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DO INTERIOR
PARA O EXTERIOR
E VICE-VERSA,
NU SKIN® É O
SEGREDO PARA
CONSEGUIR O
MELHOR ASPETO
E SENTIR-SE NA
SUA MELHOR
FORMA
Olhe para o futuro e veja uma versão mais jovem
de si mesmo. A sua pele tem um aspeto mais suave
e mais luminoso. O seu corpo tem um aspeto mais
tonificado, mais firme e com melhores contornos.
A Nu Skin® empenha-se em ajudá-lo a conseguir
esta melhor versão de si mesmo. Com soluções de
vanguarda no tratamento da pele e suplementos
alimentares formulados para o ajudar a desafiar
os sinais visíveis do envelhecimento, tem à sua
disposição todos os instrumentos que necessita.
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“Com o estudo das causas genéticas de como
e porque envelhecemos, a Nu Skin® está a
levar a ciência das origens do envelhecimento
a um nível completamente novo.”
Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President
Product Development

UM FUTURO ONDE NOS
SENTIMOS MAIS JOVENS
Com base em anos de investigação sem paralelo na área da ciência dermatológica
e nutricional, a Nu Skin® iniciou uma nova era com a sua ciência exclusiva ageLOC®.
Com a nossa ciência exclusiva ageLOC®, poderá descobrir o seu potencial de
juventude. A marca ageLOC® adota uma abordagem abrangente que atua sobre
as principais causas do envelhecimento para reduzir o aspeto e a sensação de
envelhecimento. Prepare-se para descobrir produtos que o ajudarão a melhorar
diversos aspetos da sua vida. É tempo de revelar o seu novo eu.
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INOVAÇÃO.
COLABORAÇÃO.
Graças às suas inovações científicas, a Nu Skin® tornou-se numa empresa líder na indústria da saúde e da
beleza. As fórmulas e tecnologias exclusivas dos nossos produtos permitem-nos definir novos padrões
na indústria relativamente às causas do envelhecimento, com soluções reais que oferecem resultados
demonstráveis. A nossa equipa de cientistas é um sinal do nosso empenho relativamente à pesquisa e
desenvolvimento, em colaboração com prestigiados institutos de pesquisa. Estas relações de colaboração
ajudam-nos a desenvolver a nova geração de produtos nutricionais e dermatológicos.
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A CIÊNCIA
ageLOC®
A Nu Skin® levou as mais recentes descobertas
sobre como influenciar os sinais visíveis de
envelhecimento a um nível superior. Em colaboração
com alguns dos mais importantes investigadores
no mundo, os cientistas da Nu Skin® identificaram
importantes grupos de genes, chamados
supermarcadores de idade ou arSuperMarkers,
que influenciam a forma como envelhecemos. A
ciência exclusiva ageLOC® da Nu Skin® atua sobre
estas causas principais do envelhecimento para
desenvolver produtos que nos ajudam a sentir e a
parecer mais jovens.
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“A Nu Skin® usa uma tecnologia
com chips genéticos para
identificar grupos funcionais de
supermarcadores relacionados
com a idade, os quais
denominamos Agregados
de Genes Jovens. As nossas
pesquisas sobre os Agregados
de Genes Jovens ajudamnos a compreender melhor o
mecanismo dos sinais visíveis do
envelhecimento.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President
Global Research & Development

IDENTIFICAR A ORIGEM

RECUPERAR O EQUILÍBRIO DA JUVENTUDE

A comunidade científica abriu o caminho para o estudo do
genoma humano, mas a inovadora ciência ageLOC® da
Nu Skin® permite-nos interpretar estes conhecimentos de
forma útil. Numa descoberta recente, em colaboração com
especialistas de genética e de produtos antienvelhecimento,
a Nu Skin® identificou grupos de genes essenciais
denominados agregados de Genes Jovens. A Nu Skin®
acredita que a descoberta e identificação destes grupos
funcionais são essenciais para atuar sobre os sinais visíveis de
envelhecimento na sua origem.

Depois de ter identificado estes grupos essenciais de
genes, é necessário compreender de que forma a sua
atividade pode refletir um perfil dermatológico mais jovem.
A reativação deste perfil é um delicado processo de
equilíbrio, não significa simplesmente ativar ou desativar.
Alguns marcadores da pele terão provavelmente de ser
ativados, outros desativados. A ciência ageLOC® exclusiva
da Nu Skin® cria novas oportunidades para uma pele e um
corpo de aspeto mais jovem.

Os resultados obtidos nos estudos clínicos, as análises do
genoma e outras investigações comprovadas, levaram os
cientistas da Nu Skin® a identificar genes cujo perfil de
expressão partilha características associadas à juventude.
A expressão destes genes é responsável pelos sinais visíveis
de envelhecimento na nossa pele.
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DO EXTERIOR
PARA O INTERIOR
A Nu Skin® é líder na indústria dos cuidados
da pele com tecnologias de ingredientes
cientificamente avançadas e fórmulas
dermatológicas que incluem os melhores
ingredientes. Agora, juntamente com a ciência
ageLOC®, os nossos produtos de cuidados da pele
vão um passo mais além, ajudando-nos a revelar
o segredo para uma pele de aspeto mais jovem,
tanto hoje como no futuro.
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ageLOC® LumiSpa™
1 passo, 2 minutos, 7 benefícios!
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ageLOC® LumiSpa™ foi criado para fazer mais do que simplesmente limpar a pele;
trata-se de uma solução 7-em-1 para uma pele de aspeto mais jovem.
O design inteligente de ageLOC® LumiSpa™ resulta numa limpeza rápida mas profunda em dois
minutos, que deixa a pele com uma sensação renovada e fresca e um aspeto radiante e jovem.
O sistema ageLOC® LumiSpa™, desenvolvido pela Nu Skin e testado dermatologicamente, inspira-se
na tecnologia de expressão genética ageLOC relacionada com a produção de proteínas estruturais da
pele. Depois de cada experiência ageLOC® LumiSpa™ mal vai poder esperar para repetir a experiência!
ageLOC® LumiSpa™ é um aparelho manual à prova de água e recarregável para o tratamento da pele.
Utilizado em combinação com os líquidos de limpeza ativantes ageLOC® LumiSpa™ especialmente
formulados, suaviza e limpa a pele do rosto em profundidade, melhorando de imediato o seu aspeto.

Benefícios clinicamente
comprovados
• Poros menos visíveis
• Pele mais lisa
• Pele mais suave
• Pele mais luminosa
• Pele mais clara
• Pele mais fresca
• Pele profundamente limpa
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ageLOC® LumiSpa™
para peles normais e mistas

ageLOC® LumiSpa™
para peles oleosas

ageLOC® LumiSpa™
para peles secas

• aparelho ageLOC® LumiSpa™

• aparelho ageLOC® LumiSpa™

• aparelho ageLOC® LumiSpa™

• Base de carregamento

• Base de carregamento

• Base de carregamento

• Cabo de alimentação

• Cabo de alimentação

• Cabo de alimentação

• Ficha de alimentação

• Ficha de alimentação

• Ficha de alimentação

• Guia de início rápido

• Guia de início rápido

• Guia de início rápido

• Disco de silicone ageLOC®
LumiSpa™ Normal*

• Disco de silicone ageLOC®
LumiSpa™ Normal*

• Disco de silicone ageLOC®
LumiSpa™ Normal*

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser para peles normais/mistas

• ageLOC LumiSpa Activating
Cleanser para peles oleosas

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser para peles secas

Código de artigo 97136649
97106649: GB, IE

Código de artigo 97976651
97106651: GB, IE

Código de artigo 97976652
97106652: GB, IE

* O disco de silicone rígido pode ser adquirido separadamente.
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ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ pode ser usado com 3 líquidos de limpeza facial diferentes para os diversos tipos de pele: normais/mistas, secas e oleosas. Estes
fantásticos produtos de limpeza são formulados à base do composto de ingredientes ageLOC® exclusivo da Nu Skin e foram desenvolvidos para ser
usados juntamente com o aparelho ageLOC® LumiSpa™, proporcionando assim um sistema que oferece eficácia e inovação. Se usado como descrito, o
sistema ageLOC® LumiSpa™ permite conseguir uma pele de aspeto saudável e mais jovem. A pele torna-se mais limpa, com um aspeto mais liso e suave.

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Dry skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Oily skin

Sistema de limpeza delicado para as
peles normais e mistas. Contém
coco-betaína combinada com
glicerina para uma fórmula completa e
equilibrada.

Contém agentes para a pele seca,
como lactato de sódio, sódio PCA,
glicina, frutose, niacinamida, squalano
e inositol para proteger os elementos
hidratantes naturais da pele.

Contém agentes de limpeza
funcionais para a pele oleosa que
compreendem uma combinação de
sulfatos e betaína.

100ml

100ml

Código de artigo 97001492

Código de artigo 97001494

100ml
Código de artigo 97001493

Discos de silicone ageLOC® LumiSpa™
ageLOC® LumiSpa™ é fornecido com 2 discos: Normal e Rígido. Com o disco de silicone suave, ageLOC® LumiSpa™ move-se com a frequência
exata necessária para exercer um efeito positivo sobre a pele, que se torna assim mais suave e lisa a partir da primeira utilização. A sua superfície
em silicone, delicada e não-abrasiva, é higiénica e mais fácil de limpar do que os discos com cerdas normalmente disponíveis no mercado.

ageLOC® LumiSpa™
Normal Silicone Head

ageLOC® LumiSpa™
Firm Silicone Head

Um disco universal indicado para a
maior parte dos tipos de pele. O
silicone flexível desliza delicadamente
sobre a pele para eliminar as
impurezas e as células mortas.

O disco rígido oferece uma
esfoliação mais profunda.
Código de artigo 97310015

Código de artigo 97310013
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CUIDADOS DERMATOLÓGICOS
PERSONALIZADOS
Imagine cuidados de antienvelhecimento tão únicos como você mesmo. Experimente-os com
a tecnologia de ponta e as inovadoras fórmulas antienvelhecimento de ageLOC Me®.

14

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 14

07.05.2018 16:12:32

A Nu Skin® redefiniu os cuidados da pele com ageLOC Me®, uma abordagem totalmente nova relativamente
ao antienvelhecimento. Equipado com cinco cartuchos altamente avançados (1 hidratante de dia,
1 hidratante de noite e 3 séruns de antienvelhecimento combinados num só aparelho), um dispositivo
especial de distribuição e uma avaliação da pele inteligente, ageLOC Me® oferece cuidados
dermatológicos de antienvelhecimento como nunca viu, sentiu ou imaginou.

AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA DA PELE
ageLOC Me® elimina a necessidade de tentativas,
permitindo encontrar o regime ideal e personalizado de
cuidados diários da pele, com um sérum antienvelhecimento
e hidratantes de dia e de noite.

FÓRMULAS DE ANTIENVELHECIMENTO ageLOC®
Representam as fórmulas mais sofisticadas em termos de
cuidados antienvelhecimento da Nu Skin® combinadas com
a revolucionária tecnologia ageLOC® que atua sobre as
origens dos sinais visíveis de envelhecimento da pele.

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA EM CUIDADOS DA PELE
ageLOC Me® transforma a sua rotina diária numa
experiência verdadeiramente luxuosa, higiénica e sem
necessidade de contacto graças ao aparelho de distribuição
pioneiro no género.

15
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ageLOC Me® Skin Care System
inclui:
1 aparelho ageLOC Me®, 1 Conjunto
de Referência ageLOC Me®
(5 cartuchos iniciais ageLOC Me®:
1 hidratante de dia com perfume e
SPF 25 – 28ml, 1 hidratante de noite
sem perfume – 28ml e 3 sérums –
12 ml cada), 1 Guia de Início Rápido
ageLOC Me®, 1 cartão de Avaliação
da Pele ageLOC Me® Skin,
1 recipiente de viagem ageLOC
Me® e 4 pilhas AA.
Código de artigo 97001640

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Personalizado para si, por si

ageLOC Me® é um sistema de cuidados dermatológicos, pioneiro no seu género, que combina personalização,
cuidados da pele e inovação. O sistema de cuidados da pele ageLOC Me® contém 1 aparelho ageLOC Me®
e produtos de antienvelhecimento suficientes para 1 mês, o chamado Conjunto de Referência.

ageLOC Me® DEVICE

ageLOC Me® REFERENCE SET

• A parelho de distribuição sem
contacto, pioneiro no seu género

•P
 ermite-lhe conhecer as
necessidades da sua pele e as
suas preferências

O ageLOC Me® Reference Set
está também disponível para
venda individual.

• Fórmula exclusiva ageLOC®

5 cartuchos ageLOC Me®
(1 dia/1 noite/3 séruns)

• Torna a sua rotina diária de
cuidados da pele mais uniforme,
rápida, fácil e divertida
• Dosagem precisa sempre no
momento certo
• Distribuição higiénica

• Ingredientes antienvelhecimento
fornecidos em 3 cartuchos de
séruns num só passo, que
fornecem uma vasta gama de
ingredientes ativos
•E
 mbalados em cartuchos sem ar
patenteados, que asseguram a
distribuição ideal do produto,
graças ao seu enchimento a vácuo

16

ageLOC Me® SKIN ASSESSMENT

Código de artigo 97001643

• A lgoritmo de avaliação da pele
inteligente e exclusivo baseado
na experiência e no know-how
da Nu Skin®
• Personalização baseada em si, na
sua pele e nas suas preferências
• Elimina as dúvidas e torna a
seleção de produtos de cuidados
da pele muito mais precisa
• Permite-lhe afinar a sua rotina,
sempre que necessário
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4 PASSOS PARA CUIDADOS DA PELE PERSONALIZADOS

1. D
 escubra o sistema
2. Personalize a sua rotina
de cuidados da pele
de cuidados da pele
ageLOC Me® e conheça
efetuando a Avaliação
melhor a sua pele
da Pele ageLOC Me®

3. Experimente o seu
regime personalizado
de cuidados da pele

4. Ajuste o seu regime de
acordo com a estação
do ano, sinais de
envelhecimento da pele
ou mudança de local

ageLOC Me®
TRAVEL CONTAINER

ageLOC Me®
LEATHER CASE

Durante as suas viagens, transporte
os seus produtos ageLOC Me®
no prático recipiente de viagem com
3 frascos para o seu hidratante de
dia e de noite e para o seu sérum.
O recipiente de viagem tem
capacidade para 7 dias de produto.

Esta luxuosa bolsa em pele genuína
possui um suporte para o aparelho
ageLOC Me® e 3 compartimentos
para armazenar cartuchos ageLOC
Me® e baterias adicionais. Trata-se
do acessório perfeito para transportar
o seu ageLOC Me® e divulgar este
produto original.

ageLOC Me® CUSTOM SET
Consiga cuidados dermatológicos à medida com a Avaliação da
Pele ageLOC Me®. Esta é uma ferramenta de avaliação online que
lhe permite conseguir um regime personalizado de cuidados da
pele com cerca de 2.000 combinações de produtos, baseados em
si, nos seus problemas de pele e nas suas preferências. Depois de
efetuar a Avaliação da Pele, use o seu código pessoal de cuidados
da pele para adquirir os cartuchos à sua medida.
Efetue a Avaliação da Pele ageLOC Me® para receber o seu código pessoal.

ageLOC Me® DAY AND
NIGHT MOISTURISER
As fórmulas de dia e de noite
foram criadas para atuar em
conjunto para proporcionar
uma hidratação completa. Os
hidratantes ajudam a melhorar
a renovação celular para refinar
a textura e conseguir uma pele
mais lisa e suave. Personalize os
seus hidratantes de acordo com
as suas preferências com a
Avaliação da Pele ageLOC
Me®.

ageLOC Me® SERUM
Os sérums atuam sobre uma
vasta gama de problemas
relacionados com o
envelhecimento, tais como
o aspeto das linhas e rugas,
tom de pele irregular, tamanho
dos poros, despigmentação,
firmeza da pele, etc. Os seus
3 cartuchos específicos
dependerão dos problemas
que indicou durante a sua
Avaliação da Pele.

