verzwaren. 
Deze unieke formule verbetert de 
conditie van de haarschacht zodat het 
haar er jonger en stralend uitziet en 
volumineus aanvoelt.

250ml
Artikelnr. 97101353

RENU HAIR MASK
De hele week lang glanzend haar. 
Nu Skin® ReNu Hair Mask verschaft 
essentiële hydratatie door de 
haarschacht binnen te dringen en 
beschadigd haar sterker te maken. Dit 
masker bevat CS7, een innoverend 
ingrediënt dat de cuticula glad maakt 
door als een soort lijm de cuticula te 
sluiten en te verstevigen. Het 
voorkomt dat het haar split en afbreekt 
en maakt het glad, glanzend en 
hanteerbaar.

100g
Artikelnr. 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Een oase voor overbelast haar.
Als uw haar dof en breekbaar 
geworden is door veelvuldig stylen en 
verven, hydrateer het dan met Nu 
Skin® Moisturizing Shampoo. Deze 
voedende reiniger met katoenblo-
esemextract, natuurlijke sterolen en 
sheaboter maakt de cortex sterker 
voor zichtbaar stralender en 
gerevitaliseerd haar.

250ml
Artikelnr. 97101350
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MANNEN
Haal meer uit uw ochtendroutine. Nu Skin® for  
Men Dividends® biedt extra huidverzorgingsvoordelen 
zonder dat extra gedoe.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Reinigt, exfolieert en verzorgt  
tijdens het scheren. 
Het geconcentreerde schuim van deze 
unieke, rijke scheercrème verwijdert 
vuil en talg op milde wijze en laat het 
scheermesje glad over de huid glijden. 
Resultaat: een gladde, perfect 
geschoren huid die fantastisch oogt en 
aanvoelt.

200g

Artikelnr. 97101456

NU SKIN® TOILETTAS 
Organiseer uw toiletartikelen in deze 
handige toilettas. De tas bestaat uit 
twee ruime vakken met stevige 
ritssluitingen. De duurzame buitenkant 
in nylon beschermt tegen normale 
slijtage door het reizen.

Artikelnr. 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Verlengt het resultaat van  
uw ochtendscheerbeurt.
Deze lichte balsem doet het 
gezichtshaar zachter, fijner en minder 
opvallend ogen, zodat u langer 
voordeel haalt uit uw 
ochtendscheerbeurt. Vermindert ook 
scheerirritatie en verkoelt en kalmeert 
de huid. 

50ml
Artikelnr. 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Wittere, schonere tanden dankzij 
één geweldige formule. 
Deze geavanceerde tandpasta maakt 
de tanden lichter zonder 
gebruikmaking van peroxides en helpt 
gaatjes en tandplakvorming 
verminderen. 

110g
Artikelnr. 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Een tandenborstel voor  
het hele gezin.
Deze tandenborstel is speciaal 
ontworpen om tandplak effectief te 
verwijderen en het tandvlees zacht  
te reinigen. 

Pak van 3
Artikelnr. 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Een frisse mond waar  
u ook gaat of staat.
Slechts enkele verstuivingen geven al 
het gevoel van een schone, pas 
gepoetste mond en beschermen 
tegelijkertijd tegen tandplak.

30ml
Artikelnr. 97111154

MONDVERZORGING
AP-24® biedt geavanceerde mondverzorging met een gepatenteerd plakbestrijdend middel en bedrijfseigen 
formules. De producten zorgen voor een fris gevoel in de mond en beschermen 24 uur per dag tegen tandplak.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Een verfrissende tandplakbestrijder. 
Deze formule tegen gaatjes helpt 
tandplak bestrijden en verfrist de 
adem met een vanille/muntsmaak. 

170g
Artikelnr. 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Uw actieplan voor een frisse mond.
Deze collectie bestaat uit 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpastes,  
2 Whitening Fluoride Toothpastes, 2 pakjes met 3 Anti-Plaque 
Toothbrushes en 1 Anti-Plaque Breath Spray en wordt geleverd in 
een doorzichtig en gemakkelijk draagbaar toilettasje.

Artikelnr. 97136144
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EPOCH®
Nu Skin® ontwikkelde samen met gerenommeerde etnobotanisten de Epoch®-productlijn. Epoch® is in balans met 
de natuur en gebaseerd op de plantenkennis van verschillende inheemse culturen. Probeer de Epoch®-producten 
en ontdek hoe u op een nieuwe en goede manier voor uw huid en de wereld om u heen kunt zorgen.*
* Nu Skin® schenkt per verkocht Epoch®-product US$ 0,25 aan de Nu Skin Force for Good Foundation® om iets terug te doen voor 
degenen die hun wijsheid met ons delen.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Voor gezonder ogende hielen, tenen 
en voetzolen.
Als hydratatie alleen niet voldoende is, 
helpt Sole Solution® u om uw voeten 
weer zacht en gezond te doen ogen. 
Deze etnobotanische crème bevat 
vermalen pimentbes (Pimenta dioica), 
die de volkeren in Midden-Amerika 
gebruikten om de aanhoudend droge 
huid op de hielen te verzachten.

125ml
Artikelnr. 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Les de dorst van uw huid.
Deze rijke crème lest de dorst van  
uw huid met sheaboter, 
macadamianotenolie en de vrucht van 
de Afrikaanse baobabboom. Deze 
beproefde etnobotanische 
ingrediënten bevorderen een gladde, 
soepele huid die de hele dag voelbaar 
zacht blijft en helpen de veerkracht 
van de huid verbeteren.

125g
Artikelnr. 97102781

HET SEEDS OF HOPE-PROJECT IN MALAWI
Voor wat, hoort wat... Per verkocht potje Epoch® Baobab Body Butter wordt 
US$ 0,25 geschonken aan de Nu Skin Force for Good Foundation® ten 
voordele van het Malawi Seeds of Hope-project. Zonder de baobabboom 
zou het leven in sommige delen van Afrika ondraaglijk zijn. Eén 
baobabboom kan maar liefst 120.000 liter water opslaan in zijn stam. Tijdens 
het droge seizoen zorgen deze reservoirs voor water en voedsel zodat de 
mensen in de omgeving kunnen overleven. 

Het Malawi Seeds of Hope-herbebossingsproject richt zich op het planten 
en behouden van bomen, waaronder de baobabboom, in de Malawische 
dorpen zodat de bevolking gebruik kan maken van deze belangrijke 
hulpbronnen. 

Voor meer informatie kunt u naar www.forceforgood.org gaan.

GEZICHT EN LICHAAM
De Epoch®-formules voor gezicht en lichaam met enkele van de meest aparte ingrediënten uit de natuur bevatten 
heilzame botanische bestanddelen die de huid kalmeren en verzorgen.

EPOCH® ICEDANCER 
Verfris en tonifieer de huid van uw 
benen.
Als u de hele dag rechtgestaan hebt, 
kalmeer de huid op uw benen dan met 
deze alcoholvrije gel met natuurlijke 
wilde munt (Mentha arvensis), een 
plant die Indiaanse stammen 
gebruikten wegens haar kalmerende 
eigenschappen. De transparante, 
verkoelende formule bevat een 
combinatie van paardenkastanje, 
eucalyptus en pepermuntolie en kan 
zelfs over nylonkousen aangebracht 
worden om uw benen snel te 
tonifiëren.

100ml
Artikelnr. 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Kalmeert de voeten. 
Deze etnobotanische crème kalmeert 
en ontspant de huid van de voeten. 
De formule bevat extract van de 
Hawaïaanse plant Ti (Cordyline 
terminalis) dat door Polynesische 
vuurlopers gebruikt werd om hitte  
te absorberen en de huid te kalmeren 
en verkwikken. Babassuzaadolie 
(Orbignya oleifera) verschaft de 
perfecte mate van hydratatie.

100ml
Artikelnr. 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
De natuurlijke benadering van 
frisheid. 
Deze deodorantformule met Citrus 
aurantium amara is gemakkelijk aan te 
brengen en kalmeert de huid. 

50g
Artikelnr. 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Polijst uw huid tijdens het wassen. 
Dit zeepvrije reinigingsproduct helpt 
onzuiverheden en overtollige talg op 
de huid verwijderen en bevat Glacial 
Marine Mud® en tsuga heterophylla 
(vermalen boomschors) dat de 
Indianen in de Noordwest-Pacific 
gebruikten om de huid te exfoliëren. 

100g
Artikelnr. 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Om onderweg uw handen te wassen.
Hand Purifier reinigt en helpt 
ziektekiemen en bacteriën te 
bestrijden en bevat lavendel dat in 
Europa gebruikt wordt vanwege de 
reinigende werking.

100ml 
* Inclusief navulbaar miniflesje  
van 15 ml.

Artikelnr. 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Verwijder het slechte, onthul  
het goede. 
Verwijdert onzuiverheden en dode 
huidcellen en voedt de huid met een 
krachtige matrix van heilzame 
ingrediënten en spoorelementen. 
Volgens een legende probeerden 
inheemse volkeren potten te maken van 
deze speciale modder maar dat lukte niet 
doordat de modderdeeltjes zo klein 
waren. Ze merkten echter wel dat hun 
handen zachter en gladder werden.

200g
Artikelnr. 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Verbeter de aanblik van puistjes.
Blemish Treatment combineert 
bewezen poriezuiverende 
ingrediënten met Jobstranen, dat van 
oudsher in Azië gebruikt werd om 
roodheid zichtbaar te verminderen. 

15ml
Artikelnr. 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Zorg voor uw huid en de wereld om u heen.
Collectie van zes Epoch®-producten: Sole Solution®, Glacial Marine Mud®, 
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® en Ava puhi moni Shampoo 
and Light Conditioner, in een mooi, herbruikbaar doosje met Afrikaans 
motief. 

Artikelnr. 97137347 

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE 
(SAFI)
SAFI leert de mensen in Malawi betere landbouwtechnieken aan, zoals 
grondbewerking, druppelbevloeiing, bosbehoud en veel meer. Het dorp 
Mtalimanja, dat in september 2007 de eerste groep Malawische boeren en 
hun gezinnen verwelkomde, is het meest ambitieuze en verstrekkende 
project dat Nu Skin® ooit opgezet heeft om de mensen in Malawi te 
helpen, niet voor een seizoen of een jaar lang maar generaties lang. Per 
verkochte Epoch® Force for Good Collection schenkt Nu Skin®, naast de 
US$0,25 die gedoneerd wordt aan de Nu Skin Force for Good 
Foundation® bij elk verkocht Epoch®-product, €4 aan het SAFI-project.

Meer informatie vindt u op www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Kalmeer uw huid tijdens het scheren. 
Met Everglide geniet u van een 
gladde, nauwkeurige en aangename 
scheerbeurt. Het bevat onder meer 
koningskaars, een plantaardig 
ingrediënt gebruikt door indianen in 
het zuidwesten van Amerika vanwege 
de kalmerende eigenschappen.