Código de artigo 97001644

Código de artigo 86999185
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ageLOC® EDITION NU SKIN
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Ative a força da juventude.
Suavize o aspeto de linhas finas e
rugas, rejuvenesça a sua tez, revitalize
o couro cabeludo e tonifique o aspeto
da pele do seu corpo com o aparelho
patenteado ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System® II. Estudos
mostram que a corrente galvânica
favorece a absorção dos ingredientes
essenciais pela pele. Os resultados são
impressionantes. O aspeto radioso e
rejuvenescido do seu rosto e corpo
fará com que os outros se sintam
intrigados em relação à sua idade e ao
seu segredo. Está pronto para ativar a
força da juventude?
Código de artigo 9
 7101332 (branco)
97101333 (preto)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Ative a força da juventude para conseguir um aspeto mais jovem com ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II. Descubra uma tez fresca, suave e luminosa; suavize o aspeto das linhas de expressão e rugas; consiga
um cabelo mais brilhante; melhore visivelmente o aspeto da pele casca de laranja. Consiga um aspeto revitalizado e
rejuvenescido com resultados incomparáveis.
18
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CONDUTOR FACIAL
NU SKIN GALVANIC SPA
SYSTEM® FACIAL GELS
WITH ageLOC®

RESULTADOS INSUPERÁVEIS

Uma pele de aspeto mais jovem
em 5 minutos.

Melhore os benefícios visíveis de
ageLOC® Future Serum, o produto
principal do sistema ageLOC®
Transformation, em cerca de 80%
em diversos aspetos visíveis do
envelhecimento da pele, utilizando o
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II três vezes por semana*.

80%

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial
Gels with ageLOC ® é um tratamento
facial em dois passos que permite
melhorar o fornecimento de
ingredientes essenciais
antienvelhecimento à pele. Contém
ageLOC®, uma tecnologia exclusiva e
patenteada que atua sobre os sinais
visíveis do envelhecimento na sua
origem. Transforme a tez cansada e
stressada numa pele que se sente
imediatamente restaurada, hidratada e
incrivelmente suave e limpa.

* Estudo clínico independente de sete dias em
30 mulheres, novembro de 2009

Gel de pré-tratamento e tratamento
4 ampolas cada
Código de artigo 97003876
Pré-tratamento

Tratamento

SELECIONAR

SELECIONAR

A DIFERENÇA DEMONSTRADA: ATIVE A FORÇA DA JUVENTUDE EM ALGUNS MINUTOS

ANTES DA
APLICAÇÃO

APÓS
APLICAÇÃO1

ANTES DA
APLICAÇÃO

(Resultados após 6 meses)2

1

APÓS
APLICAÇÃO1

ANTES DA
APLICAÇÃO

APÓS
APLICAÇÃO1
(Resultados após 1 aplicação)3

(Resultados após 1 aplicação)3

Os resultados obtidos podem não ser típicos e os seus resultados podem variar.

2

Os resultados foram obtidos após usar ageLOC® Transformation duas vezes por dia e ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® duas vezes por semana.

3

Os resultados foram obtidos após usar o aparelho Nu Skin Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

Atividade de arNOX – experiência in vitro
DESCRIÇÃO DOS
BENEFÍCIOS
Ficou demonstrado que os
ingredientes ativos de ageLOC®
protegem a pele contra o stress
oxidativo, limitando o efeito dos
radicais livres associados à enzima
arNOX. Isto pode contribuir para
abrandar o envelhecimento da pele
que pode ser causado pela produção
acelerada de radicais livres.

Atividade de arNOX*

ADIÇÃO DE UM INIBIDOR DE arNOX
Esta experiência mostra
como um inibidor de arNOX
in vitro afeta a atividade da
enzima arNOX.
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*Atividade de arNOX medida in vitro através de uma redução de ferricitocromo C, nmole/min/1,5mg na epiderme
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CONDUTOR DE COURO
CABELUDO

NUTRIOL® HAIR FITNESS
TREATMENT

NUTRIOL® SHAMPOO 1

NU SKIN® CAPES

Um cabelo deslumbrante,
de fazer virar a cabeça.

Dê um toque profissional
às suas demonstrações.

Este tratamento, sem necessidade de
enxaguar, remineraliza o couro
cabeludo e hidrata o cabelo com
Tricalgoxyl®.

Este champô contém Tricalgoxyl®
e foi formulado para ser usado com
Nutriol® Hair Fitness Treatment para
ajudar a melhorar a abundância e
brilho do seu cabelo.

Estas capas brancas com o logótipo
Nu Skin® são feitas de nylon
impermeável.

12 ampolas

125ml

Código de artigo 97101218

Código de artigo 97101219

SELECIONAR

1

Para um cabelo de aspeto
mais volumoso.

20

73x73cm
10 unidades
Código de artigo 97136867

Não deve ser usado com ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System® II.
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CONDUTOR DE
ÁREAS ESPECIAIS

TRU FACE® LINE CORRECTOR

GALVANIC SPA TOTE BAG

NU SKIN® TOWELS

Suaviza o aspeto das linhas e rugas
com a força dos peptídeos.

Tudo o que necessita numa só bolsa.

Dê um toque de estilo às suas
sessões de beleza.

Esta fórmula avançada contém
peptídeos pró-colagénio
revolucionários que ajudam a suavizar
linhas moderadas a profundas na zona
dos lábios, olhos e testa em apenas
quatro semanas. Aumente os
benefícios, aplicando este produto
com o Condutor de Áreas Especiais
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II.

Com elásticos para frascos e
compartimentos com fechos, cada
produto está bem à vista para fácil
acesso.
Código de artigo 86997616

Fabricadas com 100% de algodão,
estas toalhas super suaves são
absorventes e resistentes.
60x80cm
10 unidades
Código de artigo 97137499

NU SKIN®
TERRY CLOTH TOWELS
Toalhas super absorventes e
incrivelmente suaves.
Com estas toalhas ultra absorventes
poderá limpar facilmente a pele após
cada aplicação do tratamento
galvânico para o rosto.
30x30cm
10 unidades
Código de artigo 86997542

30ml
Código de artigo 97102704
SELECIONAR
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Chegou o momento de levar a ciência do antienvelhecimento da pele um passo mais longe com um dos
mais avançados sistemas de tratamento corporal. Com base na ciência ageLOC®, os três produtos de corpo
ageLOC® usam novas descobertas científicas para suavizar e tornar mais firme a pele do seu corpo.
Ative a força e prepare-se para conseguir um aspeto mais jovem.

22

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 22

07.05.2018 16:13:33

ageLOC® FACE AND
BODY ADR PACKAGE
Um pacote especial ADR que
inclui 2 Nu Skin Galvanic Spa
System® Facial Gels com
ageLOC®, 1 ageLOC® Body
Shaping Gel e 1 ageLOC®
Dermatic Effects.

MEÇA A DIFERENÇA

ANTES DA APLICAÇÃO

APÓS APLICAÇÃO1
(Resultados após 6 meses)2

1

Os resultados obtidos podem não ser típicos e os seus resultados podem variar.
Os resultados foram obtidos após usar ageLOC® Galvanic Body Spa e ageLOC® Body Shaping Gel três vezes
por semana e ageLOC® Dermatic Effects duas vezes por dia diariamente.

2

ageLOC® GALVANIC BODY SPA

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

O seu corpo otimizado.

Para um aspeto mais tonificado,
firme e suave.

Para um aspeto mais tonificado
e suave.

Este tratamento intensivo com a
qualidade de um spa reduz e ajuda a
alisar o aspeto de casca de laranja a fim
de melhorar visivelmente a firmeza da
pele e o seu aspeto em geral. Ajuda
também a aumentar a energia celular
para refrescar e purificar a pele
reduzindo simultaneamente os sinais
visíveis de envelhecimento.

Esta loção hidratante e adelgaçante
ajuda a aumentar a renovação celular,
necessária para a renovação da pele e
para que esta recupere a sua textura
radiante natural. Contém também
ingredientes que ajudam a atenuar o
aspeto da celulite, ao mesmo tempo
que suavizam a pele.

Com esta tecnologia inovadora, a Nu Skin® entra
em pleno no futuro dos cuidados corporais com
ageLOC® Galvanic Body Spa. O aparelho possui
uma superfície condutora ageLOC® para o corpo
e correntes galvânicas para otimizar os efeitos
benéficos dos produtos ageLOC® Galvanic Body
Spa selecionados nos braços, abdómen e coxas.
ageLOC® Galvanic Body Spa ajuda também a
purificar e refrescar a pele para reduzir
os sinais visíveis de envelhecimento.
Código de artigo 97103972 (ageLOC® Galvanic Body
Trio ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping
Gel e ageLOC® Dermatic Effects)

150ml

150ml
Código de artigo 97003903

Código de artigo 97003902
Para obter maiores benefícios, usar
ageLOC® Dermatic Effects depois de usar
ageLOC® Body Shaping Gel.

1

Não deve ser usado com instrumentos
ageLOC® Galvanic.

2
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SISTEMAS ESSENCIAIS
Os sistemas essenciais de cuidados da pele da Nu Skin® foram formulados para responder às
necessidades específicas da sua pele: os nossos produtos ageLOC® incluem os nossos sistemas mais
avançados; Nu Skin 180˚® melhora a renovação celular; os produtos Nutricentials® são ideais para a
pele sensível e Nu Skin Clear Action® combate as erupções cutâneas.

24
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Poupe com os pacotes ageLOC®
ADR. Para mais informações sobre
como aproveitar esta promoção
especial, consulte o seu distribuidor.

ageLOC® ELEMENTS

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Radiant Day SPF 22 and
ageLOC® Transforming Night
Código de artigo 97003887

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

Código de artigo 97103774 (elements & serum)
Código de artigo 97003888 (transformation)

ageLOC®
O nosso sistema mais avançado de sempre.
ageLOC® Transformation é o mais poderoso sistema de cuidados da pele da Nu Skin®, um sistema que revela uma pele de aspeto mais
jovem de oito formas, para que consiga um aspeto mais jovem e mais saudável. Está pronto para uma verdadeira transformação?
ageLOC® GENTLE
CLEANSE & TONE
Limpa e prepara suavemente
a pele, de manhã e à noite.
Esta sofisticada espuma de limpeza
combina limpeza e tonificação num
só passo, ao mesmo tempo que nutre a
pele com avançados ingredientes que
diminuem os sinais visíveis de
envelhecimento. Esta luxuosa fórmula
oferece a primeira dose de ingredientes
ageLOC® e deixa a sua pele com uma
sensação de frescura
e suavidade.

60ml
Código de artigo 97003882

ageLOC® FUTURE SERUM

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22

ageLOC® TRANSFORMING NIGHT

Uma pele de aspeto mais
jovem de oito formas.

Ilumina, hidrata e reforça a pele.

Para uma pele mais suave e lisa.

Ingredientes eficazes, testados
cientificamente, que diminuem
a visibilidade dos sinais de
envelhecimento e estimulam
a renovação das células cutâneas em
85%1. A tecnologia patenteada contribui
para uma estrutura cutânea mais jovem,
ao mesmo tempo que estimula a
produção e reduz a decomposição da
proteína estrutural da pele, contribuindo
assim para uma pele mais tonificada.
ageLOC® Future Serum, para um
aspeto visivelmente mais jovem.

Contém ingredientes clinicamente
provados que suavizam o aspeto das
linhas finas e rugas em 45%2. Ilumina,
hidrata e reforça a pele com ingredientes
ageLOC®, ao mesmo tempo que
protege a pele dos danos provocados
pela excessiva exposição ao sol. Este
hidratante ligeiro de dia
é excelente como base para a
maquilhagem e estimula a renovação
celular para conseguir uma textura mais
suave e lisa, tornando a pele mais jovem
e luminosa, todos os dias.

Contém ingredientes que estimulam
a renovação celular em cerca de 85%1 para
uma textura mais lisa e suave. Os ingredientes
ultra suaves reproduzem
a estrutura típica da pele, contribuindo para o
processo natural de renovação noturna. Este
creme sublime oferece excelentes benefícios
quando aplicado todas as noites com a
tecnologia ageLOC®, a qual atua sobre as
causas dos sinais visíveis de envelhecimento
e reduz de forma evidente as linhas finas,
rugas e poros, para que acorde com
uma pele mais luminosa e elástica.

30ml

25ml

30ml

Código de artigo 97003883

Código de artigo 97003904

Código de artigo 97003880

1

Estudo in vitro de oito semanas com Equol.

2

Estudo in vitro de quatro semanas com uma mistura de extrato de bambu, extrato de ervilha e glucosaminas.
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8

ANTES DA APLICAÇÃO

1

APÓS APLICAÇÃO1
(Resultados após 90 dias)2

Os resultados obtidos podem não ser típicos e os seus resultados podem variar.
Os resultados foram obtidos após usar ageLOC® Transformation duas vezes por dia e ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System® II e Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels com ageLOC® duas vezes por semana.

2

Uma pele de aspeto mais jovem de 8 formas

Estudo de auto-perceção realizado em 25 pessoas que utilizaram ageLOC®
Future Serum durante 12 semanas*
Como parte da sua rotina, ageLOC® Future Serum oferece fantásticos
benefícios de oito formas importantes:

Percentagem de melhoria sentida pela linha de base

66%

1. Estrutura cutânea mais jovem

62%

2. Suavidade da pele

70%

3. Tom de pele uniforme
4. Linhas finas/rugas

59%
73%

5. Luminosidade
6. Tamanho dos poros
7. Descoloração da pele (manchas)
8. Hidratação

51%
56%
71%
Auto-perceção após 12 semanas de utilização
*Estudo de auto-perceção com 25 pessoas que utilizaram
ageLOC® Future Serum durante 12 semanas
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NU SKIN 180°®
CELL RENEWAL FLUID

NU SKIN 180°®
ANTI-AGEING SYSTEM
Poupe com o pacote ADR
Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System. Para mais informações
sobre como aproveitar esta
promoção especial, consulte
o seu distribuidor.