125g
Artikelnr. 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR  
& BODY WASH
Geen traantjes meer, maar  
puur badplezier. 
Deze mousse bevat hibiscusbloemex-
tract dat door traditionele culturen in 
Zuidoost-Azië en Centraal-Amerika 
gebruikt werd om huid en haar te 
reinigen en tegelijkertijd te hydrateren 
en gezond te doen ogen. Prikt niet in 
de ogen en is gemakkelijk met één 
hand aan te brengen dankzij het 
handige pompje. 

150ml
Artikelnr. 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Voor de dagelijkse bestrijding van 
roos.
Deze botanische shampoo bevat 
clematisblad, een ingrediënt dat de 
Indianen gebruikten om de droge, 
schilferige huid te verbeteren. Deze 
shampoo voor dagelijks gebruik bevat 
Ava puhi moni om het haar zijdezacht 
te maken en fris en schoon te doen 
ruiken. 

250ml
Artikelnr. 97102810

De nectar van de Ava puhi-plant wordt 
gebruikt in de Ava puhi moni-producten.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Voor paradijselijk haar. 
Deze etnobotanische conditioner is 
speciaal samengesteld om het haar 
gezond, glanzend en mooi te laten 
ogen. Ideaal in combinatie met Ava 
puhi moni Anti-Dandruff Shampoo. 

250ml
Artikelnr. 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Reinigt en hydrateert het haar. 
Deze rijke etnobotanische shampoo 
en lichte conditioner reinigt het haar 
op milde wijze. Daarnaast hydrateert 
dit 2-in-1 product het haar, met als 
resultaat schoon, levendig en stralend 
haar. 

250ml
Artikelnr. 97102811

HAAR
Ava puhi moni-shampoo en -conditioner.
Generaties lang hebben de Polynesiërs de bloembol van de Ava puhi uitgeknepen en de nectar direct aangebracht 
op hun haar om het te reinigen en te verzorgen. Dankzij Epoch® kunt ook u profiteren van de verzorgende, 
verzachtende en glansbevorderende eigenschappen van Ava puhi moni.
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EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Dit zijdezachte mengsel met milde 
textuur is verkregen uit kokosnoot-, 
palm- en sojaolie. Het is niet vet, plakt 
niet en doet uw huid zacht en glad 
aanvoelen. Het dringt snel in de huid 
zonder de poriën te verstoppen.

Meng deze draagolie met Epoch® 
Peace of Epoch® Move voor 
cosmetisch gebruik.*

118ml

Artikelnr. 97001528

EPOCH® MOVE
Mengsel van bergthee en jeneverbes
Epoch® Move is een verkwikkende 
topische mengeling om uw huid te 
verkoelen. Het laat een frisse geur 
achter op de huid en geeft u een 
verfrist en verkwikt gevoel.

Meng Epoch® Move met Epoch® 
Topical Blending Oil voordat u het 
aanbrengt op uw huid.*

15ml

Artikelnr. 97001529

EPOCH® PEACE
Mengsel van lavendel en bergamot
Verwen uzelf en herwin uw evenwicht. 
De intense geur van Epoch® Peace zal 
u volledig doen ontspannen. Ideaal 
om uw dag mee te eindigen voor een 
relaxed gevoel. Gebruik Epoch® Peace 
om het te verspreiden in een ruimte of 
op uw huid nadat u het gemengd hebt 
met Epoch® Topical Blending Oil.*

15ml

Artikelnr. 97001527

TOPISCHE MENGSET
Deze set bestaat uit de ideale 
accessoires om Epoch® Topical 
Blending Oil te mengen met Epoch® 
Peace en Epoch® Move voordat u 
deze producten aanbrengt op de huid. 
De set wordt geleverd met een handig 
tasje met veel opbergruimte voor uw 
oliën.

Artikelnr. 97138803

EPOCH® HARMONY
Mengsel van kaneel en kruidnagel
Epoch® Harmony is een krachtige 
mengeling van kaneel en kruidnagel. 
Dankzij de krachtige aroma's is dit 
mengsel een mooie combinatie van 
geuren om van te genieten voor een 
warm, behaaglijk gevoel.

15ml

Artikelnr. 97001524

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Het scherpe, verfrissende aroma van 
Epoch® Peppermint Essential Oil zal  
u een opwekkend en verfrissend 
gevoel geven.

15ml

Artikelnr. 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Leg contact met uw zintuigen.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Epoch® Lemon geeft u een gevoel van 
frisheid die de zintuigen zal verrassen 
en strelen. Deze olie kan ook gebruikt 
worden om ongewenste geurtjes te 
verwijderen, voor een echt dauwfris 
gevoel. 

15ml

Artikelnr. 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Het natuurlijke bloemaroma van deze 
olie verschaft een gevoel van rust. 
Focus op uzelf en geniet van dit 
ontspannende moment, zelfs op een 
drukke dag, met Epoch® Lavender.

15ml

Artikelnr. 97001522

*  Lees de instructies op het etiket van het product 
alvorens het te gebruiken.
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EPOCH® CHILL
Mengsel van eucalyptus en den
Het krachtige aroma van Epoch®  
Chill is te danken aan eucalyptol,  
een plantaardige chemische stof die 
op natuurlijke wijze geproduceerd 
wordt. Eucalyptol heeft een frisse, 
kamferachtige geur en zorgt voor  
een verkoelend gevoel en een  
vlottere ademhaling.
15ml

Artikelnr. 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Mengsel van citrus en munt
Geniet van de pit van Epoch® 
Sunshine, een evenwichtige 
mengeling van etherische citrus- en 
muntoliën. Deze exotische combinatie 
zal u een verfrissend gevoel geven, 
ideaal om de dag mee te beginnen.

15ml

Artikelnr. 97001525

EPOCH® AROMASTEEN 
Geniet altijd en overal van uw 
favoriete Epoch® Essential Oils op een 
natuurlijke manier. De aromasteen zit 
in een compact doosje en is bijgevolg 
makkelijk en discreet te gebruiken.

Afmetingen: Ø 5 x H 2 cm
Artikelnr. 86998688

EPOCH® AROMAVERSPREIDER
De ultrasone Epoch® 
Aromaverspreider trilt om water en 
etherische olie onmiddellijk te 
verstuiven in een zeer fijne nevel. 
Dankzij de personaliseerbare look en 
de kleine omvang past de verspreider 
perfect en makkelijk in de 
verschillende kamers van uw woning.

Afmetingen: Ø 13.6 x H 14 cm
Artikelnr. 86991440

Gezien onze drukke moderne levensstijl ontwikkelde Nu Skin® Epoch® Essential Oils, 
etnobotanische oplossingen die de menselijke interacties verbeteren en zintuiglijke 
ervaringen met de natuur creëren. De afzonderlijke oliën en oliemengsels bieden een 
waaier aan krachtige aroma's en oplossingen voor elk ritueel of elke gelegenheid.

EPOCH® DISCOVERY
Epoch Discovery is ideaal voor een 
eerste kennismaking met etherische 
oliën. Het pakket bevat 1 Epoch 
Lemon, 1 Epoch Peppermint, 1 Epoch 
Lavender en 1 Epoch Aromasteen.

Artikelnr. 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Geniet van stimulerende aroma's zoals 
1 Epoch Harmony, 1 Epoch Chill,  
1 Epoch Sunshine en 1 Epoch Peace 
dankzij 1 Epoch Aromaverspreider  
en 1 Epoch Aromasteen en lees  
er meer over in de bijgevoegde Epoch 
Essential Oils Brochure. 

Artikelnr.  97138690 
97138748: BE 
97138749: CH 
97138750: LU 
97138751: GB, IE

EPOCH® COMBINATION SET 
VOOR LICHAAMSOLIE
Geniet van het topisch gebruik van 
Epoch Essential Oils met de 
Combination Set voor lichaamsolie 
bestaande uit 1 Epoch Peace, 1 Epoch 
Move en 1 Epoch Topical Blending 
Oil. Het prikkelende aroma neemt u 
mee op een tropisch zintuiglijk 
avontuur, terwijl het product uw huid 
als zijde doet aanvoelen, met een 
ongelooflijke zachtheid en glans.

Artikelnr. 97001520
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NU COLOUR®
Deze cosmeticalijn versterkt uw natuurlijke schoonheid door gebruik te maken van het beste uit de 
huidverzorgingswetenschap en biedt u dus het beste van Nu Skin® met een kleurtje. De Nu Colour®-
cosmeticaproducten zijn een verlengstuk van goede huidverzorging en beschermen, corrigeren en 
verbeteren om u er op uw mooist en natuurlijkst te helpen uitzien.
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Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15
Transparant, natuurlijk, prachtig.
Een dagcrème die u een stralende, lichte dekking geeft 
om uw natuurlijke huidtint te weerspiegelen. Bovendien 
bevat dit product tal van antiveroude- 
ringsingrediënten, een zonnebeschermingsfactor en 
kleurcorrigerende effecten. Met deze antiverouder-
ingsingrediënten bent u gewapend om het verschijnen 
van fijne lijntjes en rimpels te helpen verminderen, 
terwijl de zonnebeschermingsfactor uw huid zal helpen 
beschermen tegen de ongewenste gevolgen van een 
overmatige blootstelling aan de zon. 

40ml
Artikelnr.  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

2-in-1 product voor een onberispelijke 
dekking. 
Dit veelzijdige, lang houdende poeder kan 
overdag als zijdezacht finishing powder en 's 
avonds als prachtig matte foundation gebruikt 
worden. Droog aanbrengen om de make-up te 
fixeren en een vettige glans te verminderen, of 
met een vochtig sponsje voor een maximale 
dekking en een onberispelijke finish.

11,3g
Artikelnr.  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 Doosje wordt afzonderlijk verkocht.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Een zachte, stralende kleur.
Een formule met gemiddelde dekking voor een 
matte, onberispelijke finish om dofheid en 
roodheid zichtbaar te verminderen. Met SPF 15, 
om uw huid te helpen beschermen tegen de 
ongewenste gevolgen van een overmatige 
blootstelling aan de zon, en antiverouderingsin-
grediënten om het verschijnen van fijne lijntjes 
en rimpels te helpen verminderen voor een 
stralende look.

30ml
Artikelnr.  97160857 Almond 

97160865 Pink Ochre 
97160858 Sunset Beige 
97160861 Honey Beige 
97160866 Medium Ochre 
97160859 Tawny 
97160860 Mocha

CONCEALER
Weg met imperfecties!
Deze romige concealer, gecreëerd 
met behulp van polymeertechnologie, 
biedt een gewichtloze, langdurige en 
opbouwbare dekking. Voorziet de 
huid van heilzame vitaminen en 
botanische ingrediënten.