Nu Skin 180°® Anti-aging System
ajuda a melhorar a renovação celular
e a tornar menos visíveis as linhas
finas e rugas. O sistema é composto
por cinco produtos: Face Wash, Skin
Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block
Hydrator e Night Complex.
Código de artigo 97101255

O especialista de renovação
celular da Nu Skin®.
Esta fórmula, que contém uma forte
concentração a 15% de
polihidroxiácido glucolactona, ajuda a
estimular a renovação celular de forma
suave mas eficaz, para revelar uma
pele de aspeto mais jovem.
30ml
Código de artigo 97101250

NU SKIN 180°® FACE WASH
Elimine os sinais visíveis do
envelhecimento da pele provocado
pelo ambiente.
Com 10% de vitamina C ativa, esta
fórmula rica e cremosa atua sobre as
manchas de idade e despigmentação
e ajuda a tornar a pele mais firme para
melhorar o aspeto das linhas finas
e rugas.
125ml
Código de artigo 97101251

NU SKIN 180°® UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18
Proteger e hidratar
simultaneamente.
Formulado com fotosomas ativados
pela luz, este produto
tecnologicamente avançado que
contém óleo de abacate, nutre a pele
ao mesmo tempo que ajuda a manter
a sua função natural de proteção.
Além disso, protege também a pele
contra os raios UVB.
30ml
Código de artigo 97101254

NU SKIN 180°® SKIN MIST
Limpa e afina os poros.
Esta fórmula contém dipeptídeos
e tripeptídeos de proteína de arroz
hidrolisada que melhoram a firmeza
da pele e mantêm a pele suave e
luminosa. O extrato de cogumelo
limpa e afina os poros e o complexo
exclusivo e calmante HMW protege
a pele.
100ml

NU SKIN 180°®
NIGHT COMPLEX
Acorde com um aspeto mais jovem.
Este rico hidratante de noite ajuda a
proteger a pele dos danos causados
pelo stress oxidativo e melhora a
função protetora da pele, o que resulta
numa pele suave como a seda.
30ml
Código de artigo 97101252

Código de artigo 97101253

NU SKIN 180°®
Melhore completamente o aspeto da sua tez.
Suave e eficaz ao mesmo tempo, Nu Skin 180°® Anti-Ageing System é o novo especialista da renovação celular da Nu Skin®. Este
avançado sistema com hidroxiácidos combate os sinais visíveis de envelhecimento favorecendo a renovação celular natural da pele e
suavizando o aspeto das linhas finas e rugas. Nu Skin 180°® é a solução ideal para conseguir uma pele mais jovem.

Diga adeus à pele baça e envelhecida.
Esta fórmula cientificamente provada,
que contém uma solução de ácido láctico
a 10%, ajuda a reduzir os sinais visíveis de
envelhecimento, e protege e ajuda a pele
a manter o seu aspeto jovem e fresco.
Eficaz sozinho ou como parte do
programa Nu Skin 180°® Anti-aging
System, é um potente peeling facial que
ajuda a estimular a renovação celular para
conseguir um aspeto mais jovem e suave.
2 frascos
(cada um contém 25ml e 18 discos)
Código de artigo 97101249

NU SKIN 180°® TRATAMENTO DE OITO SEMANAS

Num estudo clínico sobre o sistema Nu Skin 180°® realizado num
laboratório independente, os responsáveis pela avaliação clínica verificaram
melhorias na pele de 50 participantes. Após oito semanas, 100% destes
participantes registaram alguma melhoria na luminosidade geral da sua
pele. Segundo a avaliação dos responsáveis pela avaliação clínica, a
percentagem de participantes que mostraram melhorias em aspetos
individuais e luminosidade geral foi a seguinte:
100%

100%

80%
Percentagem de melhoria
após 8 semanas

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL
AND NEUTRALIZER

60%
40%

60%

70%

80%

20%
0%
Descoloração

Tamanho
dos poros

Rugas

Textura
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NUTRICENTIALS®

Os produtos Nutricentials® foram formulados com ingredientes cientificamente comprovados de aplicação
tópica para melhorar de forma natural o aspeto saudável da sua pele. Com nutrientes essenciais presentes
em dietas de todo o mundo, os produtos Nutricentials® são perfeitos para as peles sensíveis,ajudando-as
a manter um aspeto saudável e radioso.

PELE NORMAL A SECA

A pele normal a seca necessita de maior capacidade de reter a humidade. Estes produtos formam a base perfeita para o seu regime diário
de cuidados da pele, ao mesmo tempo que protegem a barreira de humidade da pele.

CREAMY CLEANSING LOTION

pH BALANCE TONER

Protege a barreira de humidade
da pele de cada vez que a limpa.

Prepara a pele para a
hidratação e nutrição.

Este produto de limpeza suave sem
sabão retira completamente todas
as impurezas sem remover os lípidos
essenciais da pele.

Contém extrato de morango, que
dá à pele o pH ideal, ao mesmo
tempo que reduz o tamanho dos
poros.

150ml

150ml

Código de artigo 97110310

Código de artigo 97110312

MOISTURE RESTORE
DAY SPF 15
NORMAL TO DRY SKIN
Hidrata e protege a pele.
Com carotenoides incolores, esta
loção aumenta a resistência da pele
às condições ambientais que a
possam influenciar negativamente.
50ml
Código de artigo 97102728

NIGHT SUPPLY
NOURISHING CREAM
Contribui para maior flexibilidade e
resistência da pele enquanto dorme.
Esta fórmula contém fosfatidilcolina
que melhora o processo de renovação
da pele, uma vez que aumenta
a flexibilidade e resistência da
membrana celular.
50ml
Código de artigo 97102705
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NUTRICENTIALS® COLLECTION

NUTRICENTIALS® COLLECTION

Peles normais a secas

Peles mistas a oleosas

Coleção de seis produtos: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner,
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15
Normal to Dry Skin e Night Supply Nourishing Cream, apresentados
numa elegante bolsa de cosméticos.

Coleção de seis produtos: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day
SPF 15 Combination to Oily Skin e Night Supply Nourishing Cream,
apresentados numa elegante bolsa de cosméticos.

Código de artigo 97136437

Código de artigo 97136438

PELE MISTA A OLEOSA

A pele mista a oleosa tem de reter a sua hidratação constante, sem produzir gordura em excesso. Estes produtos ajudam a reduzir o brilho
e a libertar as impurezas que bloqueiam os poros, ao mesmo tempo que aumentam a suavidade da pele.

PURE CLEANSING GEL
Limpa em profundidade
e liberta os poros.
Esta fórmula espumosa, sem sabões,
contém papaína, uma enzima extraída
da papaia, que liberta os poros do
sebo em excesso e das impurezas.

pH BALANCE MATTEFYING
TONER
Reduz o brilho da pele
e o tamanho dos poros.
Com extrato de morango para
reduzir o tamanho dos poros e
aumentar a luminosidade da pele.

150ml

150ml

Código de artigo 97110309

Código de artigo 97110313

MOISTURE RESTORE DAY
SPF 15
COMBINATION TO OILY SKIN
Uma pele de aspeto saudável,
sem gorduras ou impurezas.
Esta loção aumenta a resistência
da pele às condições ambientais que
a possam influenciar negativamente
e ajuda a controlar o brilho e o
excesso de gordura.
50ml

NIGHT SUPPLY NOURISHING
CREAM
Contribui para maior flexibilidade e
resistência da pele enquanto dorme.
Esta fórmula contém fosfatidilcolina
que melhora o processo de renovação
da pele, uma vez que aumenta a
flexibilidade e resistência da
membrana celular.
50ml
Código de artigo 97102705

Código de artigo 97102727

*

Consultar a página 32 para mais informação sobre este produto.
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NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Limpeza para além das erupções cutâneas.
Coleção de quatro produtos: Nu Skin Clear Action® Foaming
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action®
Day Treatment e Nu Skin Clear Action® Night Treatment.
Código de artigo 97110391

NU SKIN
CLEAR ACTION®

Este sistema completo clinicamente comprovado
proporciona-lhe uma pele mais suave e de aspeto mais puro.
O produto ajuda a combater os sinais visíveis passados,
presentes e futuros das erupções de acne. Os produtos
Nu Skin Clear Action® foram formulados com ingredientes
que fornecem benefícios essenciais, validados por testes
clínicos.

NU SKIN CLEAR ACTION®
FOAMING CLEANSER

NU SKIN CLEAR ACTION®
TONER

Limpeza profunda para uma
pele suave como a seda.

Mantém a tez calma e sem
brilho em excesso.

Formulada para evitar a combinação
de gordura, bactérias e impurezas
responsáveis pelo aparecimento de
borbulhas, esta espuma de limpeza
exclusiva contém ácido salicílico para
limpar os poros e reduzir a maioria das
erupções cutâneas, deixando a pele
fresca e limpa, sem sensação de
secura.

Este tónico avançado acalma a pele
irritada e avermelhada e controla o
nível de gordura com extratos de
alcaçuz (acalma a pele irritada), zinco
PCA (controla o nível de gordura) e
uma mistura especial de vitaminas C e
E (reabastece as reservas naturais de
antioxidantes que se perdem quando a
pele combate as erupções cutâneas).

100ml

150ml

Código de artigo 97110388

Código de artigo 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®
DAY TREATMENT

NU SKIN CLEAR ACTION®
NIGHT TREATMENT

Ação múltipla para um
só resultado: pele luminosa!

Minimiza os sinais visíveis de
erupções cutâneas enquanto dorme.

Protege e revitaliza a sua pele. O
ácido mandélico melhora o aspeto
dos sinais visíveis de erupções
cutâneas do passado, fazendo
desaparecer rapidamente as manchas
escuras na superfície da pele. O ácido
salicílico atua penetrando nos poros e
dissolvendo a acumulação de gordura.
Combinados num gel leve, estes dois
ingredientes, juntamente com
humidificantes como a gluconolatona,
reforçam a resistência natural da pele
de forma a conseguir uma tez
uniforme e limpa, para que possa
enfrentar todos os dias com confiança.

Esta fórmula noturna com ácido
salicílico e retinol suaviza o aspeto
das marcas visíveis deixadas pelas
erupções cutâneas do passado,
revelando uma pele suave, limpa
e de tom uniforme.
30ml
Código de artigo 97110390

30ml
Código de artigo 97110389

30

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 30

07.05.2018 16:13:54

HIDRATAR E REPARAR

Todos necessitamos de um hidratante especialmente adaptado às necessidades específicas da nossa pele. Existem
muitos fatores que influenciam o nível de hidratação que a pele necessita, como as flutuações de temperatura, poluição,
etc. A Nu Skin® oferece uma vasta gama de hidratantes faciais, desde leves a intensos. Estes hidratantes faciais podem
ser adicionados à sua rotina diária de cuidados da pele para conseguir a melhor hidratação e um aspeto mais saudável.

HIDRATAÇÃO LIGEIRA

HIDRATAÇÃO INTENSA
NaPCA MOISTURE MIST

REJUVENATING CREAM

Pele fresca com uma
simples pulverização.

Um banho de hidratação
para as peles mais secas.

Rica em ingredientes hidratantes
naturais como o NaPCA, ácido
hialurónico e ureia, esta fórmula sem
óleos ajuda a pele a manter um nível
de hidratação normal. A bruma
refrescante é também ideal para
o corpo.

Formulado para satisfazer as
necessidades especiais da pele seca,
este creme melhora a capacidade da
pele de reter a hidratação com o poder
hidratante do ácido hialurónico. O uso
diário não só aumenta a hidratação,
como também evita a desidratação
posterior.

250ml
Código de artigo 97101226

75ml
Código de artigo 97110258

ENHANCER
Equilíbrio natural para
acalmar e hidratar.
O Enhancer, com pantenol para
acondicionar a pele e aloé vera para
a acalmar, suaviza a pele e protege-a
da perda de humidade. Aplique
generosamente para manter o
conforto da pele e o seu equilíbrio
de hidratação natural.
100ml
Código de artigo 97110308

MOISTURE RESTORE
INTENSE MOISTURIZER
Máxima hidratação para
a pele castigada.
Mais rico que o Rejuvenating Cream,
Moisture Restore responde às
necessidades da pele extremamente
seca. Com óleo de pistácio, aloé vera
e vitamina E para combater o stress,
este creme rico hidratante reforça a
barreira lípida natural da pele para dar
flexibilidade e suavidade à pele
extremamente seca ou escamada.
75ml
Código de artigo 97111259

HIDRATAÇÃO MÉDIA
NaPCA MOISTURIZER

INTENSIVE EYE COMPLEX

Ajuda a pele a reter a hidratação.

Hidratação intensa para
a pele delicada.

Com vitamina E e hidratante natural
NaPCA, este creme penetra
rapidamente na pele para aumentar
a sua capacidade natural de retenção
da hidratação. A sensação de frescura
que transmite, suave como a bruma,
torna este hidratante ideal para todos
os tipos de pele.

Formulado com algas castanhas para
reforçar a capacidade natural da pele
de absorver e reter a humidade, este
creme mantém a delicada pele do
contorno dos olhos bem hidratada,
contribuindo assim para suavizar o
aspeto das linhas finas e rugas.

75ml

15ml

Código de artigo 97110257

Código de artigo 97101233
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SOLUÇÕES ESPECÍFICAS
Criadas em colaboração com instituições de investigação de renome, as soluções específicas
da Nu Skin® contém fórmulas de vanguarda que complementam o seu sistema de cuidados
básicos para reduzir os sinais visíveis da idade, do impacto do stress e da exposição
ambiental para conseguir um aspeto jovem e saudável.
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ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
RESULTADOS CLÍNICOS
Percentagem de pessoas

80%

80%

80%

60%

55%

55%

40%

20%

0%

Dê firmeza à sua pele!

60 cápsulas

Firmeza por volta dos olhos

Semana 1

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
O especialista da firmeza da Nu Skin® emprega agora a ciência ageLOC®
para se centrar nas origens dos sinais visíveis de envelhecimento da pele.
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra foi formulado com Ethocyn® e uma rede
protetora de antioxidantes que promove a firmeza da pele e a protege do
stress oxidativo. Com estes ingredientes, este produto ajuda a dar mais
contorno e firmeza à sua pele para conseguir um aspeto mais jovem.

Firmeza geral da pele

Semana 12

Estes dados representam o melhor resultado do produto
Tru Face® Essence que a Nu Skin® jamais registou neste
espaço de tempo!
ESTUDO CLÍNICO INDEPENDENTE
Num estudo clínico, mais de 55% das pessoas envolvidas verificaram melhorias
em termos de firmeza geral e firmeza na área dos olhos em apenas uma semana.
Após 12 semanas, uma percentagem impressionante de 80% mostrava
melhorias nas mesmas áreas.

Código de artigo 97003906

TRU FACE®

Adicionando produtos Nu Skin® Tru Face® à sua rotina de cuidados básicos, poderá aumentar os benefícios da sua rotina diária,
atuando sobre os efeitos visíveis do envelhecimento para que a sua pele se mantenha suave, flexível e uniforme.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Consiga melhores contornos e um aspeto mais tonificado no pescoço e decote.
Este sistema com um recipiente duplo combina duas fórmulas ageLOC muito
eficazes: um sérum e um creme para dar contorno e tonificar a pele do pescoço
e decote. O recipiente esquerdo contém um creme opaco, enriquecido com
ingredientes que proporcionam uma hidratação profunda e suavidade à pele.
Melhora visivelmente a luminosidade da pele. O recipiente direito contém um
sérum transparente luxuoso que ajuda a melhorar o aspeto da pele flácida.
Dê o próximo passo em soluções específicas de antienvelhecimento.
30ml (2x15ml)
Código de artigo 97001570
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TRU FACE®
INSTANT LINE CORRECTOR

TRU FACE® IDEALEYES

TRU FACE® REVEALING GEL1

Deixe que os seus olhos mostrem
uma versão mais jovem de si.

Combater os sinais visíveis do
envelhecimento da pele.

Este creme eficaz preenche e relaxa as
linhas faciais, suavizando
imediatamente o aspeto das linhas e
rugas durante até 12 horas, reduzindo
os efeitos de anos de movimentos
faciais habituais em alguns minutos.

Cientificamente formulado para
oferecer benefícios a longo e a curto
prazo, este creme de definição para
os olhos transforma o aspeto da
delicada área por baixo dos olhos, que
passa de escura e inchada a tonificada,
luminosa e com aspeto mais jovem.

Com polihidroxiácidos, tão eficazes
como os tradicionais alfahidroxiácidos,
este gel avançado ajuda a estimular a
renovação celular para melhorar o tom
e a textura da pele, aumentar a sua
luminosidade e diminuir o tamanho
dos poros. Ideal para peles sensíveis.

15ml

15ml

30ml

Código DE ARTIGO 97101257

Código de artigo 97101241

Correção instantânea do aspeto
das linhas finas e rugas.

Combata os sinais visíveis precoces
do envelhecimento da pele
provocado pelo ambiente.
Este gel auxilia a síntese dos
componentes cutâneos estruturais
graças à kelpadelie, uma alga marinha
mais delicada que o retinol.
30ml
Código de artigo 97102698

Código de artigo 97101213
1

TRU FACE®
SKIN PERFECTING GEL

Para conseguir uma pele ainda mais suave, utilizar juntamente com Polishing Peel (p. 37).

ESTUDO CLÍNICO
INDEPENDENTE

Num estudo independente de
8 semanas2 com 40 pessoas, a
avaliação dermatológica mostrou
que o uso do aparelho Nu Skin
Galvanic Spa System® II com Tru
Face® Line Corrector melhorou o
aspeto das seguintes áreas da pele
do rosto:
semana 2

TRU FACE® LINE CORRECTOR

Pés de galinha usando apenas
Tru Face® Line Corrector.

Suavize o aspeto das linhas e rugas
com a eficácia dos peptídeos.

semana 8

• Linhas finas: 20%
• Pés de galinha: 21%
• Tonicidade: 17%

Pés de galinha usando o Tru Face®
Line Corrector com o aparelho
Nu Skin Galvanic Spa System® II.

Esta fórmula avançada contém
peptídeos procolagénio
revolucionários que ajudam a suavizar
o aspeto das linhas moderadas a
profundas na zona dos lábios, olhos e
testa.
30ml

semana 4

Estudo independente de 8 semanas com 40 pessoas que utilizaram Tru Face® Line Corrector
em conjunto com o aparelho Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

2

Código de artigo 97102704
SELECIONAR
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION

NU SKIN® POUCH

NU SKIN® TOILETRY BAG

Prepare a sua pele para um aspeto mais jovem.

Uma forma elegante de se manter organizado
todo o ano.

Guarde todos os seus produtos nesta elegante
bolsa de cosméticos. O desenho funcional e
elegante inclui diversos bolsos interiores para
acesso fácil a todos os seus produtos essenciais.

Com uma mistura de aminoácidos, este primer
otimiza os benefícios dos produtos Tru Face® e
fornece à pele as proteínas imprescindíveis de base.
125ml

Código de artigo 86998694

Código de artigo 86998695

Código de artigo 97101232
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DEFESA AMBIENTAL

Os séruns nutritivos ricos em antioxidantes e os avançados ingredientes de filtro solar
protegem e hidratam a sua pele, tornando-a mais luminosa e saudável.

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE

CELLTREX® ULTRA

Uma rede eficaz de benefícios
antioxidantes.

O melhor produto para a hidratação
e para o combate ao stress oxidativo.

Com CoQ10 e uma rede completa de
antioxidantes, esta tecnologia melhora
a produção de energia celular,
permitindo que a pele recupere do
stress oxidativo diário, conseguindo
assim um aspeto mais jovem e
luminoso.

Com azeite e vitamina A e E. Este
sérum nutritivo acalma e protege a
pele dos efeitos visíveis do stress
oxidativo.
15ml
Código de artigo 97102700

15ml
Código de artigo 97131809

SUNRIGHT® 35 &
SUNRIGHT® 50
Alta proteção UVA/UVB.
A excessiva exposição ao sol pode ter
consequências nocivas, entre as quais
o surgimento prematuro de sinais
visíveis de envelhecimento da pele.
Estas fórmulas resistentes à água e não
oleosas foram criadas especialmente
para criar uma pele de aspeto jovem,
fornecendo-lhe proteção contra os
efeitos nocivos dos raios solares.
100ml

SUNRIGHT® INSTA GLOW

SUNRIGHT® LIP BALM 15

Gel autobronzeador com cor para
o rosto e corpo

Proteger e hidratar.

Deseja uma tez radiante com um
toque bronzeado durante todo o ano?
Independentemente da estação,
Sunright Insta Glow ajuda a conseguir
um bronzeado luxuoso, hidratando
simultaneamente a sua pele. É
praticamente inodoro e de aplicação
fácil, sem deixar manchas na roupa.
125ml

Proteja os seus lábios e ajude-os a
conseguir um aspeto e uma sensação
de suavidade. A fórmula Sunright®
evita que os lábios fiquem gretados
e protege-os dos danos provocados
pelo sol e dos efeitos indesejáveis
da exposição solar excessiva.
4.2g
Código de artigo 97110369

Código de artigo 97001595

Código de artigo 9
 7001344 SUNRIGHT® 35
97001345 SUNRIGHT® 50
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EXFOLIANT SCRUB
Um toque mais delicado
para uma pele suave.

CREAMY HYDRATING
MASQUE
Um oásis para a pele seca.

Este exfoliante suave com
diatomáceas marinhas naturais
(algas fossilizadas) purifica a superfície
da pele, eliminando a acumulação de
células mortas e de impurezas.

Com isomerado sacárido, um íman
para a hidratação, e extratos de cato e
pinha, esta fórmula rica acalma a pele
seca ou sensível, ajudando-a a reter a
humidade.

100ml

100ml

Código de artigo 97102707

Código de artigo 97102711

POLISHING PEEL
Microdermabrasão em casa.
Validado clinicamente como um
produto que oferece resultados
similares aos de uma sessão de
microdermabrasão profissional, esta
fórmula avançada contém enzima de
abóbora que dissolve a acumulação
de células mortas e argila bentonite,
para remover as toxinas, deixando
a pele lisa e suave.
50ml

RADIANCE MASK
Uma experiência de hidratação para
a sua pele.
Esta máscara facial de folha de fibra
proveniente do Japão oferece
hidratação essencial à pele, dando-lhe
uma sensação de grande suavidade.
Este produto proporciona-lhe uma tez
luminosa e clara.
Conjunto de 4 máscaras
Código de artigo 97001486

Código de artigo 97101215

PEELINGS, MÁSCARAS E EXFOLIANTES
Os peelings, máscaras e exfoliantes da Nu Skin® rejuvenescem a pele baça e cansada, removendo as células
mortas acumuladas e melhorando a renovação celular. As fórmulas revigorantes vão fazer com que se sinta bem
e que tenha um aspeto fantástico.

NU SKIN® HEAD BAND

FAN LIFT BRUSH

Mantenha o cabelo afastado do rosto
enquanto aplica os seus cuidados
dermatológicos.

Criado especificamente para misturar
e aplicar Face Lift Powder and
Activator de forma fácil e uniforme.

Tamanho único

Conjunto de 3

Código de artigo 97136313

Código de artigo 00000265

FACE LIFT POWDER &
ACTIVATOR

NU SKIN® AQUAPOP™
TOWELETTES

Consiga o melhor aspeto,
num instante.

Use estes toalhetes ultra-suaves
para uma limpeza eficaz, para se
desmaquilhar ou simplesmente para
a limpeza das mãos. Os toalhetes
deixam uma sensação de frescura
na pele, dando-lhe ao mesmo tempo
todos os cuidados que ela necessita.

Face Lift Powder and Activator atuam
de forma imediata. Tornam a pele
luminosa, elástica e tonificada, ao
mesmo tempo que suavizam o aspeto
das linhas e rugas.
Face Lift Powder and Activator
devem ser usados em conjunto mas
podem ser adquiridos separadamente.

Só Powder

75g

Só Activator

125ml

100 unidades
Código de artigo 86998039

Código de artigo 9
 7136991 (Powder e Activator)
97110266 (Só Powder)
97110267 (Só Activator)
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CUIDADOS CORPORAIS

Os produtos corporais da Nu Skin® contêm ingredientes concebidos para nutrir, hidratar e suavizar a pele.
Graças às fórmulas avançadas, notará uma sensação divina em cada centímetro da sua pele. De dia e de noite.
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BODY SMOOTHER

LIQUID BODY LUFRA

Selar a hidratação,
manter a suavidade.

Dê à sua pele um aspeto
saudável e liso.

Imediatamente após o duche ou
banho, aplique esta loção de rápida
absorção sobre a pele ligeiramente
húmida para selar a hidratação, reduzir
a secura e nutrir a pele com aloé vera,
extrato de algas e vitaminas A e E.

Exfoliante para todo o corpo com
noz finamente moída para suavizar
as zonas ásperas da pele dos
cotovelos, parte de trás dos braços,
joelhos, calcanhares e outras zonas
onde necessário. Esta fórmula
exfoliante revitaliza a sua pele,
deixando-a suave e resplandecente.

250ml
Código de artigo 97101239

250ml
Código de artigo 97102717

BODY BAR

LIQUID BODY BAR

Um campeão de vendas que
deixa a pele fresca e limpa.

Uma experiência refrescante
e suavizante.

Este sabonete sem sabão, ideal para
toda a família, lava com suavidade,
eliminando sujidade e impurezas
e deixando a pele fresca e limpa.
Este sabonete de corpo com ligeiro
aroma a toranja e aloé vera calmante,
deve estar sempre presente na sua
casa de banho.

Esta fórmula sem sabão contém uma
combinação única de humidificantes
que dão à pele uma hidratação
profunda. Limpa suavemente a pele
e protege a barreira de humidade,
ao mesmo tempo que desperta os
sentidos com o aroma refrescante
a toranja.

Sabonete de 100g

250ml

Código de artigo 97110353

Código de artigo 97101216

5 unidades
Código de artigo 97110354

BODY CLEANSING GEL

PERENNIAL®

HAND LOTION

SINK SIDE SET

Limpeza em profundidade para
todos os dias.

Estratégia de sobrevivência para
uma pele de aspeto saudável.

A solução ideal para as mãos secas.

Este gel sem sabão foi enriquecido
com aloé vera para manter a pele
limpa, suave e confortável.

Código de artigo 97101223

O primeiro hidratante corporal com
IBR-Dormin® protege a pele, torna-a
mais resistente e aumenta a
durabilidade celular. Esta fórmula sem
perfume ajuda a pele a manter o seu
aspeto suave e saudável todo o ano.

Quando as suas mãos necessitam de
hidratação contra a secura sem uma
sensação gordurosa ou pegajosa,
Hand Lotion é a solução. A pele
absorve rapidamente esta loção leve,
deixando as suas mãos suaves e
hidratadas.

500ml

250ml

125ml

Ofereça aos seus convidados uma
experiência de lavagem de mãos
inigualável com o elegante Sink Side
Set. Este elegante conjunto para o
lavatório permite-lhe evitar a
desarrumação e dispor os seus
produtos com estilo. Um verdadeiro
objeto de estilo na sua casa de banho.
Produtos não incluídos.

Código de artigo 97101224

Código de artigo 97100875

Código de artigo 97110329

250ml

Código de artigo 86998699
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PRODUTOS PARA O CABELO

Transforme o seu cabelo sem vida em apenas sete dias com Nu Skin® Hair Care. Usados regularmente, estes
produtos cientificamente avançados corrigem e protegem o seu cabelo dos danos provocados por agentes
mecânicos, ambientais e biológicos. O seu cabelo torna-se visivelmente mais jovem e saudável.

Utilizadores com melhora visível após uso
do sistema para cabelo seco a estragado

ESTUDO DE USO DOS
CONSUMIDORES DE NU SKIN®
HAIR CARE*

60%

Utilizadores com melhora visível após uso
do sistema para cabelo normal a oleoso

82%

Utilizadores que sentiram que os produtos
funcionam melhor que os seus produtos atuais

84%

Utilizadores que tiveram uma
experiência de uso agradável

88%
0
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Formulados com tecnologias
cientificamente comprovadas e com
resultados visíveis demonstrados, os
produtos Nu Skin® Hair Care
melhoram o estado do cabelo
suavizando as cutículas para maior
resistência, brilho e facilidade de
pentear.

*Baseado em resultados de um estudo de uso por parte de consumidores, no qual 42 participantes utilizaram
voluntariamente uma coleção completa de produtos Nu Skin® Hair Care durante sete dias. Foram selecionados
participantes caucasianos e asiáticos de idades entre os 18 e 64 anos com cabelo de comprimento médio a longo.
Foi-lhes pedido aleatoriamente para usar uma combinação de champô e bálsamo todos os dias e o tratamento
condicionador semanal uma vez nessa semana.

40

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 40

07.05.2018 16:14:18

BALANCING SHAMPOO

MOISTURIZING SHAMPOO

CLARIFYING SHAMPOO

O equilíbrio perfeito entre
limpeza e hidratação.

Um oásis para o cabelo castigado.

Para um cabelo limpo,
brilhante e fácil de pentear.

Alguns champôs retiram a humidade
natural do cabelo, deixando-o seco
e sem vida. Nu Skin® Balancing
Shampoo elimina as impurezas com
suavidade, devolvendo a força da
juventude e a saúde ao seu cabelo.
250ml
Código de artigo 97101351

O excesso de calor, de tratamentos
e de coloração podem dar ao seu
cabelo um aspeto débil e opaco.
Sacie a sede do seu cabelo com
Nu Skin® Moisturizing Shampoo.
Com extrato de flor de algodão,
esteróis naturais e manteiga de karité,
este agente de limpeza nutritivo
reforça o córtex para deixar o seu
cabelo luminoso e recuperado.
250ml
Código de artigo 97101350

Formulado com extrato de resíduo
seco de sementes de manteiga de
karité, Nu Skin® Clarifying Shampoo
fixa-se às impurezas do cabelo,
incluindo nicotina, cloro e poluição
ambiental, e remove os sinais visíveis
de envelhecimento. O seu cabelo fica
mais limpo, brilhante e fácil de pentear
logo após a primeira lavagem, com um
aspeto mais forte e saudável.
250ml
Código de artigo 97101352

RICH CONDITIONER

WEIGHTLESS CONDITIONER

RENU HAIR MASK

NU SKIN® TRAVEL SET

Consiga o brilho dos cabelos jovens.

Hidratação sem peso excessivo.

Formulado com um pH baixo para
selar a cutícula do cabelo e melhorar a
hidratação, Nu Skin® Rich Conditioner
contém manteiga de karité para
fornecer ao cabelo lípidos similares aos
óleos naturais. O limnanto
(limnanthes) repara danos e protege
da quebra e debilitação, para que o
seu cabelo tenha um aspeto mais
jovem e mais brilhante.