2,65g
Artikelnr.  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

TEINT

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Een natuurlijke, gezonde blos.
Modelleer en accentueer uw wangen 
en jukbeenderen zonder enige moeite 
met dit stralende Blush Duo. Het 
zijdezachte poeder glijdt vlot over de 
huid, voor een natuurlijke en gezonde 
blos. Geef uw wangen meer definitie 
door beide tinten te blenden voor een 
gelifte blos of accentueer uw 
jukbeenderen door de lichtere 
glinsterende tint aan te brengen.

Verkrijgbaar in drie stralende 
blushtinten Nude Tan, Blossom Pink 
en Peach Cloud.

5,5-5,8g
Artikelnr.  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
In een handomdraai een zonnige 
gloed. 
Bronzing Pearls zijn zijdeachtige 
paarlemoeren poederbolletjes in vijf 
verschillende kleuren – de perfecte 
finishing touch voor iedere teint. Breng 
met een poederborstel een vleugje 
kleur aan voor een gezond ogende, 
zonnige glans.

30g
Artikelnr. 97161501

FINISHING POWDER
Maak uw make-up af.
Dit ultratransparante losse poeder 
fixeert uw foundation en blush en 
zorgt voor een onberispelijke, 
natuurlijke finish. Plakt niet en hoopt 
zich niet op in de huidplooien.

30g
Artikelnr. 97161201
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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

2 1 3 4 5 6

REPLENISHING LIPSTICK
Onweerstaanbare, jonger 
ogende lippen.
Deze fluweelzachte lippenstift doet 
uw lippen er mooier uitzien dankzij de 
rijke kleur die niet vervaagt, en de 
toegevoegde bescherming van 
olijfolie. Dit ingrediënt heeft een 
krachtige antioxidatieve en 
weefselvoedende werking voor 
gladde, jong ogende lippen.

4g
Artikelnr.  97160102 Petal Pink 

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

CONTOURING LIP GLOSS
Voller en jonger ogende lippen 
met een prachtige glans. 
Deze ultraglanzende, lang houdende 
lipgloss bevat een oligopeptide om de  
lippen te definiëren en omlijnen, met 
bijzondere aandacht voor de 
‘cupidoboog’. Deze peptide helpt  
u volle, goed gevormde en jeugdig 
ogende lippen krijgen. Afzonderlijk aan 
te brengen of over uw favoriete kleur  
Nu Colour Replenishing Lipstick. 

15ml
Artikelnr.  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PROFESSIONELE 
MAKE-UPBORSTELS

LIPPEN

SET VAN 
PROFESSIONELE 
MAKE-UPBORSTELS
Breng make-up aan als 
een professional.
Met deze zorgvuldig 
ontwikkelde set van 
kwaliteitsvolle 
make-upborstels 
perfectioneert u uw look 
in een handomdraai. De 
set bestaat uit zes 
essentiële kwasten en 
penselen in een strakke zilveren case en is een absolute 
must-have voor een onberispelijke afwerking. Deze 
professionele set bestaat uit een poederkwast, 
foundationkwast, blushkwast, oogschaduwpenseel, 
blendingpenseel en wenkbrauwpenseel. De zachte haartjes van 
synthetische duovezels zijn geschikt voor alle poeders en 
vloeibare make-upproducten en geven de juiste hoeveelheid 
product af voor een zachte blending en een egale natuurlijke 
finish.

Artikelnr. 97138962

FOUNDATIONKWAST N°1
Creëer met gemak een stralende, 
gepolijste look. Deze ultrazachte 
foundationkwast heeft haartjes van 
synthetische duovezels, die speciaal 
ontwikkeld zijn voor gebruik in 
combinatie met vloeibare foundations 
voor een egale en natuurlijke 
afwerking. Met deze kwaliteitsvolle 
kwast bouwt u moeiteloos een dekking 
op voor dat mooie geairbrushte effect!
Artikelnr. 86998922

BLUSHKWAST N°3
Om blush heel nauwkeurig aan te 
brengen! Met deze hoekige 
brushkwast met zachte haartjes van 
synthetische duovezels versterkt u de 
contouren van uw wangen voor een 
perfecte afwerking.
Artikelnr. 86998925

OOGSCHADUWPENSEEL N°5
Het ideale penseel om oogschaduw 
op het hele ooglid naadloos aan te 
brengen en de contouren langs de 
oogvouw te versterken.
Artikelnr. 86998927

POEDERKWAST N°2
Een must-have voor het aanbrengen 
van poeder! De haartjes van 
synthetische duovezels garanderen 
een gladde en egale dekking.  
De kwast houdt het poeder mooi vast 
voor een perfecte, natuurlijke look.
Artikelnr. 86998924

BLENDINGPENSEEL N°4
Blend als een echte professional.  
Dit lange, spits toelopende penseel  
is ideaal om oogschaduw van buiten- 
naar binnenooghoek te blenden  
en te verzachten.
Artikelnr. 86998923

WENKBRAUWPENSEEL N°6
Een schuin aflopend penseel om 
zorgvuldig poeders aan te brengen en 
te blenden. Een essentieel accessoire 
om de wenkbrauwen meer definitie te 
geven, de ogen te accentueren en een 
perfecte wenkbrauwmake-up te 
realiseren.
Artikelnr. 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Maak uw lippen voller met deze 
lichte, hydraterende balsem.
Laat deze lippenbalsem over uw 
lippen glijden en u een heerlijk 
verfrissend gevoel geven! Uw lippen 
zien er ogenblikkelijk zachter uit en 
krijgen een vleugje kleur. 

4,5g
Artikelnr. 97102853

POWERLIPS FLUID
Geef uw lippen een intense, lang 
houdende kleur met Nu Colour 
Powerlips Fluid.
Deze lichte maar krachtige formule 
houdt lang en hoeft maar één keer 
aangebracht te worden. Dankzij 
ingrediënten als avocado-olie en 
vitamine E blijven uw lippen heerlijk 
zacht. Superkrachtig. Gewoonweg 
wow. Powerlips Fluid.

3,1ml
Artikelnr.  97001573 Determined 

97001572 Persistence 
97001571 Confidence 
97001578 Unbreakable 
97001579 Roar 
97001574 Maven 
97001580 Ruler 
97001582 Reign 
97001575 Breadwinner
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Coral Leaf 
Mocha Brick 
Violet Breeze

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

Coffee Bean 
Jet Black

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
Voor een fluweelzachte 
oogomlijning.
Deze milde, romige formule is zo 
gemakkelijk aan te brengen dat u elk 
gewenst make-upeffect kunt creëren: 
dunne, precieze lijntjes, zachte, vage 
lijntjes of een smoky avondlook.

1,13g
Artikelnr.  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Voor prachtige ogen.
Deze oogschaduw heeft een gladde, 
gemakkelijk mengbare textuur dankzij 
jojoba en micropoeders. Verkrijgbaar in 
diverse fluweelzachte kleuren die u naar 
eigen smaak kunt combineren. Vervaagt 
niet en hoopt zich niet op in de huidplooien.

1,7g
Artikelnr.  97160221 Smoke 

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

1 Doosje wordt afzonderlijk verkocht.

CURLING MASCARA BLACK
Voor een langdurig kruleffect.
Geniet elke dag van een wakkere, 
heldere blik dankzij deze 
geavanceerde mascara. Met het licht 
gebogen borsteltje versterkt u de 
natuurlijke krulvorm van de wimpers 
en brengt u de mascara in een 
handomdraai aan.

9g
Artikelnr. 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Verwen uw wimpers.
Met Nu Colour Nutriol Eyelash 
Treatment geniet u in één haal van 
volumineuzere en sterkere wimpers. 
Deze transparante gel versterkt en 
verlengt de tere wimpers van basis tot 
uiteinde. Ideaal om afzonderlijk te 
gebruiken of onder Nu Colour Curling 
Mascara. Deze verzorgende formule is 
de beste op het vlak van 
wimperverzorging.

5ml
Artikelnr. 97161801

OGEN

WIMPERKRULLER
Voor perfect gekrulde wimpers!
Krul uw natuurlijke wimpers 
voorzichtig met onze Nu Colour 
Wimperkruller. Door de gebogen 
hoek is dit onmisbare accessoire 
geschikt voor elke oogvorm.

Artikelnr. 86998900

LIGHTSHINE OOGSCHADUWPALET MET 5 KLEUREN
Laat uw ogen opvallen
Met onze oogschaduwpaletten met vijf kleuren creëert u in een 
handomdraai eindeloos veel looks. Elk palet biedt matte en glanzende 
tinten om uw natuurlijke gelaatstrekken te versterken of een 
dramatische look te creëren. Accentueer, modelleer en definieer  
uw ogen met intense kleuren die zich perfect laten blenden.

4,7-5,1g
Artikelnr.  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Laat ruwe lijnen plaatsmaken voor 
onberispelijke wenkbrauwen.
Geef uw wenkbrauwen kleur, vorm en 
volume met onze Eyebrow Shaping 
Kit. Ideaal om makkelijk kleuren te 
blenden en intensiteit op te bouwen 
voor subliem gestylede 
wenkbrauwbogen. U kunt er perfect 
een natuurlijke look of een intense 
definiërende look mee creëren.

4g
Artikelnr.  97102852
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VAN BINNEN 
NAAR BUITEN
We willen u niet alleen helpen om er goed uit te 
zien, maar ook om u goed te voelen. Pharmanex® 
biedt een totale benadering met 
voedingssupplementen die speciaal ontwikkeld zijn 
om uw lichaam te voeden en te beschermen. Met 
toegewijde wetenschappers en samenwerkingen 
met wetenschappelijke instituten over de hele 
wereld produceert onze afdeling Onderzoek & 
Ontwikkeling innoverende producten.
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Gerichte producten.
Pharmanex® heeft veelomvattende supplementen ontwikkeld die het lichaam voorzien van 
aangewezen hoeveelheden interessante vitaminen en mineralen. Het is belangrijk om een 
evenwichtige, gevarieerde voeding aan te houden en een gezonde levensstijl te hebben.
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LIFEPAK®+
Gezond zijn en blijven begint met  
een goede voeding. Steeds meer 
wetenschappelijke studies tonen de 
gezondheidsvoordelen van specifieke 
voedingsstoffen aan. Een gezonde 
voeding moet een evenwichtige 
verhouding van macronutriënten 
(vetten, eiwitten en koolhydraten)  
en micronutriënten (vitaminen en 
mineralen) bevatten om te 
beantwoorden aan de 
voedingsbehoeften van het  
menselijke lichaam.

LifePak®+ verschaft u een brede waaier 
van vitaminen en mineralen die zich op 
negen belangrijke lichaamsfuncties 
richten.

60 zakjes van 4 tabletten
Artikelnr.  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®+
Uw basis voor een langdurige gezondheid.
Pharmanex® heeft een veelomvattend micronutriëntensupplement ontwikkeld dat het lichaam voorziet van 
heilzame hoeveelheden van belangrijke vitaminen en mineralen en een complete mix van botanische ingrediënten. 
LifePak®+ biedt belangrijke gezondheidsvoordelen die wetenschappelijk gestaafd zijn.

9 FUNCTIES IN ÉÉN FORMULE

COGNITIEVE FUNCTIE
Jood, zink, ...1

GEZONDHEID VAN DE HUID
Niacine, biotine, ...2

BESCHERMING VAN 
HET NETWERK VAN 

ANTIOXIDANTEN
Selenium, mangaan, 

vitamine C, ...3

GEZONDHEID 
VAN DE BOTTEN
Calcium, vitamine D, ...4

GEZICHTSVERMOGEN
Vitamine A, vitamine B2 & zink.5

CARDIOVASCULAIRE 
GEZONDHEID
Vitamine K, calcium, ...6 

ONDERSTEUNING VAN 
HET IMMUUNSYSTEEM
Vitamine C, zink, koper, ...7 

VERTRAGING VAN 
HET METABOLISME
Vitamine B1, jood, koper, ... 8

SCHILDKLIERFUNCTIE
Jood & seleen.9

1  Dragen bij tot een normale cognitieve functie.
2  Dragen bij tot de instandhouding van een normale huid.
3  Dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

4  Dragen bij tot de instandhouding van normale botten.
5  Dragen bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen.
6  Dragen bij tot de normale bloedstolling.

7  Dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
8  Dragen bij tot de normale energiestofwisseling.
9  Dragen bij tot een normale werking van de schildklier.

Wees op uw hoede
Uw lichaam is constant 
blootgesteld aan zonlicht, 
vervuiling en stress die de 
beschermende barrière van 
uw huid kunnen verzwakken. 
Met zijn geavanceerde 
formule verschaft LifePak®+ 
vitamine C om bij te dragen 
tot de bescherming van de 
cellen tegen oxidatieve stress.

ESSENTIAL 
NUTRITIONALS ADR-
PAKKET MET LIFEPAK®+, 
MARINE OMEGA EN JVI®
Vraag aan uw Distributeur hoe  
u kunt profiteren van deze 
speciale aanbieding.
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Wilt u meer informatie over een Pharmanex®-product? Surf dan naar www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega is een voedingssupplement dat veel omega-3 vetzuren 
bevat, met daarin eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur 
(DHA). Het verschaft ongeveer 1,3 g omega-3 vetzuren per dag. EPA en 
DHA uit krill- en visolie dragen bij tot de normale werking van het hart. 
Bovendien draagt DHA bij tot de instandhouding van de normale 
hersenfunctie en een normaal gezichtsvermogen.

120 softgels
Artikelnr.  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

Voor een optimale gezondheid wordt een evenwichtige voeding met vitaminen, mineralen en andere 
voedingsstoffen aanbevolen in combinatie met een gezonde levensstijl. Voor mensen met een druk 
leven kan de extra inname van zorgvuldig uitgekozen voedingsstoffen hun normale voeding op 
dagelijkse basis aanvullen. LifePak®+, JVi® en Marine Omega zijn speciaal ontwikkeld om u een ideale 
voedingsbasis voor de wereld van vandaag te helpen verschaffen.

ONDERSTEUNING VOOR 
EEN STERKE BASIS

JVi®
Joie de Vivre — Krijg de smaak van het leven te pakken
JVi® is een drankje op basis van fruit- en groenteconcentraten, sappen en puree, 
die zorgvuldig uitgekozen werden om uw smaakpapillen te verwennen. Want 
wanneer de beste vruchten en groenten van Europa gecombineerd worden met 
de keizerlijke vruchten gojibes, duindoornbes en acerola, dan plukt u daar 
uiteindelijk de spreekwoordelijke vruchten van. Deze keizerlijke vruchten staan 
bekend om hun hoog gehalte aan vitaminen en mineralen, vooral vitamine C,  
en worden van oudsher gegeten in Zuid-Amerikaanse en Aziatische culturen, 
als onderdeel van een gezonde voeding.

Dit oranjekleurige drankje bevat carotenoïden en is rijk aan vitamine C,  
dat bijdraagt tot:
• De bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress 
• De normale werking van het immuunsysteem 
• Een normale collageenvorming voor de normale werking van de huid 

Kies voor JVi® om uw lichaam beter te beschermen en er stralend uit te zien  
van binnen naar buiten.

2 flessen van 750 ml
Artikelnr.  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
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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

De Pharmanex® BioPhotonic Scanner werd 
ontwikkeld door wetenschappers van een 
vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksuniversiteit 
en is een uniek apparaat dat op niet-invasieve wijze het 
carotenoïdengehalte in huidweefsels meet aan de hand 
van de Ramanspectroscopie, een reeds lang beproefde 
wetenschap.
Als u uw handpalm voor het veilige, laag-energetische 
blauwe licht van de Scanner houdt, wordt binnen een 
paar seconden het carotenoïdengehalte in uw huid – uw 
Huidcarotenoïdenscore (SCS) – gemeten. 
De BioPhotonic Scanner-technologie is gepatenteerd 
en is een snelle en gemakkelijke manier om te weten te 
komen of uw producten, zoals LifePak®+ en JVi®, uw 
Huidcarotenoïdenscore verhogen

Dit is de volgende generatie van bedrijfsinnovatie, die 
kleiner, sneller en draagbaar is. De S3 kreeg in 2014 de 
Bronze Award op de International Design Excellence Awards 
(IDEA) en won een BIG Innovation Award in 2015. Volgens 
BIG geeft de Scanner gebruikers de mogelijkheid om hun 
huidverbeteringen te volgen wanneer zij hun voeding en 
levensstijl veranderen.
Verkrijgbaar sinds april 2014 voor alle gekwalificeerde 
Distributeurs.

HOE WEET IK WAT  
MIJN CAROTENOÏDEN- 
GEHALTE IS?

TERUGBETALINGS- 
GARANTIE
Als u SCS-gecertificeerde 
producten ingenomen hebt en 
uw SCS niet stijgt, krijgt u uw 
geld terug.*

* Alle details over deze garantie vindt 
u op www.nuskin.com
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TR90® PROGRAMMA  
UW TRANSFORMATIE BEGINT NU
Tegenwoordig is het een persoonlijke uitdaging om dagelijkse gezonde eetgewoonten en een 
gezonde levensstijl aan te nemen. Daarom stellen we u TR90® voor, een programma dat met de 
vervanging van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden door een maaltijdvervangend product 
bijdraagt tot het behoud van gewicht na gewichtsverlies tijdens een energiebeperkt dieet.

PC_Q2_2018.indd   60 07.05.2018   16:01:29



61

 

 

Het TR90® Programma bestaat uit drie 
belangrijke onderdelen: maaltijdvervangend 
product voor gewichtsbeheersing, voedingsadvies 
en aangepaste fitnessmethoden.

Het TR90®-pakket bestaat uit:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,  
1 TR90® Programmahandleiding, 1 TTR90® Dagboek en andere hulpmiddelen.

Artikelnr.  97138602: GB, IE, IS  97138605: BE, CH, FR, LU 
97138601: AT, CH, DE, LU 97138609: BE, NL 
97138608: CH, IT  97138603: ES 
97138611: PT   97138610: NO 
97138600: DK   97138613: SE 
97138791: PL   97138604: FI 
97138599: CZ   97138606: HU 
97138612: RO   97138598: SK

TR90® ADR Programma voor 3 maanden:

Maand 1: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90® 
M-Bars, 1 TR90® Programmahandleiding, 1 TTR90® Dagboek en andere 
hulpmiddelen. Maand 2 en 3: 1 TR90® Complex C  
en 1 TR90® Complex F.

Artikelnr.  97138635: GB, IE, IS  97138620: BE, CH, FR, LU 
97138634: AT, CH, DE, LU 97138624: BE, NL 
97138623: CH, IT  97138618: ES 
97138626: PT   97138625: NO  
97138617: DK   97138614: SE 
97138792: PL   97138619: FI 
97138616: CZ   97138621: HU 
97138627: RO   97138615: SK

MAALTIJDVERVANGEND PRODUCT 
VOOR GEWICHTSBEHEERSING.

VOEDINGSPLAN BEWEGING
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TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C bevat cacao, 
granaatappel en zure kers.

90 capsules

TR90® JS
TR90® JS is uw startproduct voor 
twee weken. Het bevat ingrediënten 
als vijgcactus, bloedsinaasappel, 
granaatappel en saffraan.

15 zakjes
Artikelnr.  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

TR90® COMPLEX F
De mix van ingrediënten in Complex 
F verschaft het lichaam ingrediënten 
als citrusvruchten, ui, druif, 
cayennepeper, bloedsinaasappel en 
groene thee.

120 capsules
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TR90® M-BAR
Uw maaltijd voor onderweg
Deze heerlijke maaltijdvervangende 
repen zijn verkrijgbaar in twee smaken: 
chocolade en citroen. Zoals elke 
maaltijdvervanger bevatten ze veel 
eiwitten die op een handige en 
gemakkelijke manier bijdragen tot de 
groei en het behoud van spiermassa. 
De TR90® M-Bar:
•  Kan makkelijk opgenomen worden in 

uw levensstijl.
•  Is handig, discreet en gebruiksklaar 

voor onderweg. 

Chocolate: 60g/reep 
Lemon Crisp: 59g/reep
Artikelnr.  TR90® M-Bar Chocolate (30 repen)  

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 repen) 
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

TR90® PROGRAMMA- 
HANDLEIDING
Lichaamsoefeningen aangepast aan 
uw persoonlijke levensstijl doen, uw 
eetgewoonten veranderen en doelen 
stellen zijn belangrijke aspecten van dit 
programma.

Een belangrijk onderdeel van het 
TR90® Programma is een evenwichtig 
voedingsplan met eiwitten. Eiwitten 
zijn essentiële voedingsstoffen die 
bijdragen tot het behoud van 
spiermassa. Daarna is het tijd om na te 
denken over uw bewegingspatroon. 
Doet u regelmatig aan sport of niet? 
Wees gerust, deze handleiding zal u 
begeleiden terwijl u aan uw 
metamorfose werkt.
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SOLUTIONS
Speciaal samengesteld om te voldoen aan de eisen van het dagelijkse leven.
De moderne levensstijl eist meer van ons lichaam dan ooit tevoren. Onze Pharmanex® Solutions-
producten bevatten hoogkwalitatieve ingrediënten in veilige en heilzame hoeveelheden. Alle producten 
bevatten specifieke voedingsstoffen die ons lichaam in het dagelijkse leven nodig heeft en bieden echte 
oplossingen voor de eisen die het echte leven aan u stelt.

FLEXCRÈME™
FlexCreme™ is een unieke en 
bedrijfseigen mix van cetylveresterde 
vetzuren, waaronder cetyltallowaat. 
Smeer deze snel werkende crème 
gewoon op uw huid. FlexCreme™ is 
gemakkelijk aan te brengen en wordt 
snel door de huid opgenomen.