Com complexo de limnanto
(limnanthes) para reparar os danos e
aminoácidos para tornar o cabelo mais
fácil de pentear, Nu Skin® Weightless
Conditioner hidrata abundantemente
o cabelo sem o tornar pesado. Esta
fórmula especial melhora o estado da
haste capilar para um aspeto mais
jovem, volumoso e brilhante.

Mantenha o brilho durante
toda a semana.

Leve consigo os seus produtos
favoritos Nu Skin®.

A máscara Nu Skin® ReNu Hair Mask
fornece a hidratação necessária,
penetrando na haste capilar e
reforçando o cabelo estragado.
Contém CS7, um inovador agente
suavizante da cutícula que atua como
aglutinante, selando e fortalecendo
cada uma das cutículas. Esta máscara
combate as pontas espigadas e a
quebra do cabelo, deixando-o suave,
brilhante e fácil de pentear.

Quer viaje para negócios ou lazer,
com este prático conjunto poderá
levar consigo os seus produtos
favoritos Nu Skin®. Com quatro
frascos de 75ml e uma tampa
pulverizadora fabricados em material
de alta qualidade, esta cómoda
solução de viagem caberá
perfeitamente na sua mala.

250ml
Código de artigo 97101354

250ml
Código de artigo 97101353

100g

5 unidades
Código de artigo 86998186

Código de artigo 97101356
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DIVIDENDS® SHAVE CREAM
Limpa, exfolia e amacia
durante o barbear.
A espuma concentrada deste creme
de barbear especial elimina
suavemente a sujidade e o óleo em
excesso, melhorando assim o deslizar
da lâmina sobre a pele, para um
barbear suave e preciso.
200g
Código de artigo 97101456

DIVIDENDS®
AFTERSHAVE BALM
Um resultado mais duradouro
do barbear matinal.
Este bálsamo leve torna os pelos do
rosto mais suaves, mais finos e menos
visíveis para que os resultados do
barbear matinal durem mais tempo.
Evita ainda a formação de borbulhas
provocadas pelo barbear e acalma
e refresca a pele.
50ml
Código de artigo 97101457

NU SKIN® TOILETRY BAG
Organize os seus produtos nesta
prática bolsa de cosméticos. A bolsa
tem dois compartimentos espaçosos
com fecho de correr. O exterior em
nylon resistente protege contra o
desgaste e contra os possíveis danos
durante as viagens.
Código de artigo 86995819

HOMENS

Tire maior partido da sua rotina matinal. Nu Skin®
for Men Dividends® fornece benefícios adicionais
à sua pele de forma fácil.
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AP-24® ORAL CARE COLLECTION
O seu plano de ação para uma boca fresca.
Esta coleção inclui 2 dentífricos Anti-Plaque Fluoride Toothpaste,
2 dentífricos Whitening Fluoride Toothpaste, 2 embalagens de 3
escovas de dentes Anti-Plaque Toothbrush e 1 spray Anti-Plaque
Breath Spray, apresentados numa prática bolsa de cosméticos.
Código de artigo 97136144

HIGIENE ORAL

Com um ingrediente antiplaca patenteado e fórmulas exclusivas, os produtos AP-24® oferecem uma
higiene oral avançada, proporcionando uma sensação de frescura e proteção antiplaca 24 horas por dia.

AP-24® ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY

AP-24® WHITENING
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
TOOTHBRUSH

Um prático produto que refresca
a qualquer momento.

Dentes mais brancos e mais limpos
com uma fórmula resplandecente.

Combate à placa bacteriana
com um toque refrescante.

Escova de dentes para toda a família.

Bastam algumas pulverizações para
conseguir uma sensação de limpeza
sempre que necessário, protegendo
simultaneamente contra a formação
de placa.

Este avançado dentífrico branqueia
os dentes sem peróxido, ao mesmo
tempo que ajuda a evitar as cáries
e a formação de placa.

Este dentífrico anti-cáries ajuda a
combater a placa bacteriana e refresca
o hálito graças à baunilha e à menta.

30ml

110g
Código de artigo 97111155

170g
Código de artigo 97111151

Esta escova de dentes especialmente
desenhada foi criada para eliminar
eficazmente a placa bacteriana, ao
mesmo tempo que limpa suavemente
as gengivas.
3 unidades
Código de artigo 97111377

Código de artigo 97111154
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EPOCH

®

A Nu Skin® colaborou com os etnobotânicos mais importantes do mundo para criar a gama
de produtos Epoch®. Criada em equilíbrio com a natureza, a gama Epoch® utiliza a
sabedoria botânica de diversas culturas indígenas. Experimente Epoch® e descubra uma
forma nova e pura de cuidar do seu corpo e do mundo que o rodeia.*
*A Nu Skin® doa 0,25 dólares da venda de cada produto Epoch® à Nu Skin Force for Good Foundation®, para ajudar as
comunidades que partilharam connosco a sua sabedoria.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®

EPOCH® ICEDANCER

Um aspeto saudável para os seus
Refresca e tonifica a pele
calcanhares, dedos e plantas dos pés. das suas pernas.
Para quem necessita de mais do que
um simples hidratante, Sole Solution®
ajuda a conseguir pés suaves e de
aspeto saudável. Contém pimenta da
Jamaica moída (Pimenta dioica) utilizada tradicionalmente pelos povos
da América Central para aliviar os pés
e a pele seca dos calcanhares.
125ml
Código de artigo 97101220

Se passou todo o dia de pé, trate as
suas pernas com este gel calmante
sem álcool, formulado com menta
selvagem natural (Mentha arvensis),
usada pelas tribos nativas americanas
pelas suas propriedades calmantes.
Com uma combinação de castanha
das Índias, eucalipto e óleo de menta
piperita, esta fórmula refrescante pode
ser aplicada diretamente sobre as
meias para tonificar rapidamente
as pernas.
100ml

EPOCH® FIREWALKER®

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

Acalma a pele dos seus pés.

Sacie a sede da sua pele.

Este creme etnobotânico formulado
com extrato da planta havaiana
ti (Cordyline terminalis) suaviza e
refresca pele dos pés. A planta ti é
usada tradicionalmente por faquires
polinésios que caminham sobre brasas
para absorver o calor e refrescar
e acalmar a pele. O óleo de semente
de babaçu (Orbignya phalerata)
oferece a quantidade ideal
de hidratação.

Este delicioso creme de textura rica
sacia a sede da pele com manteiga de
karité, óleo de macadâmia e o fruto da
árvore africana embondeiro (baobab).
Este produto etnobotânico testado ao
longo dos tempos contribui para uma
pele lisa e elástica que se mantém
sensivelmente suave durante todo o
dia, ao mesmo tempo que ajuda a
aumentar a resistência da pele.

100ml

125g
Código de artigo 97102781

Código de artigo 97110826

Código de artigo 97102803

ROSTO E CORPO

Com alguns dos ingredientes mais singulares da natureza, as fórmulas Epoch® para o rosto e corpo contêm
ingredientes botânicos benéficos que suavizam e hidratam a pele.

PROJETO SEEDS OF HOPE NO MALAWI
Recolhemos o que semeamos: por cada Epoch® Baobab Body Butter
vendido, a Nu Skin doará 0,25 dólares à Force for Good Foundation® para o
projeto Seeds of Hope, no Malawi. Em muitas zonas de África, a vida seria
impossível sem o embondeiro (baobab). Cada uma destas árvores pode
conter até 120.000 litros de água no seu tronco. Durante a estação seca,
estes reservatórios vivos fornecem água e nutrição às comunidades que os
rodeiam, possibilitando assim a sua sobrevivência.
O projeto de reflorestação Malawi Seeds of Hope tem por objetivo a
plantação e conservação de árvores, incluindo o embondeiro, em aldeias
locais, fornecendo um recurso precioso aos habitantes do Malawi.
Para mais informações, visite www.forceforgood.org
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EPOCH® EVERGLIDE

EPOCH® HAND PURIFIER*

Suavize a sua pele enquanto
se barbeia.

Limpeza das mãos em qualquer lado.

Com Everglide poderá conseguir um
barbear suave, apurado e confortável.
Contém verbasco, um ingrediente
botânico usado pelos índios do
sudoeste americano pelas suas
propriedades calmantes.
125g
Código de artigo 97110805

Epoch® Hand Purifier contém
alfazema, utilizada na Europa pelo seu
efeito de limpeza, e limpa e ajuda a
combater os germes e bactérias.
100ml
*Inclui uma unidade
recarregável de 15ml.
Código de artigo 97102835

EPOCH® GLACIAL
MARINE MUD®

EPOCH® DEODORANT

Extrai impurezas e suaviza a pele.

Com Citrus aurantium amara, esta
fórmula para as axilas desliza
facilmente e acalma a pele.

Retira impurezas e células mortas da
pele e amacia-a com uma matriz
substancial de componentes e
oligoelementos benéficos. Segundo a
lenda, as tribos índias tentaram fazer
cerâmica com esta argila especial. Não
o conseguiram devido ao tamanho
diminuto das partículas, mas notaram
que as suas mãos se tornavam mais
suaves e macias.

Um novo conceito de frescura.

50g
Código de artigo 97110802

200g
Código de artigo 97110809

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Cuide da sua pele e do mundo à sua volta.
Coleção de seis produtos Epoch®: Sole Solution, Glacial Marine Mud,
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker e Ava puhi moni Shampoo e
Light Conditioner, apresentados numa caixa reutilizável com desenhos de
inspiração africana.
Código de artigo 97137347

ESCOLA AGRÍCOLA PARA A INDEPENDÊNCIA
FAMILIAR (SAFI)
A SAFI tem por objetivo ajudar as pessoas do Malawi a aprender melhores
técnicas de agricultura, como cultivo, irrigação por gotejamento,
conservação das florestas e muito, muito mais. A aldeia de Mtalimanja, que
acolheu o primeiro grupo de agricultores do Malawi e as suas famílias em
setembro de 2007, é o projeto mais ambicioso e de maior alcance que a Nu
Skin® alguma vez empreendeu para ajudar a população do Malawi, não
apenas durante uma temporada ou um ano, mas durante muitas gerações
futuras. Ao comprar Epoch® Force for Good Collection, para além dos
0,25 dólares doados à Nu Skin Force for Good Foundation® pela venda de
cada produto Epoch®, a Nu Skin® doará 4 euros ao projeto SAFI.

EPOCH® BLEMISH TREATMENT

EPOCH® POLISHING BAR

Melhora o aspeto da pele
com erupções cutâneas.

Polimento e limpeza simultânea
da pele.

Blemish Treatment contém lágrimas
de Job, usadas pelos povos asiáticos
para diminuir a vermelhidão.

Com Glacial Marine Mud® e tsuga
heterophylla (cicuta), usada pelos
índios americanos do noroeste do
Pacífico, este sabonete sem sabão
ajuda a remover impurezas e gordura
em excesso.

15ml
Código de artigo 97110845

100g
Código de artigo 97110803

Para mais informações, visite www.forceforgood.org
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EPOCH® AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

EPOCH® AVA PUHI MONI
CONDITIONER

Combate a caspa todos os dias.

Um cabelo divino.

EPOCH® AVA PUHI MONI
SHAMPOO & LIGHT
CONDITIONER

Este champô botânico foi formulado
com folhas de clematis, usadas
tradicionalmente pelos índios
americanos para tratar a pele seca
e escamada. Este champô de uso
diário contém Ava puhi moni para
manter o cabelo suave e sedoso,
com um aroma fresco e limpo.

Este bálsamo etnobotânico foi
formulado para manter o seu cabelo
com um aspeto brilhante, saudável
e bonito. Perfeito para usar em
combinação com Epoch Ava Puhi
Moni Anti-Dandruff Shampoo.

Limpeza e hidratação para o cabelo.
Este champô e bálsamo leve
etnobotânico é um produto 2 em 1
que limpa e hidrata de forma suave,
deixando o cabelo limpo, brilhante
e lustroso.

250ml

250ml

Código de artigo 97102812

Código de artigo 97102811

250ml
Néctar de Ava puhi usado nos produtos
Ava puhi moni.

Código de artigo 97102810

CABELO
Ava puhi moni shampoo and conditioner.
Durante muitas gerações, os polinésios aplicavam diretamente o néctar do bolbo de Ava puhi no cabelo para o limpar e
amaciar. Com Epoch®, agora pode experimentar os efeitos amaciadores, suavizantes e abrilhantadores de Ava puhi moni.

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR
& BODY WASH
Acabaram-se as lágrimas à hora
do banho. Agora são só sorrisos.
Este produto que não faz lacrimejar
os olhos, contém extrato de flor de
hibisco, usado pelas culturas
tradicionais do sudeste asiático
e da América Central para hidratar
o couro cabeludo e mantê-lo saudável,
ao mesmo tempo que limpa a pele
e o cabelo. O recipiente dispensador
de espuma é fácil de usar com uma
só mão.
150ml
Código de artigo 97102897
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EPOCH® PEPPERMINT

EPOCH® LAVENDER

EPOCH® LEMON

EPOCH® HARMONY

Mentha piperita

Lavendula angustifolia

Citrus limon

Mistura de canela e cravinho

Mergulhe no aroma refrescante e
acentuado do óleo essencial Epoch®
Peppermint que lhe proporcionará
uma sensação estimulante, ao mesmo
tempo que cria uma sensação
refrescante e positiva.

O aroma floral natural deste óleo
proporciona uma sensação de
tranquilidade. Equilibre os seus
sentidos e desfrute de um momento
relaxante, mesmo nos dias mais
movimentados, com Epoch®
Lavender.

Epoch® Lemon dá-lhe uma sensação
de frescura tonificante que irá
surpreender e deliciar os seus sentidos.
Este óleo também pode ser utilizado
para eliminar os odores não desejados,
para uma verdadeira sensação de
jardim fresco.

Epoch® Harmony é uma mistura forte
de canela e cravinho. Graças ao seu
forte aroma, esta mistura é uma ótima
combinação de fragrâncias que
transmite uma sensação calorosa e
acolhedora.

15ml

15ml

Código de artigo 97001522

Código de artigo 97001523

15ml

15ml

Código de artigo 97001524

Código de artigo 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Em equilíbrio com os seus sentidos.

EPOCH® PEACE

EPOCH® MOVE

Mistura de alfazema e bergamota

Mistura de gaultéria e zimbro

Reserve uns momentos para si mesmo
e recupere o seu equilíbrio. O aroma
intenso de Epoch® Peace vai fazer com
que consiga relaxar. É o aroma perfeito
para terminar o seu dia de forma calma
e relaxada. Use com o difusor ou
aplique sobre a pele, diluindo
previamente com Epoch® Topical
Blending Oil.*

Epoch® Move é uma mistura tópica
revigorante que proporciona uma
sensação refrescante à pele. Deixa
um aroma fresco na pele, que
proporciona uma sensação
refrescante e revigorante.

15ml

Código de artigo 97001527
Por favor, consulte as instruções de utilização
no rótulo do produto antes de o usar.

*

48

Misturar com Epoch® Topical
Blending Oil antes de aplicar
sobre a pele.*
15ml

Código de artigo 97001529

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL
A mistura sedosa de textura suave
é derivada de coco natural e óleos
de palma e soja num fluido não
gorduroso e não pegajoso que deixa
a pele suave e sedosa. É absorvido
rapidamente pela pele sem obstruir
os poros.