60ml
Artikelnr.  85873521 alle markten behalve: ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Vindt u dat u de laatste tijd wat 
vergeetachtig bent? Het Ginkgo 
Biloba L.-bladextract helpt om een 
goede cognitieve functie te 
behouden.

60 tabletten
Artikelnr.  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
Onze CordyMax-formule is een 
gestandaardiseerd gistingsproduct dat 
door fermentatie verkregen wordt van 
de paddenstoel Cordyceps sinensis. 
Deze paddenstoel heeft een lange, 
tweeduizend jaar oude geschiedenis 
en groeit voornamelijk op de 
Tibetaanse hoogvlakte op een hoogte 
van meer dan 4 kilometer. Hij heeft  
vijf tot zeven jaar nodig om zijn 
levenscyclus te voltooien en het 
natuurlijke product voort te brengen.

120 capsules
Artikelnr.  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Wilt u meer informatie over een Pharmanex®-product? Surf dan naar www.nuskin.com

BONE FORMULA
Maak nu uw botten sterker voor een 
gezond leven in de toekomst
Bot is een levend, groeiend weefsel 
dat vooral bestaat uit calcium en 
collageen. Gezonde, sterke botten zijn 
belangrijk om het menselijk lichaam in 
een goede algemene gezondheid te 
houden. 

Bone Formula verschaft een mix van 
vitaminen en mineralen zoals calcium, 
vitamine D en K, maar ook belangrijke 
voedingsstoffen zoals magnesium en 
mangaan om de botten in goede 
gezondheid te houden. 

120 capsules
Artikelnr.  85823331: 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
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REISHIMAX GLp
Reishi is een houtrotschimmel die in 
schapvorm terug te vinden is op de 
zijkant van bomen en boomstronken. 
In oude Chinese teksten wordt de 
Reishi-paddenstoel verheerlijkt. Al 
meer dan tweeduizend jaar maakt 
deze zeldzame Reishi-paddenstoel, 
die diep in het woud groeit, deel uit 
van de Aziatische 
voedingsgewoonten. 

60 capsules
Artikelnr.  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Tegenwoordig worden groene thee en 
het extract ervan geconsumeerd door 
vele volkeren overal ter wereld, terwijl 
het al eeuwenlang gebruikt wordt in 
China en India wegens de vele 
voordelen.

De inname van groene thee helpt ons 
lichaam te beschermen door de 
natuurlijke afweer van ons lichaam te 
versterken tegen de gevolgen van vrije 
radicalen die ontstaan door vervuiling, 
stress, roken en giftige stoffen.

30 capsules
Artikelnr.  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 capsules
Artikelnr.   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

Wilt u meer informatie over een Pharmanex®-product? Surf dan naar www.nuskin.com

PHARMANEX® PRO-B™
Voedingssupplement met 
Lactobacillus fermentum (PCC®). 
Lactobacillus fermentum (PCC®) 
wordt beschouwd als een sterke 
bacterie die kan overleven in 
omgevingen met een lage ph-balans, 
zoals het maag-darmstelsel. Dit 
supplement bevat per capsule twee 
miljard van deze levende bacteriën 
voor de darmflora.

30 capsules
Artikelnr.  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 
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R2 – VOEL U VERKWIKT EN UITGERUST
R2 verschaft een exclusieve combinatie van ingrediënten en baanbrekende wetenschap. 
Door ze te combineren, verdubbelt u de voordelen van R2 en ervaart u hoe vrij het aanvoelt  
wanneer lichaam en geest harmonieus samenwerken.

Seleen

Druivenpit

Ginseng

Broccolizaad

Bloedsinaasappel

Granaatappel

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Helpt u om met een fris gevoel  
aan elke nieuwe dag te beginnen. 
R2 Night bevat een mix van zorgvuldig 
uitgekozen botanische extracten: 
bloedsinaasappel, broccolizaad en 
druivenpit. Daarnaast bevat het ook 
seleen, een heilzaam mineraal dat 
bijdraagt tot de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress.

60 capsules
Artikelnr.  85893894: DK, GB, IE, SE 

85153894: IT, PT 
85283894: CZ, ES, PL 
85433894: HU, RO, SK 
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R2 PAKKET
Bevat R2 Day en R2 Night.

Artikelnr.  85283901: CZ, ES, PL 
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL 
85893901: DK, GB, IE, SE 
85153901: IT, PT 
85433901: RO, SK, HU

R2 DAY
Helpt u weer verkwikt te voelen  
voor een nieuwe dag.
R2 Day biedt een heerlijke mix van 
essentiële ingrediënten, zoals 
Cordyceps sinensis, Granaatappel  
en Panax Ginseng. Ginseng pakt de 
volgende drie aspecten aan om:
•  de fysieke prestaties te verbeteren
•  het concentratie- en 

coördinatievermogen te verbeteren
•  een optimaal uithoudingsvermogen 

te helpen behouden

180 capsules
Artikelnr.  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL
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KENMERKEN VAN DE HUID ACTIE AANBEVOLEN PRODUCTEN

Ook al is uw huid nog soepel, 
glad en gehydrateerd, de 
vernieuwing van uw huidcellen 
verloopt steeds trager. Het 
resultaat is een opeenstapeling 
van dode huidcellen die uw huid 
dof doet ogen.

Dit is een uitstekend moment om te beginnen met een goede 
huidverzorging.
• Gebruik een reinigingsproduct dat speciaal ontwikkeld is om  

vuil en dode cellen te verwijderen, zodat uw huid zijn ideale pH 
terugkrijgt.

• Gebruik vervolgens een toner om het pH-evenwicht te herstellen.
• Breng een product aan dat een jeugdige huidstructuur helpt 

behouden.
• Probeer een microdermabrasiesessie bij u thuis om uw  

huid snel en zachtjes te polijsten en dode huidcellen en toxines  
te verwijderen.

• Trakteer uzelf thuis op een wekelijkse schoonheidssessie  
om toxines te verwijderen

• 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

De gevolgen van overmatige 
blootstelling aan de zon en 
milieuvervuiling beginnen zich 
af te tekenen op uw huid. Door 
een afname van de productie 
van structurele huideiwitten 
en herhaaldelijk gemaakte 
gezichtsbewegingen kunnen 
er rimpels verschijnen rond uw 
ogen, mond en op uw voorhoofd.

Gebruik dagelijks een reinigingsproduct, toner, 
vochtinbrengende crème en zonnefilter en daarnaast een 
product dat de productie van structurele huideiwitten 
verhoogt om zichtbare lijntjes te verzachten.
• Ga op zoek naar een product dat polyhydroxyzuren bevat 

om de celvernieuwing en glans van uw huid te bevorderen 
voor een gladdere en jeugdiger ogende huid.

• Probeer een microdermabrasiesessie bij u thuis om uw 
huid snel en zachtjes te polijsten en dode huidcellen en 
toxines te verwijderen.

• Trakteer uzelf thuis op een wekelijkse schoonheidssessie 
om toxines te verwijderen

• 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® Huidverzorgingssysteem

De talgproductie van de huid 
wordt trager, waardoor uw huid 
droger wordt. Uw huid wordt 
minder elastisch en u merkt 
misschien dat uw rimpels dieper 
worden. Kort samengevat: uw 
huid heeft zijn jeugdige aanblik 
verloren.

U kunt profijt hebben van een antioxidantrijke reiniger en 
een hydraterende vochtinbrenger.
• Zoek een product dat procollageenpeptides bevat om 

het verschijnen van lijntjes en rimpels rond de mond en de 
ogen en op het voorhoofd te verzachten.

• Kies een product dat ontwikkeld is om de productie 
van een belangrijke component van een stevige huid 
te bevorderen en de eerste zichtbare tekenen van 
huidveroudering tegen te gaan.

• Overweeg een veelomvattend, intensief systeem om uw 
huidverzorging goed aan te pakken.

• Trakteer uzelf thuis op een wekelijkse schoonheidssessie 
om toxines te verwijderen.

• 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

De pigmentcellen in uw 
huid kunnen meer gaan 
samenklonteren, wat leidt tot 
‘ouderdomsvlekken’. Uw huid 
is minder stevig en strak en kan 
droger zijn, meer jeuken en 
gevoeliger zijn voor allergenen. 
Uw huid is dunner en fragieler.

Overweeg om naast het reinigen, tonifiëren en hydrateren 
van uw huid een productsysteem te gebruiken dat uw huid 
helderder maakt, huidverkleuringen vermindert en een 
gelijkmatigere teint creëert.
• Kies een product dat ontwikkeld is om de productie van 

structurele huideiwitten te bevorderen en de afbraak ervan 
tegen te houden om de slappe huid rond kin, ogen en 
kaken te verstevigen.

• Trakteer uzelf thuis op een wekelijkse schoonheidssessie 
om toxines te verwijderen.

• 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

20+

30+

40+

50+

Dé formule voor een fantastisch ogende huid
Een gezonde, mooie huid is voor iedereen bereikbaar, wat uw leeftijd ook mag zijn. Als u een paar eenvoudige regels aanhoudt en uw 
huid verzorgt met effectieve producten, heeft u dé formule voor een jonge, gladde en gezond ogende huid – nu en in de toekomst.

Breng elke dag een zonnefilter aan, ongeacht uw leeftijd, om uw huid te helpen beschermen tegen schadelijke zonnestralen en eet voldoende vers fruit  
en verse groenten.

Bovenstaande tekst omschrijft de huid op verschillende leeftijden. Hoe uw huid oogt en aanvoelt, is echter ook afhankelijk van factoren als levensstijl, 
omgeving en genen. Het is daarom mogelijk dat de producten die geschikt zijn voor de specifieke behoeften van uw huid aanbevolen worden voor een andere 
leeftijdscategorie dan de uwe.

BIJL AGE 1

LEEFTIJDS-
GROEP
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Handleiding voor persoonlijke huidverzorging
BIJL AGE 2

Dagelijkse basissystemen*
dagelijks gebruik

Gerichte behandelingen**
dagelijks gebruik

Spa-achtige behandelingen***
1 tot 3 keer per week

Primaire huidverzor- 
gingsbehoeften
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Pakt de oorzaken van de zichtbare 
tekenen van huidveroudering aan

Jeugdige huidstructuur

Stevigheid van de huid

Lijntjes en rimpels

Diepe lijntjes en rimpels

Hyperpigmentatie 
(ouderdoms- en zonnevlekken)

Ongelijkmatige teint

Ruwe huid/ 
ongelijkmatige textuur

Dofheid/gebrek aan glans

Aanblik van de poriën

Donkere kringen/wallen

Puistjes

Vette huid

Droge huid

Antioxidatieve bescherming

Opmerking:
 * Er mag slechts één basissysteem tegelijk gebruikt worden.
 ** Indien u meerdere producten gebruikt om de celvernieuwing aan te pakken, kan dit de huidgevoeligheid vergroten. 