TOPICAL BLENDING SET
Este conjunto é o acessório ideal
para misturar Epoch® Topical Blending
Oil com Epoch® Peace e Epoch®
Move antes da aplicação na pele.
Inclui uma bolsa prática, ideal
para guardar os seus óleos.
Código de artigo 97138803

Para usar como óleo veicular para
misturar com Epoch® Peace ou
Epoch® Move, para uso cosmético.*
118ml

Código de artigo 97001528
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EPOCH® CHILL

EPOCH® SUNSHINE

EPOCH® DIFFUSER

EPOCH® AROMATIC STONE

Mistura de eucalipto e pinho

Mistura de citrinos e hortelã

O aroma forte de Epoch® Chill
deve-se ao eucaliptol, um produto
químico naturalmente formado pelas
plantas. O eucaliptol tem um aroma
semelhante à cânfora fresca, para uma
sensação de frescura e respiração fácil.

Desfrute do aroma de Epoch®
Sunshine, uma mistura equilibrada de
óleos essenciais de citrinos e menta.
Esta mistura exótica de óleos
essenciais vai fazer com que se sinta
revigorado; uma forma perfeita de
começar o dia.

O Difusor Epoch® ultrassónico vibra
para vaporizar água e o óleo essencial
numa névoa ultrafina. A sua forma
adaptável e tamanho pequeno
permitem que se adapte perfeita e
facilmente em qualquer divisão da
sua casa.

Desfrute dos seus Óleos Essenciais
Epoch® favoritos onde quer que se
encontre e sempre que quiser, de
forma natural. A caixa compacta da
pedra aromática torna-a fácil e
discreta de usar.

15ml

15ml

Dimensões: Ø 13.6 x H 14 cm

Dimensões: Ø 5 x H 2 cm
Código de artigo 86998688

Código de artigo 86991440

Código de artigo 97001526
Código de artigo 97001525

Para enfrentar melhor os desafios do estilo de vida moderno, a Nu Skin® oferece os
Epoch® Essential Oils, soluções etnobotânicas que favorecem a interação humana e criam
experiências sensoriais com o mundo natural. Os óleos individuais e óleos mistos oferecem
uma variedade de aromas e soluções que melhoram qualquer rotina ou ocasião.

EPOCH® DISCOVERY

EPOCH® EXPERIENCE

Conheça os óleos essenciais com
Epoch Discovery, um conjunto que
inclui 1 Epoch Lemon, 1 Epoch
Peppermint, 1 Epoch Lavender
e 1 Pedra Aromática Epoch.

Desfrute de aromas estimulantes,
como Epoch Harmony, Epoch Chill,
Epoch Sunshine e Epoch Peace com
um Difusor Epoch e uma Pedra
Aromática Epoch e saiba tudo sobre
estes óleos através da brochura
incluída neste conjunto.

Código de artigo 97138689

EPOCH® COMBINATION SET
FOR BODY OIL
Use os óleos essenciais Epoch com
aplicação tópica com o conjunto para
óleo corporal que contém 1 Epoch
Peace, 1 Epoch Move e 1 Epoch
Topical Blending Oil. O aroma
estimulante proporcionar-lhe-á uma
aventura sensorial tropical e o óleo
deixará a sua pele lisa como a seda,
com uma incrível suavidade e brilho.

Código de artigo 97138690
97138748: BE
97138749: CH
97138750: LU
97138751: GB, IE

Código de artigo 97001520
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NU COLOUR

®

Criada com base em estudos científicos sobre cuidados dermatológicos, esta gama de maquilhagem
aumenta e ilumina a sua beleza natural, com os melhores conceitos de maquilhagem da Nu Skin®.
Os cosméticos Nu Colour® são o complemento ideal dos bons cuidados dermatológicos
e protegem, reparam e melhoram o aspeto da sua pele.
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TEZ
Fair
Sand
Honey
Medium Beige

Almond
Pink Ochre
Sunset Beige
Honey Beige
Medium Ochre
Tawny
Mocha

Porcelain Beige
Vanilla Beige
Buffed Ivory
Soft Amber

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15

Puro, natural, belo.

Tom suave e luminoso.

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE
WET/DRY PRESSED POWDER1

Um creme hidratante que oferece uma cobertura
ligeira e luminosa, respeitando o tom natural da
pele. Além disso, é rico em ingredientes
antienvelhecimento, possui um fator FPS e efeitos
CC (correção de cor). Estes ingredientes
antienvelhecimento contribuem para ajudar a
melhorar o aspeto das linhas finas e rugas, enquanto
o fator FPS ajuda a proteger a pele dos efeitos
indesejáveis da excessiva exposição ao sol.

Cobertura média para um acabamento
impecável e sem brilho, diminuindo o tom baço
e a vermelhidão da pele. Com FPS 15, que ajuda
a proteger a pele dos efeitos indesejáveis da
excessiva exposição ao sol e ingredientes
antienvelhecimento que ajudam a melhorar o
aspeto das linhas finas e rugas, para um aspeto
mais luminoso.

Dois acabamentos em um para
uma cobertura impecável.
Este pó versátil de longa duração atua como pó
de acabamento sedoso de dia e como uma
magnífica base mate para a noite. Aplique-o
seco para fixar a maquilhagem e reduzir o brilho,
ou húmido com a esponja para conseguir a
máxima cobertura e um acabamento impecável.

30ml

11.3g

Código de artigo 97160857 Almond
97160865 Pink Ochre
97160858 Sunset Beige
97160861 Honey Beige
97160866 Medium Ochre
97160859 Tawny
97160860 Mocha

Código de artigo 97160402 Porcelain Beige
97160403 Vanilla Beige
97160405 Buffed Ivory
97160407 Soft Amber

40ml
Código de artigo 9
 7161113 Fair
97161114 Sand
97161115 Honey
97161140 Medium Beige

1

A caixa vende-se separadamente.

Blossom Pink
Peach Cloud
Nude Tan
Light
Medium
Tan

CONCEALER

LIGHTSHINE BLUSH DUO

BRONZING PEARLS

FINISHING POWDER

Imperfeições? Onde?

Uma luminosidade saudável e
natural.

Bronzeado com um simples toque.

Fixe a maquilhagem.

Estas pérolas de pó suaves em cinco
tonalidades diferentes permitem o
toque final perfeito para qualquer tom
de pele. Aplicar com pincel para
adicionar um toque radiante como que
banhado pelo sol, para um aspeto
saudável e luminoso.

O pó solto ultra transparente ajuda a
fixar a base e o blush para um
acabamento natural e impecável, sem
efeito 'empoado'.

A nossa tecnologia ímpar de
polímeros resultou neste corretor
cremoso e sólido que permite uma
cobertura leve, suave e duradoura que
permite a aplicação de várias camadas.
Fornece vitaminas e ingredientes
botânicos benéficos à pele.
2.65g
Código de artigo 9
 7161301 Light
97161303 Medium
97161304 Tan

Este incrível Blush Duo permite
definir, esculpir e destacar com
facilidade as maçãs do rosto. O pó
suave e sedoso desliza suavemente,
permitindo uma luminosidade
saudável e natural. Misture os dois
tons para definir o rosto e dar-lhe
um pouco de luminosidade ou
aplique o tom brilhante para
destacar as maçãs do rosto.

30g
Código de artigo 97161201

30g
Código de artigo 97161501

Disponível em 3 tons luminosos: nude
tan, blossom pink e peach cloud.
5.5-5.8g
Código de artigo 97102850 Blossom Pink
97102849 Peach Cloud
97102869 Nude Tan
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LÁBIOS
Petal Pink
Antique Rose
Flushed
Berry Glaze
Champagne Kisses
Brandy
Cha Cha Red
Sunset

Tender Beige
Sweet Pink
Crystal Clear

Determined
Persistence
Confidence
Unbreakable
Roar
Maven
Ruler
Reign
Breadwinner

LIP PLUMPING BALM

CONTOURING LIP GLOSS

REPLENISHING LIPSTICK

POWERLIPS FLUID

Bálsamo ligeiro e hidratante para
lábios mais volumosos.

Lábios mais voluptuosos e de aspeto
mais jovem.

Lábios jovens e irresistíveis.

O bálsamo desliza suavemente nos
lábios, proporcionando uma sensação
refrescante. Os lábios transformam-se
instantaneamente, com mais
suavidade e um toque de cor.

Estes glosses ultra-luminosos e de
longa duração contêm um
oligopeptídeo que define o contorno
dos lábios, centrando-se no “arco de
Cupido”. Este peptídeo ajuda a
conseguir os lábios que deseja:
voluptuosos, delineados e de aspeto
mais jovem. Use sozinho ou sobre o
seu tom favorito de Nu Colour
Replenishing Lipstick.

Dê aos seus lábios uma cor intensa
e duradoura com Nu Colour
Powerlips Fluid.

4.5g
Código de artigo 97102853

15ml
Código de artigo 97160905 Tender Beige
97160904 Sweet Pink
97160902 Crystal Clear

Este batom cremoso realça os seus
lábios com cores intensas e resistentes,
com a proteção extra do azeite. Este
ingrediente nutre os tecidos e evita a
oxidação para que consiga lábios de
aspeto jovem e suave.
4g
Código de artigo 97160102 Petal Pink
97160105 Antique Rose
97160106 Flushed
97160108 Berry Glaze
97160112 Champagne Kisses
97160114 Brandy
97160119 Cha Cha Red
97160115 Sunset

PINCÉIS
PROFISSIONAIS
CONJUNTO
DE PINCÉIS
PROFISSIONAIS

2

1

3

4

Aplique a sua
maquilhagem como um
profissional
Este luxuoso conjunto de
pincéis de maquilhagem
foi desenhado com
dedicação, para lhe
permitir aperfeiçoar o seu
look com toda a facilidade.
Este conjunto completo
de maquilhagem contém seis pincéis essenciais numa
elegante caixa prateada e é um must-have para uma
aplicação impecável. O conjunto profissional contém um
pincel para pó, um pincel para base, um pincel de blush, um
pincel para aplicação sombras, um pincel para esbatimento
de sombras e um pincel para sobrancelhas. As suaves cerdas
sintéticas de fibra dupla são indicadas para maquilhagem
líquida ou em pó e permitem aplicar apenas a quantidade
exata de produto para um acabamento natural e sem
imperfeições.
Código de artigo 97138962

5

6

Esta fórmula leve e de alto
desempenho aplica-se com um único
passo e tem longa duração. Além
disso, os seus lábios mantêm-se suaves
graças aos ingredientes como óleo de
abacate e vitamina E. Seriamente
eficaz. Simplesmente fantástico.
Powerlips Fluid.
3.1ml
Código de artigo 97001573 Determined
97001572 Persistence
97001571 Confidence
97001578 Unbreakable
97001579 Roar
97001574 Maven
97001580 Ruler
97001582 Reign
97001575 Breadwinner

PINCEL PARA BASE N°1

PINCEL PARA PÓ N°2

Consiga facilmente um visual radiante
e impecável. Este pincel ultra suave
para base possui cerdas de fibra dupla
sintética, especialmente concebidas
para usar com produtos líquidos,
permitindo criar um acabamento
impecável e natural. Este pincel de alta
qualidade permite que aplicar a base
da melhor forma e muito facilmente
para conseguir um efeito “invisível”.

O pincel essencial para a aplicação de
pós! Cerdas em fibra sintética dupla,
ideais para uma cobertura suave e
uniforme. O pó não cai facilmente do
pincel, permitindo assim conseguir um
visual natural e impecável.

Código de artigo 86998922

PINCEL DE BLUSH N°3
Para uma aplicação de blush muito
precisa! Este pincel angular e ultra
suave com cerdas de fibra dupla
sintética, é perfeito para esculpir o
contorno das maçãs do rosto,
permitindo uma definição perfeita.
Código de artigo 86998925

PINCEL PARA SOMBRAS N°5
O pincel ideal para aplicar sombras em
toda a pálpebra e dar contorno ao
longo da dobra da pálpebra.

Código de artigo 86998924

PINCEL PARA ESBATER N°4
Aplique a sua maquilhagem como um
profissional Este pincel longo e cónico
mistura e esbate as sombras de olhos.
Código de artigo 86998923

PINCEL DE SOBRANCELHAS
N°6
Um pincel oblíquo, criado para aplicar
e misturar pós cuidadosamente. Um
acessório essencial para definir as
sobrancelhas, acentuar os olhos e criar
as sobrancelhas perfeitas.
Código de artigo 86998926

Código de artigo 86998927
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OLHOS
Coral Leaf
Mocha Brick
Violet Breeze

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

KIT DE SOBRANCELHAS
LIGHTSHINE

PALETES DE SOMBRAS LIGHTSHINE COM 5 CORES

Sobrancelhas bem cuidadas

As nossas incríveis paletes de sombras com 5 cores permitem criar
facilmente os mais diversos visuais. Cada palete inclui tons opacos
e brilhantes para destacar as suas características naturais ou para
criar um visual mais dramático e intenso. Destaque, dê forma e
defina os seus olhos com cores intensas que proporcionam um
resultado impecável.

Pinte, dê forma e preencha as
sobrancelhas com o novo kit de
sobrancelhas. Ideal para misturar os
tons e criar um resultado impecável.
Permite criar looks naturais e looks
mais intensos e definidos.
4g
Código de artigo 9
 7102852

CUSTOM COLOUR DESIRED
EFFECTS EYE SHADOW 1

Destaque os seus olhos

4.7-5.1g

Os olhos incríveis que merece ter.
Contém jojoba e pós micronizados para
uma consistência suave e fácil de combinar.
Esta sombra de olhos resiste à acumulação
e ao desvanecimento e está disponível
numa vasta gama de cores suaves
personalizáveis.
1,7g

Código de artigo 97102847 Coral Leaf
97102868 Mocha Brick
97102848 Violet Breeze

Código de artigo 97160221 Smoke
97160202 Shell
97160220 Slate Gray
97160205 Azalea Pink
97160211 French Vanilla
97160217 Espresso
97160215 Sandy Gold
97160218 Pearl Green
1

A caixa vende-se separadamente.

Coffee Bean
Jet Black

CURLING MASCARA BLACK
Curvas de longa duração.
Um olhar deslumbrante e brilhante
todos os dias com este rímel avançado.
A escova ligeiramente curvada define
a curvatura natural das pestanas e
facilita a aplicação.
9g
Código de artigo 97102851

NUTRIOL® EYELASH
TREATMENT

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

ONDULADOR DE PESTANAS

Cuide das suas pestanas.

Olhos definidos e de aspeto suave.

Com Nu Colour Nutriol Eyelash
Treatment, basta uma passagem para
conseguir pestanas mais volumosas
e resistentes. O gel transparente
reforça e alonga as pestanas delicadas
desde a raiz até às pontas. Perfeito
para usar sozinho ou como base de
Nu Colour Curling Mascara.
A fórmula suavizante é o tratamento
ideal para as suas pestanas.

Esta fórmula delicada aplica-se fácil
e suavemente, permitindo um controlo
total para conseguir o efeito que
deseja: linhas finas e precisas, linhas
suaves ou um look esfumado para
a noite.