Neem contact op met uw plaatselijke Klantenservice voor gedetailleerd productadvies.
 *** Per behandeling mag slechts één spaproduct gebruikt worden.
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Haartype/conditie SHAMPOO CONDITIONER WEKELIJKSE BEHANDELING

Normaal tot vet en fijn haar Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 keer per week)

Normaal tot vet haar – voor 
een glad, steil kapsel Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(1 keer per week)

Vet haar dat meer volume 
nodig heeft Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(1 keer per week)

Zeer vet haar Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 of meerdere keren per week)

Zeer droog haar Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 tot 2 keer per week)

Zeer droog haar en haar dat 
veel te verduren gehad heeft Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 of meer keren per 

week)

Droog tot normaal haar Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (1 keer per week)

Droog tot normaal haar – 
voor een glad, steil kapsel Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 keer per week)

Haar dat vaak blootstaat 
aan milieuvervuiling 
(zwemmershaar)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 tot 2 keer per week, afhankelijk van de 
conditie van het haar)

Ruw en krullend haar Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 keer per week)

Dik haar – voorkeur 
voor producten met 
etnobotanische ingrediënten

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 keer per week)

Haar met roos Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Conditioner naar keuze Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(1 keer per week)

Haaruitval of dunner 
wordend haar Nutriol® Shampoo Conditioner naar keuze

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

*De resultaten zullen variëren, afhankelijk van de dikte, de textuur en de conditie van het haar en het kapsel.

BIJL AGE 3

Handleiding voor persoonlijke haarverzorging
Welke haarverzorgingsproducten van Nu Skin® zijn geschikt voor mijn haar?*
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VERKLARENDE 
WOORDENLIJST
Aardbei-extract (Fragaria vesca) - helpt de  
huid te kalmeren en de poriën te verkleinen.

ageLOC® - antiverouderingsplatform van  
Nu Skin®, waaronder de wetenschap die gebruikt 
wordt voor het ontwikkelen en verkopen van 
huidverzorgingsproducten die de zichtbare 
tekenen van huidveroudering bij de bron 
aanpakken.

Akkermoerasbloemzaadolie (Limnanthes 
alba) - een natuurlijk, verzachtend ingrediënt. 
Hydrateert en verzorgt de huid. 

Alfahydroxyzuur - een zuur dat de 
huidcelvernieuwing bevordert en zo fijne lijntjes 
en rimpels helpt verminderen en een gladdere, 
zuiverdere huid helpt bevorderen.

Aloë vera (Aloe barbadensis) - erkend vanwege 
de kalmerende en verzorgende eigenschappen.

Aminozuur - een eiwitbouwsteen. Het lichaam 
gebruikt meer dan twintig verschillende 
aminozuren voor de productie van verschillende 
eiwitten in spieren, haar, huid, bloed en andere 
weefsels.

Antioxidant - een bestanddeel dat bescherming 
biedt tegen oxidatieve stress.

AP-24® - een gepatenteerd bestanddeel in 
mondverzorgingsproducten, dat de tanden glad 
en schoon doet aanvoelen.

arNOX - een krachtige producent van vrije 
radicalen die zich in het lichaam en aan de 
oppervlakte van de cellen bevindt. arNOX is 
een leeftijdsgerelateerd enzym dat, naar men 
aanneemt, bijdraagt tot huidveroudering. Het 
is aangetoond dat de arNOX-gehaltes in het 
menselijke lichaam verband houden met het 
jeugdige uiterlijk van een persoon.

arSuperMarkers - leeftijdsgerelateerde 
supermarkers. Nu Skin® heeft deze term bedacht 
om de componenten van de lichaamschemie te 
omschrijven die van invloed zijn op de manier 
waarop we ouder worden.

Ascorbinezuur - ook bekend als vitamine C. 
Vitamine C draagt bij tot de bescherming van de 
cellen tegen oxidatieve stress en tot de normale 
collageenvorming voor de normale werking van 
de huid.

Ava puhi-extract (Zingiber zerumbet) - nectar 
van de bloembol van de plant ava puhi. Deze 
werd eeuwenlang door de Polynesiërs gebruikt 
om het haar te verzorgen en zacht te maken.

Babassu-olie (Orbignya oleifera) - geëxtraheerd 
uit de palmpit van de babassu. Inheemse Zuid-
Amerikaanse culturen gebruikten babassu-olie 
eeuwenlang als natuurlijke vochtinbrenger.

Bentonietklei - deze natuurlijke klei, verkregen 
uit vulkaanas, fungeert als een soort magneet en 
verwijdert zo dof makende huidcellen en toxines, 
waarna het de huid polijst voor een frisse, heldere 
huid.

Biofotonica - een tak van wetenschap waarbij 
licht gebruikt wordt om biomarkers te meten in 
levende organismen.

Bruin zeewier - sterk gemineraliseerd en rijk 
aan aminozuren en antioxidanten. Bevordert het 
opnemen en vasthouden van vocht.

B-vitaminen - een groep wateroplosbare 
vitaminen met vele heilzame eigenschappen. 
Ze omvatten thiamine (vitamine B1), 
riboflavine (vitamine B2), niacine (vitamine 
B3), pantotheenzuur (vitamine B5), pyridoxine 
(vitamine B6), biotine (vitamine B8), foliumzuur 
(vitamine B9) en de cobalamines (vitamine B12).

Cactus - een extract dat bijdraagt tot een 
gehydrateerd ogende, stralende huid.

Calcium - het mineraal dat het meest voorkomt 
in het menselijke lichaam. Calcium draagt 
bij tot de normale bloedstolling, de normale 
energiestofwisseling, de normale spierfunctie en 
de normale werking van de verteringsenzymen. 
Calcium is ook noodzakelijk voor de 
instandhouding van normale botten en tanden.

Carotenoïden - een belangrijke groep 
vetoplosbare antioxidanten. Overvloedig 
aanwezig in de natuur en verantwoordelijk 
voor veel van de rode, oranje en gele kleuren 
van vruchten en groenten. Voorbeelden van 
carotenoïden zijn bètacaroteen, lycopeen, luteïne 
en astaxanthine.

Cetylveresterde vetzuren - een volledig 
natuurlijke, met alcohol behandelde vorm van een 
vetzuur die door het lichaam gebruikt wordt als 
emulgator en smeermiddel.

Citrus aurantium amara - door diverse culturen 
in China en het Caribische gebied (vooral 
Haïti) gebruikt als een verfrissende, natuurlijke 
deodorant. De Citrus aurantium amara, die 
oorspronkelijk uit China komt, werd in de elfde 
eeuw in Europa geïntroduceerd. De vrucht 
van de Citrus aurantium amara (een kleine 
sinaasappel die ook bekendstaat als Sevilla-
sinaasappel) werd erg populair, niet alleen 
vanwege de heerlijk zoetzure smaak, maar ook 
vanwege de verfrissende geur en deodoriserende 
eigenschappen.

Clematis vitalba-blad - generaties lang door de 
Indianen gebruikt om een droge, schilferige huid 
te kalmeren.

Clusters jeugdgenen - functionele groepen 
genen met eigenschappen die geassocieerd 
worden met jeugdigheid. Clusters jeugdgenen 
zijn belangrijke arSuperMarkers.

Coënzym Q10 (CoQ10 of ubiquinon) - indien 
het plaatselijk aangebracht wordt, bevordert 
coënzym Q10 de essentiële cellulaire energie 
voor een stralend, jeugdig uiterlijk.

Collageen - een eiwit dat de huid en andere 
weefsels in het lichaam voorziet van structuur, 
stevigheid en elasticiteit.

Colostrum - colostrum is de eerste melk die een 
moeder na de geboorte van haar kind produceert. 
Colostrum onderscheidt zich van gewone melk 
doordat het een hogere concentratie van een 
specifieke soort eiwitten bevat.

Cordyceps sinensis - een paddenstoel die al 
eeuwenlang zeer gewaardeerd wordt in China.

Cordyline terminalis - bladeren van de 
Hawaïaanse ti-plant die de Polynesiërs 
honderden jaren gekoesterd hebben vanwege de 
huidverzachtende eigenschappen.

Cortex - omgeeft de kern van haar. De cortex is 
verantwoordelijk voor bijzondere eigenschappen 
van het haar, zoals elasticiteit en krul. De cortex 
bevat ook korrels melanine, het haarpigment 
dat geproduceerd wordt wanneer de haar in het 
haarzakje groeit.

CS7 - maakt de cuticula glad om een glans te 
verkrijgen die ook na herhaald wassen blijft.

Cuticula - het buitenste gedeelte van de 
haarschacht. De cuticula of schubbenlaag 
is grotendeels verantwoordelijk voor de 
mechanische kracht van de haarvezel. De 
cuticula is gemaakt van platte cellen die elkaar 
overlappen als dakpannen van een terracotta dak 
en voorkomt beschadiging van het binnenste deel 
van de haarschacht.

DHA (docosahexaeenzuur) - een omega-3 
vetzuur dat bijdraagt tot de normale werking van 
de hersenen en een normaal gezichtsvermogen. 
Visolie is een goede bron van DHA.

Di- en tripeptiden - verkregen uit 
gehydrolyseerd rijsteiwit; bevorderen het 
herstelproces van de huid na stress; stimuleren 
de celvernieuwing en de synthese van structurele 
eiwitten om de huid te verstevigen en het 
verschijnen van lijntjes en rimpels te verminderen.

DNA (desoxyribonucleïnezuur) - het 
genetische materiaal dat zich in bijna elke cel 
van het menselijke lichaam bevindt. DNA bevat 
de genetische informatie die nodig is voor de 
ontwikkeling en de instandhouding van een 
organisme. DNA bestaat gewoonlijk uit twee 
vervlochten strengen die een dubbele helix 
vormen.

Duizendblad (Achillea millefolium) - een 
plantenextract dat de huid helpt kalmeren.

Eiwitten - grote biologische moleculen die uit 
één of meerdere aminozuurketens bestaan. 
Eiwitten voeren een waaier van functies in 
het lichaam uit, zoals metabolische reacties, 
de replicatie van DNA en het transport van 
moleculen. Het lichaam heeft eiwitten nodig voor 
de opbouw van weefsel. Eiwitten zitten in vlees, 
eieren, zuivelproducten, noten, granen, fruit en 
groenten.

EPA (eicosapentaeenzuur) - is een omega-3 
vetzuur. Samen met DHA draagt EPA bij tot 
de normale werking van het hart. Visolie is een 
goede bron van EPA.

Erwtextract, bamboe-extract en glucosamine 
- een krachtige ingrediëntcombinatie die 
veroudering tegengaat en, zoals aangetoond is, 
fijne lijntjes en rimpels helpt verminderen en de 
celvernieuwing helpt verhogen voor een zichtbaar 
jongere huid.

Ethocyn® - antiverouderingsingrediënt waarvan 
klinisch bewezen is dat het de belangrijkste stof 
voor een stevige huid verbetert.
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Etnobotanische ingrediënten - afkomstig van 
planten die door inheemse culturen gebruikt 
werden vanwege het gunstige effect op de huid.

Eucalyptus - zorgt in combinatie met menthol 
en pepermuntolie voor een verkoelend en 
verkwikkend gevoel op de huid en voor een 
verfrissende geur.

Extract van witte thee (Camellia sinensis) - een 
antioxidant die rijk is aan catechinen. Beschermt 
en herstelt de natuurlijke veerkracht van de huid.

Fosfatidylcholine - verkregen uit soja. Helpt de 
celmembranen te beschermen en de huid soepel 
te houden.

Fotosomen - DNA-enzymen uit zeeplankton. 
Ze helpen de huid beschermen tegen de 
negatieve gevolgen van een overmatige 
blootstelling aan de zon. Door inkapseling in 
lipiden wordt de biobeschikbaarheid verhoogd.

Genen - de basale erfelijkheidseenheid in 
levende organismen. Genen zijn functionele 
stukken DNA die informatie bevatten voor de 
ontwikkeling, instandhouding en regeneratie van 
cellen en die genetische kenmerken doorgeven 
aan nakomelingen. Een aantal van die kenmerken 
is direct zichtbaar, zoals de oogkleur of het aantal 
ledematen, en andere komen pas later in het 
leven tot uiting, zoals het verouderingstempo en 
gezondheid.

Ginkgo biloba - een botanisch extract van de 
ginkgoboom dat u zal helpen om uw geheugen 
op peil te houden naarmate u ouder wordt, en de 
cognitieve functie intact te houden.

Gluconolacton - een polyhydroxyzuur dat 
van nature voorkomt in huidcellen. Door de 
moleculaire structuur is het mild en niet irriterend 
voor de huid. Het is klinisch bewezen dat 
gluconolacton antiverouderingsvoordelen biedt, 
zoals antioxidatieve bescherming, hydratatie en 
versterking van de huidbarrière.

Granaatappel - een dieprode vrucht met veel 
zaden, afkomstig uit Perzië. Granaatappel bevat 
polyfenolen zoals flavonoïden.

Groene thee (Camellia oleifera en Camellia 
sinensis) - wordt gebruikt als een cosmetisch 
bestanddeel en is een antioxidant die de 
probleemhuid helpt kalmeren en bijdraagt 
tot een gelijkmatige teint. Groene thee bevat 
verschillende moleculen van polyfenolen.

Hibiscusbloemextract (Hibiscus rosa-sinensis) 
- gebruikt in Polynesië, Zuidoost-Azië en 
Centraal- en Zuid-Amerika om een reinigend, 
verzachtend en kalmerend aftreksel te maken.

HMW Complex - deze exclusieve 
ingrediëntcombinatie van Nu Skin® bestaat uit 
hypnea musciformis-extract, bijvoetextract en 
wilgenroosjesextract. Het heeft een kalmerend 
effect op de huid.

Hyaluronzuur - een hydraterend bestanddeel dat 
van nature aanwezig is in de huid. Geselecteerd 
vanwege het vermogen om vocht aan het 
huidoppervlak te binden.

Hydroxytyrosol - een polyfenol die in extra-
vierge olijfolie zit en bijdraagt tot een gladde, 
onberispelijke huid.

IBR-Dormin® (Narcissus tazetta-extract) - een 
natuurlijk bestanddeel van de narcisbloembol. 
Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit 
bestanddeel de duurzaamheid van de cellen 
bevordert en de natuurlijke afweermechanismen 
van de huid tegen omgevingsstress verbetert.

Immunoglobulines - een algemene term voor 
antistoffen. Als reactie op blootstelling aan 
vreemde stoffen produceren alle zoogdieren deze 
specifieke eiwitten.

Jobstranenextract (Coix Lacryma-jobi) - 
verkregen uit het zaad van een siergras. Van 
oudsher in Azië gebruikt om de huid te kalmeren.

Jojoba-olie (Simmondsia chinensis) - een 
natuurlijke vochtinbrenger verkregen uit het zaad 
van een woestijnstruik. Doet de huid en het haar 
zacht ogen en aanvoelen.

Kamille-extract (Anthemis noblilis en 
Chamomilla recutita) - bekend vanwege de 
kalmerende, verzorgende en verzachtende 
werking.

Katoenbloesemextract - maakt de cuticula glad, 
beschermt de keratinestructuur en hydrateert het 
haar op natuurlijke wijze met zeven synergistisch 
werkende oligosacchariden.

Kelpextract (Macrocystis pyrifera) - extract van 
bruine zeekelp dat de synthese van structurele 
huidcomponenten bevordert en de huid er stevig 
en zacht helpt uit te zien.

Kleurloze carotenoïden (Dunaliella salina-
extract) - unieke antioxidanten afkomstig van 
algen uit de Middellandse Zee. Ze helpen de huid 
beschermen tegen omgevingsinvloeden.

Kliswortelextract (Arctium lappa) - van oudsher 
gebruikt om huidproblemen te verhelpen.

Koningskaars (Verbascum thapsus) - een 
bloeiende plant die voorkomt in Zuidwest-
Amerika en die door de Indianen gebruikt werd 
vanwege de kalmerende werking.

Paddenstoelextract (Fomes officinalis) - een 
natuurlijk adstringerend ingrediënt waarvan 
aangetoond is dat het de strakheid en stevigheid 
van de huid bevordert en de poriën verfijnt.

Koper - koper draagt bij tot de normale 
energiestofwisseling, de normale werking van het 
zenuwstelsel, de normale haarpigmentatie, de 
normale huidpigmentatie, de normale werking 
van het immuunsysteem en de bescherming van 
de cellen tegen oxidatieve stress.

Krillolie - visolie uit schaaldieren die een 
natuurlijke combinatie van fosfolipiden, 
astaxanthine en EPA-/DHA-vetzuren biedt.

Lavendelextract (Lavandula angustifolia) 
- wordt al eeuwenlang gebruikt als reinigend 
bestanddeel.

Mangaan - in de biologie werken mangaanionen 
als cofactoren voor een heleboel verschillende 
enzymen met vele functies. Draagt bij tot een 
normale energiestofwisseling en de bescherming 
van de cellen tegen oxidatieve stress.

Mariene diatomeeën (diatomeeënaarde) - 
kleine deeltjes van planktonalgen, gebruikt om 
dode huidcellen op milde wijze te exfoliëren.

Melkzuur - zie ‘Alfahydroxyzuur’.

Mentha arvensis - natuurlijke wilde munt die 
de huid verkoelt en verkwikt. Gebruikt door 
Indianenstammen uit Zuidwest-Amerika.

Micronutriënten - voedingsstoffen die we alleen 
in kleine hoeveelheden nodig hebben, zoals 
vitaminen en mineralen. Micronutriënten voeren 
in het lichaam honderden vitale functies uit.

Mineralen - essentiële micronutriënten die 
noodzakelijk zijn in de voeding, omdat het 
menselijke lichaam ze niet kan produceren. Ze 
fungeren als cofactoren bij vele reacties in het 
lichaam.

NaPCA (Natrium PCA) - een hydraterend 
ingrediënt dat vocht aantrekt en aan de huid 
bindt.

Natuurlijke sterolen - kunnen veel vocht 
vasthouden en doen het haar gehydrateerd en 
zacht aanvoelen.

Oligopeptide - een huidverzorgend bestanddeel 
dat de aflijning en volheid van de lippen verbetert.

Omega-3 vetzuren - zijn meervoudig 
onverzadigde vetzuren. De voornaamste bronnen 
zijn krill- en visolie, eieren en plantaardige olie 
(lijnzaadolie). EPA en DHA zijn de belangrijkste 
vetzuren.

Oxidatie - een reactie die optreedt in de 
lichaamscellen door de werking van vrije 
radicalen. Na verloop van tijd worden 
geoxideerde cellen zwakker en zijn ze minder 
goed in staat om al hun functies naar behoren uit 
te voeren.

Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) - 
een extract van een bloeiende boom dat de huid 
verkwikt.

Panthenol - behoort tot de familie van de 
B-vitaminen. Een revitaliserend, vochtinbrengend 
en verzorgend ingrediënt voor zowel het haar als 
de huid.

Papaïne - een enzym uit de tropische vrucht 
papaja. Helpt opeenhopingen van onzuiverheden 
uit de poriën verwijderen.

Pepermuntolie (Mentha piperita) - een 
natuurlijke, plantaardige olie die de huid verkoelt, 
verkwikt en stimuleert.

Pimentbes (Pimenta dioica) - een kruid dat door 
de inheemse bevolking van Midden-Amerika 
gebruikt werd om een hardnekkige droge huid op 
de voeten te verlichten.

Pistacheolie (Pistacia vera) - een notenolie 
die rijk is aan vetzuren en de huid hydrateert en 
verzacht.
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Poeder van gemalen walnootdoppen (Juglans 
regia) - de doppen van de Engelse walnoot 
worden vermalen tot een mild scrubbend poeder 
dat de huid gladder en zachter maakt.

Polyfenolen - moleculen die geproduceerd 
worden door planten. De pigmenten die 
aangeven dat vruchten en groenten rijp zijn, 
behoren ook tot de familie van de polyfenolen. 
Ze worden ook fytochemicaliën of fytonutriënten 
genoemd.

Polyhydroxyzuren (PHA) - zie 'Gluconolacton'.

Polymeertechnologie - creëert een solide 
crèmeconcealer die gewichtloos een zachte, 
langdurige, opbouwbare dekking biedt zonder het 
gebruik van petrolatum of een zware was.

Pompoenenzymen (Lactobacillus/Curcurbita 
Pepo pompoengistextract) - proteolytische 
enzymen verkregen uit pompoen die dode 
huidcellen helpen exfoliëren en verwijderen.

Reishi-paddenstoel (Ganoderma lucidum) - 
Reishi is een houtrotschimmel die in schapvorm 
terug te vinden is op de zijkant van bomen en 
boomstronken. In oude Chinese teksten wordt de 
Reishi-paddenstoel verheerlijkt. Gedurende meer 
dan tweeduizend jaar hebben de inwoners van 
Azië gebruikgemaakt van de zeldzame Reishi-
paddenstoel, die diep in het woud groeit.

Retinol - een pure vorm van vitamine A. Helpt 
om fijne lijntjes en rimpels te verzachten en 
de huid helderder te maken en meer te laten 
stralen. Vitamine A draagt ook bij tot de normale 
ijzerstofwisseling, de instandhouding van een 
normale huid, het gezichtsvermogen en het 
immuunsysteem.

Saccharide-isomeraat - bindt vocht aan de huid 
om deze minder droog te maken en een gezonde 
glans te geven.

Salicylzuur - een bètahydroxyzuur dat de 
exfoliatie van de huid bevordert.