Curve suavemente as suas pestanas
com o Ondulador de Pestanas
Nu Colour. A sua forma angular
torna-o um acessório indispensável
para umas pestanas fantásticas.

Curvas perfeitas!

Código de artigo 86998900

1.13g
Código de artigo 97160702 Coffee Bean
97160701 Jet Black

5ml
Código de artigo 97161801
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DE DENTRO
PARA FORA
Para além de melhorar o seu aspeto, o nosso
compromisso estende-se também ao seu bemestar. A Pharmanex® oferece uma abordagem
completa, com suplementos alimentares formulados
para nutrir e proteger o seu organismo. Graças a
cientistas dedicados e colaborações com instituições
científicas em todo o mundo, a nossa equipa de
investigação e desenvolvimento cria produtos
inovadores.
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NUTRITIONALS
Produtos personalizados

A Pharmanex® criou suplementos completos que fornecem ao organismo os níveis adequados de vitaminas e
minerais importantes. É importante ter uma dieta equilibrada e variada e um estilo de vida saudável.
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LIFEPAK®+
Mantermo-nos saudáveis durante
toda a vida começa com uma boa
alimentação. Existe um número
crescente de evidências científicas que
demonstram os benefícios para a
saúde de nutrientes específicos. Uma
dieta saudável deve incluir um
conjunto equilibrado de
macronutrientes (gorduras, proteínas e
hidratos de carbono) e de
micronutrientes (vitaminas e minerais)
que correspondam às necessidades da
nutrição humana.
LifePak+ fornece uma vasta
diversidade de vitaminas e minerais
necessários para apoiar nove funções
importantes do organismo.
60 saquetas com 4 comprimidos
cada.
Código de artigo 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®+

A sua base para uma vida plena de saúde.
A Pharmanex® criou suplementos com micronutrientes que fornecem ao organismo os níveis adequados de vitaminas
e minerais importantes, bem como um arsenal completo de ingredientes botânicos. LifePak®+ oferece-lhe os benefícios
nutricionais mais importantes, validados cientificamente.

9 FUNÇÕES NUMA SÓ FÓRMULA

Mantenha as suas defesas

VISÃO
FUNÇÃO COGNITIVA
Iodo, zinco, ...1

SAÚDE CUTÂNEA

Niacina, biotina, ... 2

REDE DE DEFESA
ANTIOXIDANTE
Selénio, manganésio,
vitamina C, ... 3

SAÚDE ÓSSEA

Vitamina A, vitamina B2 e zinco. 5

SAÚDE
CARDIOVASCULAR
Vitamina K, cálcio, ... 6

O corpo está
constantemente exposto aos
raios do sol, à poluição e ao
stress, o que pode debilitar
a barreira protetora da pele.
Com a sua fórmula avançada,
LifePak®+ fornece-lhe
vitamina C, que contribui
para a proteção das células
contra o stress oxidativo.

APOIO AO SISTEMA
IMUNITÁRIO
Vitamina C, zinco, cobre, ... 7

METABOLISMO

ESSENTIAL
NUTRITIONALS ADR
PACKAGE, WHICH
CONTAINS LIFEPAK®+ ,
MARINE OMEGA AND JVI®

FUNÇÃO DA TIRÓIDE

Para mais informações sobre
como aproveitar esta promoção
especial, consulte o seu
distribuidor.

Vitamina B1, iodo, cobre, ... 8

Cálcio, vitamina D, ... 4
Iodo e selénio.9

1 Contribuem para uma função cognitiva normal.

4 Contribuem para a manutenção de ossos normais.

7 Contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.

2 Contribuem para a manutenção normal da pele.

5 Contribuem para a manutenção da visão normal.

8 Contribuem para o metabolismo energético normal.

3 Contribuem para a proteção das células contra o stress oxidativo.

6 Contribuem para a coagulação normal do sangue.

9 Contribuem para o funcionamento normal da tiroide.
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A AJUDA PARA UMA
BASE SÓLIDA
Para manter uma saúde ótima, é aconselhável praticar uma dieta equilibrada com vitaminas, minerais e
outros nutrientes, e um estilo de vida saudável. Com as exigências de um estilo de vida muito ocupado,
o consumo extra de nutrientes selecionados pode complementar a sua dieta normal quotidiana.
LifePak®+, JVi® e Marine Omega foram especialmente criados para lhe fornecer a base nutricional que
lhe permite funcionar da melhor forma no mundo moderno.

MARINE OMEGA

JVi®

Marine Omega é um suplemento alimentar com ácidos gordos ómega 3
que contém ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenóico
(DHA) que fornece 1.200 mg/por dia de ácidos gordos ómega 3. O EPA e
o DHA derivados de peixe e óleo de krill contribuem para o funcionamento
normal do coração. Além disso, o DHA contribui para a manutenção de
uma função cerebral e visão normais.

Joie de Vivre — Saboreie a vida

120 cápsulas de gel
Código de artigo 85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT
85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

JVi® é uma bebida à base de concentrados, sumos e purés de frutas e vegetais,
cuidadosamente selecionados para satisfazer o seu paladar. Porque quando as
melhores frutas e vegetais europeus se juntam aos frutos imperiais goji,
espinheiro marítimo e acerola, é você quem desfruta dos benefícios. Estas
últimas são conhecidas pelo seu alto teor de vitaminas e minerais, especialmente
a vitamina C, e são tradicionalmente consumidas nas culturas da América do Sul
e da Ásia como parte de uma dieta saudável.
Esta bebida cor de laranja é rica em vitamina C e contém carotenoides, o que
contribui para:
• Proteção das células contra as oxidações indesejáveis
• Funcionamento normal do sistema imunitário
• Formação normal de colagénio para o funcionamento normal da pele
Com JVi® poderá reforçar a proteção do seu organismo e conseguir um aspeto
radiante, de dentro para fora.
2 frascos de 750ml
Código de artigo 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

Deseja mais informações sobre um produto Pharmanex®? Visite www.nuskin.com
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COMO POSSO SABER
O MEU NÍVEL DE
CAROTENOIDES?

O Pharmanex® BioPhotonic Scanner, desenvolvido
por cientistas e investigadores de uma conceituada
universidade americana, é um instrumento avançado que
mede o nível de carotenoides nos tecidos cutâneos de
forma não invasiva através da reconhecida tecnologia de
espetroscopia Raman.
Colocando simplesmente a palma da mão à frente da luz
azul e de baixa energia do Scanner, totalmente segura,
conseguirá dentro de segundos uma leitura dos níveis de
carotenóides da sua pele - o Nível de Carotenoides da
Pele (SCS).
A tecnologia patenteada do BioPhotonic Scanner é um
modo rápido e cómodo de saber se os seus produtos,
como LifePak®+ e JVi®, aumentam o seu Nível de
Carotenoides da Pele.

GARANTIA DE
REEMBOLSO
Se o seu resultado de SCS
não melhorar após tomar
produtos certificados SCS,
reembolsaremos o seu
dinheiro*.
*Para todos os detalhes sobre esta
garantia, visite www.nuskin.com

PHARMANEX® S3
BIOPHOTONIC SCANNER

O S3 é a nova geração desta inovação tecnológica, por ser
mais pequeno, mais rápido e mais prático. Em 2014, o S3
recebeu a medalha de bronze do prémio internacional de
excelência em design (International Design Excellence Awards
(IDEA)), e foi selecionado como vencedor do prémio BIG
Innovation Awards 2015. Segundo o BIG, o Scanner permite
aos utilizadores comprovar as melhorias na pele quando
alteram as suas dietas e estilo de vida.
Disponível desde de abril 2014 para todos os
Distribuidores qualificados.
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PROGRAMA TR90®:
COMECE A SUA TRANSFORMAÇÃO
Atualmente, conseguir ter hábitos alimentares saudáveis e um estilo de vida saudável pode ser um desafio.
Apresentamos TR90®, um programa de controlo de peso que ajuda a criar o equilíbrio entre a mente
e o corpo que o seu "novo eu" necessita.
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CORPO

O Programa TR90® é composto por três
importantes elementos: substitutos de refeição
para controle de peso, conselhos nutricionais e
métodos de fitness adaptados.
PLANO
ALIMENTAR

EXERCÍCIOS

O pacote TR90® inclui:

Programa TR90® com ADR de 3 meses:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,
1 Guia de Programa TR90®, 1 Diário de Transformação e outros artigos.

Mês 1: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90®
M-Bars, 1 Guia de Programa TR90®, 1 Diário de Transformação e outros artigos.
Mês 2 e 3: 1 TR90® Complex C e 1 TR90® Complex F.

Código de artigo 9
 7138602: GB, IE, IS		
97138601: AT, CH, DE, LU		
97138608: CH, IT			
97138611: PT			
97138600: DK			
97138791: PL			
97138599: CZ			
97138612: RO			

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

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

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

TR90® COMPLEX C

TR90® COMPLEX F

TR90® JS destina-se a ser usado
nas 2 semanas iniciais. Contém
ingredientes como cato, laranja
vermelha, romã e açafrão.

TR90® Complex C contém cacau,
romã e cereja amarga.

O composto de ingredientes do
Complex F fornece ao organismo
ingredientes como frutos cítricos,
cebola, uva, pimenta de Caiena,
laranja vermelha e chá verde.

15 saquetas
Código de artigo 8
 5893750: GB, IE, DK, PT, IS
85153750: ES, NO, IT
85883750: FR, NL, DE, AT, BE,
LU, CH
85833750: FI, SE
85433750: HU, RO
85283750: CZ, SK, PL
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TR90® M-BAR

TR90® PROGRAMME GUIDE

A sua refeição 'portátil'

Fazer exercícios adaptados ao seu
estilo de vida pessoal, modificar os
hábitos alimentares e definir objetivos
individuais são aspetos muito
importantes deste programa.

Deliciosas tabletes de substituição de
refeição disponíveis em dois sabores:
Chocolate e Lemon Crisp. São ricas
em proteínas, o que contribui para o
aumento e manutenção da massa
muscular, de forma prática e fácil.
TR90® M-Bar:
• Integra-se facilmente no seu estilo
de vida
• Práticas, discretas e sempre prontas
a usar
Chocolate: 60g/tablete
Lemon Crisp: 59g/tablete

Uma parte importante do programa
TR90® é um plano alimentar
equilibrado que inclui proteínas,
nutrientes importantes que
contribuem para a manutenção da
massa muscular. Depois, é tempo de
começar a planear o seu programa de
exercícios. Costuma fazer desporto ou
não? Não se preocupe, este guia vai
ajudá-lo a avançar neste programa.

Código de artigo T
 R90® M-Bar Chocolate
(30 tabletes)
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 tabletes)
97138410: AT, BE, CH, DE, FR,
LU, NL
97138402: DK, GB, IE, IS, PT
97138674: HU, RO
97138404: CZ, PL, SK
97138408: FI, SE
97138406: ES, NO
97138412: IT
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SOLUÇÕES

Formuladas para satisfazer as exigências da vida quotidiana.
O estilo de vida atual exige mais do nosso organismo que nunca. Os produtos Pharmanex® Solutions
contêm ingredientes de alta qualidade em quantidades seguras e benéficas. Cada produto fornece os
ingredientes específicos que o nosso organismo necessita para manter o ritmo da rotina quotidiana,
oferecendo soluções efetivas para necessidades efetivas.

FLEXCRÈME™
FlexCreme™ é uma fórmula única
e patenteada de esteres de ácidos
gordos cetilados, incluindo Cetil
Miristoleato. Massaje simplesmente
o creme sobre a pele. FlexCreme™
é fácil de aplicar e é rapidamente
absorvido pela pele.
60ml
Código de artigo 8
 5873521 Disponível em todos os
mercados exceto: ES, IE, PL, PT
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CORDYMAX CS-4®

BIOGINKGO

BONE FORMULA

A fórmula de CordyMax é obtida
a partir do processo de fermentação
do fungo Cordyceps sinensis. Este
cogumelo tem uma história rica de
mais de dois mil anos. Cresce
sobretudo no Tibete a altitudes acima
de 4 quilómetros e leva cinco a sete
anos a completar o seu ciclo de vida.

Sente-se ligeiramente esquecido
ultimamente? O extrato de Ginkgo
biloba L. leaf presente em BioGinkgo
ajuda-o a preservar uma boa função
cognitiva.

Uma estrutura óssea sólida para
uma vida saudável.

120 cápsulas

60 comprimidos
Código de artigo 85873442: DK, GB, IS, NL
85433442: CZ, HU, RO, SK

Código de artigo 85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE
85433441: CZ, HU, RO, SK

Os ossos são tecidos vivos sempre em
crescimento, compostos sobretudo de
cálcio e colagénio. A saúde e a
robustez dos ossos são importantes
para a manutenção da saúde geral do
corpo humano.
Bone Formula fornece um composto
completo de vitaminas e minerais
como cálcio, vitamina D e K, e outros
nutrientes importantes como o
magnésio e manganésio para
desenvolver e manter a estrutura
óssea.
120 cápsulas
Código de artigo 8
 5823331: AT, BE, CH, DE,
FR, IT, LU, NL
85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT
85493331: CZ, HU, RO, SK
85873331: DK, FI, NO, SE

Deseja mais informações sobre um produto Pharmanex®? Visite www.nuskin.com
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PHARMANEX® TĒGREEN

PHARMANEX® PRO-B™

REISHIMAX GLp

Atualmente, o chá verde e os seus
extratos são consumidos por muitas
populações em todo o mundo; além
disso, é utilizado há centenas de anos
na China e na Índia devido aos seus
inúmeros benefícios.

Suplemento alimentar Lactobacillus
fermentum (PCC®). Lactobacillus
Fermentum (PCC®) é uma bactéria
considerada resistente, capaz de
sobreviver num ambiente de pH baixo,
como o aparelho gastrointestinal. Este
suplemento contém 2 bilhões dessas
bactérias vivas numa cápsula para a
flora intestinal.

O reishi é um fungo que ataca a
madeira e que cresce em níveis, junto
das árvores e arbustos. Nos textos
chineses antigos, o reishi é
considerado um fungo muito
importante. Há mais de 2.000 anos
que os povos asiáticos usam na sua
alimentação este fungo raro existente
nas florestas profundas.

30 cápsulas

60 cápsulas

Código de artigo 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

Código de artigo 85113519: GB, IS, NL, PL
85433519: CZ, HU, RO, SK

O consumo de chá verde protege o
organismo, reforçando as suas defesas
naturais contra os efeitos dos radicais
livres provenientes da poluição, stress,
fumo e toxinas.
30 cápsulas
Código de artigo 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 cápsulas
Código de artigo 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

Deseja mais informações sobre um produto Pharmanex®? Visite www.nuskin.com
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R 2 DAY
Ajuda-o a sentir-se revigorado
para enfrentar um novo dia.
2

R Day oferece uma mistura
espetacular de ingredientes essenciais
como Cordyceps Sinensis, romã e
Panax ginseng. O ginseng atua sobre
estes três aspetos para:
Ro m ã

G i ns e n g

•m
 elhorar a resistência física
• a judar a manter as capacidades
físicas e mentais
• a judar a manter um bom
desempenho sexual
180 cápsulas

Co

rd yc

e ps si n e

n

sis

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

R2 – REVIGORE-SE E REVITALIZE-SE
R2 fornece uma combinação exclusiva de ingredientes e ciência de ponta. Quando combinado, os benefícios
de R2 são duplicados para o ajudar a conseguir um funcionamento harmonioso da mente e do corpo.