Seleen - cofactor in de werking van het enzym 
glutathionperoxidase dat bijdraagt tot de 
bescherming van de cellen tegen oxidatieve 
stress.

Sheaboter (Butyrospermum parkii) - een 
rijk, verzachtend ingrediënt dat de natuurlijke 
barrièrefunctie van de huid bevordert en het 
vochtgehalte verhoogt.

Sojalipiden (Glycine soja) - beschermen de 
delicate vochtbarrière van de huid. Helpen de 
huid zacht en gehydrateerd te houden.

Tocoferol - is ook bekend als vitamine E en 
draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress.

Tricalgoxyl® (gesulfateerde oligosacchariden 
uit kelp) - geëxtraheerd uit bruine algen. Rijk 
aan polysacchariden die optimale voorwaarden 
scheppen voor vol ogend haar.

Ureum - een bijzonder effectief en krachtig 
hydraterend ingrediënt. Ureum dringt 
diep in de buitenste huidlaag door om de 
droge, beschadigde huid te hydrateren en te 
beschermen. In hogere concentraties kan ureum 
schilfertjes en eelt helpen verminderen.

Vitamine A - zie ‘Retinol’.

Vitamine C - zie ‘Ascorbinezuur’.

Vitamine D - een vetoplosbare vitamine die 
verkregen wordt uit voedingsbronnen of die 
door de huidcellen geproduceerd wordt wanneer 
deze blootgesteld worden aan zonlicht. Draagt 
bij tot de instandhouding van normale botten 
en de normale werking van het immuunsysteem. 
In Europese landen is de hoeveelheid vitamine 
D die onder invloed van zonlicht in de huid 
aangemaakt wordt onvoldoende, vooral tijdens 
de wintermaanden, wanneer de huid weinig aan 
zonlicht blootgesteld wordt.

Vitamine E - zie ‘Tocoferol’.

Vitamine K - deze vetoplosbare vitamine 
draagt bij tot de normale bloedstolling en de 
instandhouding van normale botten.

Vitaminen - essentiële micronutriënten die 
noodzakelijk zijn in de voeding, omdat het 
menselijk lichaam ze niet kan produceren. 
Vitaminen kunnen fungeren als antioxidanten 
en coënzymen, stoffen die noodzakelijk zijn voor 
talloze reacties in het lichaam.

Vrije radicalen - instabiele moleculen in het 
lichaam die naburige moleculen opzoeken en 
een continue kettingreactie veroorzaken waarbij 
nog meer vrije radicalen en moleculaire stress 
ontstaan. Deze kettingreactie kan oxidatieve 
stress veroorzaken in de celmembranen, het DNA 
en de weefseleiwitten.

Zink - een sporenmineraal dat essentieel is voor 
meer dan 70 enzymreacties in het lichaam. Zink 
draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress, de instandhouding van normale 
botten, het gezichtsvermogen en de huid. Het 
draagt ook bij tot een normale cognitieve functie.

Zink PCA - vermindert de hoeveelheid talg.

Zonnefilter - een werkzame stof bescherming 
biedt tegen schadelijke zonnestralen.
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Nu Skin® 

Advanced Liquid Finish SPF 15 51
Advanced Tinted Moisturizer SPF 15 51
ageLOC® Body Shaping Gel  23
ageLOC® Dermatic Effects 23
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 18
ageLOC® Elements 25
ageLOC® Future Serum 25
ageLOC® Galvanic Body Spa 23
ageLOC® Galvanic Body Trio  22, 23
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone  25
ageLOC® LumiSpa™ 10
ageLOC Me® 14-17
ageLOC® Radiant Day SPF 22  25
ageLOC® Transformation  25
ageLOC® Transforming Night 25
ageLOC® Tru Face® Essence Duet 33
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra 33
AP-24® Anti-Plaque Breath Spray 43
AP-24® Anti-Plaque Fluoride Toothpaste 43
AP-24® Anti-Plaque Toothbrush 43
AP-24® Oral Care Collection 43
AP-24® Whitening Fluoride Toothpaste 43
Balancing Shampoo 41
Body Bar 39
Body Cleansing Gel 39
Body Smoother 39
Bronzing Pearls 51
Celltrex® CoQ10 Complete 29, 36
Celltrex® Ultra 29, 36
Clarifying Shampoo 41
Concealer 51
Contouring Lip Gloss 52
Creamy Cleansing Lotion 28, 29
Creamy Hydrating Masque 37
Curling Mascara Black 53
Custom Colour Desired Effects Eye Shadow 53
Custom Colour MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 51
Defining Effects Smooth Eye Liner 53
Dividends® Aftershave Balm 42

Dividends® Shave Cream 42
Enhancer 31
Epoch® Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo 47
Epoch® Ava puhi moni Conditioner 47
Epoch® Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner 47
Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body Wash 47
Epoch® Baobab Body Butter 45
Epoch® Blemish Treatment 46
Epoch® Deodorant 46
Epoch® Essential Oils 48
Epoch® Everglide 46
Epoch® Firewalker® 45
Epoch® Force For Good Collection 46
Epoch® Glacial Marine Mud® 46
Epoch® Hand Purifier 46
Epoch® IceDancer 45
Epoch® Polishing Bar 46
Epoch® Sole Solution® 45
Eyelash Curler 53
Exfoliant Scrub 37
Face Lift Powder and Activator 37
Finishing Powder 51
Hand Lotion 39
Intensive Eye Complex 31
LightShine 5 Colour eyeshadow palette 53
LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
Liquid Body Lufra 39
Lip Plumping Balm 52
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 29
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 28, 29
Moisture Restore Intense Moisturizer 31
Moisturizing Shampoo 41
NaPCA Moisture Mist 31
NaPCA Moisturizer 31
Night Supply Nourishing Cream 28, 29
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer  27
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 27

INHOUDSOPGAVE

PC_Q2_2018.indd   74 07.05.2018   16:01:56



75

Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid 27
Nu Skin 180°® Face Wash 27
Nu Skin 180°® Night Complex 27
Nu Skin 180°® Skin Mist 27
Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 27
Nu Skin Clear Action® Day Treatment 30
Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser 30
Nu Skin Clear Action® Night Treatment 30
Nu Skin Clear Action® System 30
Nu Skin Clear Action® Toner 30
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 19
Nutricentials® Collection Combination to Oily Skin 29
Nutricentials® Collection Normal to Dry Skin 29
Nutriol® Eyelash Treatment 53
Nutriol® Hair Fitness Treatment 20
Nutriol® Shampoo 20
Perennial®  39
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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 21, 34
Tru Face® Priming Solution 35
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Tru Face® Skin Perfecting Gel 34
Weightless Conditioner 41
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TR90® Programma 60-63
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EEN CULTUUR VAN VRIJGEVIGHEID
De cultuur van vrijgevigheid van Nu Skin® verenigt de Distributeurs, klanten en medewerkers van 
Nu Skin® in innoverende humanitaire activiteiten waardoor het bedrijf steeds meer kinderen over de 
hele wereld kan helpen en van voedsel kan voorzien.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Sinds 1996 heeft de non-profitorganisatie Nu Skin Force for 
Good Foundation® meer dan US$ 51 miljoen ter beschikking 
gesteld voor projecten die het leven van kinderen over de hele 
wereld veranderen. Aangezien Nu Skin® alle algemene en 
administratiekosten van de stichting voor haar rekening neemt, 
worden de donaties van vrijgevige Distributeurs en uit de verkoop 
van onze unieke Epoch®-producten voor persoonlijke verzorging 
en van voedzame VitaMeal-maaltijden 100% gebruikt om de 
gezondheid, de scholing en de economische mogelijkheden van 
kinderen rechtstreeks te verbeteren. Een greep uit de belangrijkste 
projecten:

•  Duurzame landbouw in Malawi aanleren via de School of 
Agriculture for Family Independence (SAFI) in het dorp 
Mtalimanja en het herbebossingsproject Seeds of Hope.

•  Via Seacology scholen en onderwijsmiddelen verschaffen aan 
kinderen die op eilanden wonen.

•  Onderzoek financieren om een geneesmiddel te vinden voor  
de verschrikkelijke huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB).

Voor meer informatie of om zelf met uw bijdrage een verschil te maken,  
surf naar www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Een beter leven voor kinderen.
Dankzij het Nourish the Children®-initiatief van Nu Skin® wordt nu elke seconde één portie VitaMeal 
geschonken aan een behoeftig kind. Nourish the Children® is een innoverend bedrijfsinitiatief dat de 
voortdurende aankoop, donatie en verdeling van VitaMeal mogelijk maakt. Via dit unieke sociale netwerk 
van Distributeurs en klanten van Nu Skin® kunnen iedere maand miljoenen levensreddende maaltijden 
verstrekt worden aan ondervoede kinderen over de hele wereld.

PC_Q2_2018.indd   78 07.05.2018   16:02:04



Voor de ontwikkeling van VitaMeal werkten de wetenschappers van Nu Skin® samen met een toonaangevende expert 
in ondervoeding bij kinderen. Eén zak VitaMeal bevat dertig kindermaaltijden, genoeg om een kind één maand lang 
de nodige vitaminen en voedingsstoffen te geven. Sinds 2002 werden via het Nourish the Children®-initiatief meer 
dan 450 miljoen maaltijden geschonken.

1 ZAK VITAMEAL
30 KINDERMAALTIJDEN
Artikelnr. 97113532

2 ZAKKEN VITAMEAL
60 KINDERMAALTIJDEN
Artikelnr. 97113524

5 ZAKKEN VITAMEAL
150 KINDERMAALTIJDEN
Artikelnr. 97000924

MAXIMALISEER UW IMPACT
Per donatie van vijf zakken VitaMeal schenkt Nu Skin®  
zelf ook één zak VitaMeal. Voor alle andere VitaMeal-
donaties geldt dat Nu Skin® er per acht gekochte  
zakken één zak bijlegt.

Met de VitaMeal-fabrieken in Malawi en China draagt  
het Nourish the Children®-initiatief ook bij tot het  
creëren van werkgelegenheid en economische kansen.

www.nourishthechildren.com
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BELOON UZELF 
MET IETS DAT 
ECHT LOONT
AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR)
OMDAT U HET BESTE VERDIENT

DE BESTE PRODUCTEN
DE BESTE PRIJZEN
DE BESTE SERVICE
ADR is de gemakkelijkste manier om uw favoriete producten te ontvangen. Iedere maand 
ontvangt u de door u geselecteerde producten op de door u gekozen datum.  
Geniet van de fantastische voordelen van een ADR en meer:

• Geniet 5% korting op de gewone aankoopprijzen.
• Verdien tot 30% terug op uw aankopen in de vorm van productaankooppunten.
• Bespaar meer dan 50% op uw verzendingskosten* door uw ADR online te beheren.

*Voor sommige markten/specifieke regio's of eilanden geldt dit kortingsplan niet.

Volg al onze nieuwtjes  
en acties op Facebook
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