R 2 NIGHT
Ajuda-o a começar o dia com
uma sensação revitalizada.
2

S e lé n i o

60 cápsulas
Código de artigo 8
 5893894: DK, GB, IE, SE
85153894: IT, PT
85283894: CZ, ES, PL
85433894: HU, RO, SK
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

PACOTE R 2
2

Se

m e n te d e u va

La

ra n j

a sanguín

e n te

olo

s

em

S

R Night contém uma mistura de
extratos botânicos cuidadosamente
selecionados: laranja sanguínea, semente
de brócolos e de uva. Além disso,
contém também selénio que contribui
para a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis.

d e b ró c

ea

2

Inclui R Day e R Night.
Código de artigo 8
 5283901: CZ, ES, PL
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL
85893901: DK, GB, IE, SE
85153901: IT, PT
85433901: RO, SK, HU
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A PÊN DICE 1

A fórmula para uma pele maravilhosa
Uma pele saudável e bonita pode ser uma realidade para qualquer pessoa, independentemente da sua idade. Seguindo algumas regras simples e
cuidando da pele com produtos eficazes, terá a fórmula para conseguir uma pele de aspeto mais saudável, saudável e jovem, agora e no futuro.

GRUPO
ETÁRIO

20

30

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PASSE À AÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Embora a pele se encontre
hidratada, lisa e elástica,
a velocidade de renovação
celular começa a diminuir.
O resultado é a acumulação
de células mortas que dão
à pele um aspeto opaco.

Este é o momento ideal para definir um regime de cuidados da pele.
• Use um agente de limpeza criado para ajudar a eliminar as
impurezas e as células mortas para revelar um aspeto radiante e
mais jovem.
• De seguida, aplique um tónico para dar à pele o seu
pH ideal.
• Aplique um produto para manter a estrutura da pele.
• Tente uma microdermoabrasão doméstica para exfoliar a pele
rápida e suavemente, eliminando as células cutâneas opacas e as
toxinas.
• Tente uma sessão semanal de spa doméstico para eliminar
as toxinas.

•
•
•
•
•
•

Os efeitos da excessiva exposição
solar e a poluição ambiental
começam a ser visíveis na sua
pele. A diminuição da produção
de proteínas da pele, juntamente
com os movimentos faciais
repetitivos, pode provocar rugas
por volta dos olhos, boca e testa.

Mantenha um agente de limpeza, um tónico, um hidratante
e um filtro solar no seu regime diário e adicione um produto
que aumente a produção de Proteinas estruturais da pele
para ajudar a preencher e esbater as linhas visíveis.
• Procure um produto que contenha polihidroxiácidos
(PHA) para ajudar a estimular a renovação celular
e melhorar a luminosidade da pele, para obter uma
pele mais lisa e mais jovem.
• Tente uma microdermoabrasão doméstica para exfoliar
a pele rápida e suavemente, eliminando as células
cutâneas opacas e as toxinas.
• Tente uma sessão semanal de spa doméstico
para eliminar as toxinas.

•
•
•
•
•

DA PELE

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

•
•
•
•
•
•
•

40

50

A atividade das glândulas
sebáceas diminui, o que resulta
numa pele mais seca. A pele
torna-se mais frágil e começa a
tornar-se flácida. A elasticidade
diminui e pode notar rugas mais
profundas. Resumindo, a pele
perde a luminosidade típica das
peles jovens.

Usar um agente de limpeza rico em antioxidantes
e um creme hidratante pode trazer vantagens.
• Procure um produto que contenha peptídeos de
procolagénio que ajudam a suavizar o aspeto das linhas
e rugas na área dos olhos, boca e testa.
• Escolha também um produto desenhado para estimular
a produção de componentes para uma pele firme e ajudar
a combater os primeiros sinais visíveis de envelhecimento
da pele.
• Considere o uso de um sistema completo e intensivo
para melhorar o seu regime de cuidados da pele.
• Tente uma sessão semanal de spa doméstico
para eliminar as toxinas.

•
•
•
•
•

As células pigmentadas da pele
podem reagrupar-se, formando
“manchas de idade”. A pele
perdeu muita elasticidade e cor e
pode mostrar-se mais seca e mais
sensível a agentes alérgenos. A
pele torna-se mais fina e mais
frágil.

Para além da limpeza, tonificação e hidratação, deve
considerar o uso de um sistema para revitalizar a pele,
para reduzir a despigmentação e conseguir um tom mais
uniforme.
• Escolha um produto desenhado para estimular a produção
e inibir a perda de proteínas estruturais da pele para ajudar
a tornar mais firme a pele flácida na zona do queixo,
olhos e maxilar.
• Tente uma sessão semanal de spa doméstico para
eliminar as toxinas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Seja qual for a sua idade, não se esqueça de usar sempre um protetor solar diário para proteger a pele dos raios solares perigosos e inclua sempre frutas
e verduras frescas na sua dieta quotidiana.
A informação acima é um guia sobre as características típicas da pele ao longo dos anos. O seu estilo de vida, ambiente e genética podem desempenhar um
papel importante na saúde da sua pele. Assim, é possível que alguns produtos apropriados para as necessidades específicas da sua pele pertençam a uma
categoria etária diferente da sua idade biológica.
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A PÊN DICE 2

Guia personalizado de regimes de cuidados da pele

X

Tamanho dos poros

X

X

X

Face Lift Powder and Activator

X

Creamy Hydrating Masque

X

Epoch® Glacial Marine Mud®

Opacidade/falta de
luminosidade

Exfoliant Scrub

X

Polishing Peel

Pele áspera/textura irregular

X

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

X

Celltrex® Ultra

X

Celltrex® CoQ10 Complete

Tom de pele irregular

Tratamentos de tipo Spa***
1-3 vezes por semana

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

X

Tru Face® Skin Perfecting Gel

X

Tru Face® Revealing Gel

Hiperpigmentação (manchas
devido ao sol e à idade)

Tru Face® IdealEyes

X

X

Tru Face® Instant Line Corrector

Linhas profundas e rugas

X

Tru Face® Line Corrector

X

X

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

Linhas finas e rugas

X

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

X

ageLOC® Future Serum

Firmeza da pele

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser for Dry Skin

X

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Oily Skin

Estrutura cutânea mais jovem

Tratamentos específicos**
uso diário

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Normal Combo Skin

X

Nutricentials® Combination to Oily

X

Nutricentials® Normal to Dry

ageLOC® Elements

Atua sobre as causas dos sinais
visíveis de envelhecimento da pele

Nu Skin Clear Action®

ageLOC Me® Skin Care System

Problemas
dermatológicos
principais

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

Sistemas quotidianos*
uso diário

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Círculos escuros/bolsas sob os
olhos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erupções cutâneas

X

Oleosidade

X

Pele seca

X

Proteção antioxidante

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Nota:
* Só deve ser usado um sistema essencial de cada vez.
** O uso de múltiplos produtos que atuam sobre a produção celular, como os hidroxiácidos, pode aumentar a sensibilidade da pele.
Contacte o serviço local de Assistência a Clientes para mais informações.
*** Só deve ser usado um produto de spa por sessão.
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A PÊN DICE 3

Guia personalizado de regimes de cuidados para o cabelo
Que produtos Nu Skin® devo usar para o meu cabelo?*

Tipo/estado do cabelo

CHAMPÔ

BÁLSAMO

TRATAMENTO SEMANAL

Cabelo normal a oleoso e
cabelo fino

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo normal a oleoso, que
deseja estilo liso

Balancing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo normal a oleoso, que
deseja volume

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo muito oleoso

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana ou mais)

Cabelo muito seco

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (1 a 2 vezes por
semana)

Cabelo muito seco e sujeito a
tratamentos excessivos

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (2 vezes por semana
ou mais)

Cabelo normal a seco

Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner

ReNu Hair Mask (uma vez por semana)

Cabelo normal a seco, que
deseja estilo liso

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (uma vez por semana)

Cabelo muito exposto a
poluição ambiental (cabelo
de nadadores)

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(1 a 2 vezes por semana, dependendo
do estado do cabelo)

Cabelo áspero e
encaracolado

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo espesso, que deseja
produtos com ingrediente
etnobotânicos

Epoch®Ava puhi moni
Shampoo and Light
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo com problemas de
caspa

Epoch® Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo

Bálsamo da sua preferência.

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(uma vez por semana)

Cabelo fino ou com
tendência para queda

Nutriol® Shampoo

Bálsamo da sua preferência.

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

*Os resultados dependerão da densidade, tipo, textura e estado geral do cabelo, assim como do estilo pessoal de cada um.
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GLOSSÁRIO
Ácido ascórbico - também conhecido como
vitamina C. A vitamina C contribui para proteger
as células do stress oxidativo e para a formação
normal de colagénio para um bom funcionamento
da pele.
Ácidos gordos ómega-3 – ácidos gordos poliinsaturados. As fontes principais são o óleo de
krill e de peixe, ovos e óleos vegetais (óleo de
sementes de linho). EPA e DHA são os ácidos
gordos mais importantes.
Ácido hialurónico - composto hidratante
normalmente encontrado na pele. Selecionado
pela sua capacidade de reter a humidade na
superfície da pele.
Ácido láctico - ver alfa hidroxiácido
Ácido salicílico - um betahidroxiácido que
estimula a exfoliação cutânea.
ADN (ácido desoxribonucleico) - material
genético existente em quase todas as células
do corpo humano. O ADN contém informação
genética necessária para construir e manter um
organismo. O ADN é composto por uma cadeia
dupla firmemente ligada que forma uma dupla
hélice.
ageLOC® - plataforma de antienvelhecimento
da Nu Skin® que inclui a ciência usada para
desenvolver e comercializar produtos que atuam
sobre os sinais visíveis de envelhecimento da pele
na sua origem.
Aglomerados de Genes Jovens - grupos
funcionais de genes que partilham características
associadas à juventude. Os Aglomerados de
Genes Jovens um dos principais arSuperMarkers.
Alfa hidroxiácido (AHA) - um ácido que
aumenta a renovação celular da pele, ajuda
a melhorar o aspeto de linhas finas e rugas,
contribuindo para uma pele mais suave e
luminosa.
Algas castanhas - altamente mineralizadas e
ricas em aminoácidos e antioxidantes. Auxiliam a
absorção e retenção da humidade.
Aloé vera (Aloe barbadensis) - reconhecida
pelas suas propriedades calmantes e suavizantes
da pele.
Aminoácido - um bloco de construção
de proteína. O organismo usa mais de 20
aminoácidos diferentes para produzir diferentes
proteínas nos tecidos musculares, cabelo, pele,
sangue e outros tecidos.
Antioxidante - um composto que ajuda
a proteger do stress oxidativo.
AP-24® - um ingrediente de cuidado oral
patenteado, que deixa uma sensação de limpeza
suave nos dentes.
Argila de bentonite - esta argila natural,
derivada de cinzas vulcânicas, funciona como um
íman para remover as células mortas e toxinas da
pele e tem um efeito de polimento, deixando
a pele fresca e luminosa.

arNOX - um forte gerador de radicais livres
existentes na superfície das células e no
organismo. arNOX é uma enzima relacionada
com a idade, considerada capaz de contribuir para
o envelhecimento da pele. Os níveis de arNOX
no corpo humano demonstraram estar associados
com o aspeto jovem da pessoa.
arSuperMarkers - supermarcadores relacionados
com a idade ou “arSuperMarkers” são um termo
criado pela Nu Skin® que descreve componentes
do organismo que influenciam a forma como
envelhecemos.
Biofotónica - campo de estudos que usa a luz
para medir biomarcadores em organismos vivos.
Cato - um extrato que ajuda a pele a conseguir
um aspeto hidratado e luminoso.
Cálcio - é o mineral mais abundante no corpo
humano. O cálcio contribui para a coagulação
sanguínea normal, para um metabolismo
energético normal, para o funcionamento normal
dos músculos e para o funcionamento normal das
enzimas digestivas. O cálcio também é necessário
para a manutenção dos ossos e dentes.
Carotenoides - uma importante categoria
de compostos lipossolúveis. Encontrado em
grande quantidade na natureza e responsável
pela cor vermelha, laranja e amarela nas frutas e
vegetais. Alguns exemplos de carotenoides são o
betacaroteno, licopeno, luteína e astaxantina.
Carotenoide incolor (extrato de dunaliella
salina) - um antioxidante especial produzido por
algas do Mar Mediterrâneo. Ajuda a proteger a
pele dos riscos ambientais.
Chá verde (Camellia oleifera e Camellia
sinensis) - usado como ingrediente cosmético,
é um antioxidante que ajuda a acalmar a pele com
problemas e que uniformiza o tom da pele. O chá
verde contém diversas moléculas de polifenóis.
Castanha-da-Índia (Aesculus hippocastanum)
- extrato de uma árvore florífera que revigora
a pele.
Citrus aurantium amara - usado em diversas
culturas na China e no Caribe, especialmente
no Haiti, como desodorizante natural refrescante.
Embora tenha origem na China, o citrus aurantium
amara foi introduzido na Europa no século XI.
O fruto do citrus aurantium amara (uma pequena
laranja denominada laranja de Sevilha) tornouse muito popular, não apenas devido ao seu
delicioso sabor agridoce, mas também devido
ao aroma refrescante e às suas propriedades
desodorizantes.
Cobre - contribui para um metabolismo
energético normal, para o funcionamento normal
do sistema nervoso, para a pigmentação normal
do cabelo e da pele, para o funcionamento
normal do sistema imunitário e para a proteção
das células do stress oxidativo.

Colagénio - uma proteína que fornece estrutura,
força e elasticidade à pele e a outros tecidos no
organismo.
Colostro - colostro é o primeiro leite da mãe,
produzido após o parto. É diferente do leite
normal uma vez que contém uma concentração
mais alta de proteínas específicas.
Complexo HMW - esta combinação de
ingredientes exclusiva da Nu Skin® inclui extrato
de hypnea musciformis, extrato de artemísia e
salgueiro. Tem uma ação suavizante na pele.
Cordyceps sinensis - um cogumelo muito
apreciado na China desde tempos ancestrais.
Cordyline terminalis - Folhas da planta ti,
originária do Hawai, apreciadas há já centenas
de anos pelos polinésios pelas suas propriedades
calmantes da pele.
Coix Lacryma-jobi - derivado de sementes de
ervas ornamentais. Usado tradicionalmente na
Ásia para acalmar a pele.
Córtex - envolve o núcleo do cabelo. O
córtex capilar dá ao cabelo as suas qualidades
especiais, como a elasticidade e a ondulação. O
córtex também contém grânulos de melanina,
o pigmento capilar produzido quando o cabelo
cresce no seu folículo.
CS7 - suaviza as cutículas para dar brilho e resiste
a lavagens repetidas.
Cutícula - a parte ultraperiférica da fibra capilar.
A cutícula é responsável pela maior parte da força
mecânica da fibra capilar. A cutícula é composta
por células achatadas que se sobrepõem como
telhas e protege o interior da fibra capilar de
danos.
DHA (Ácido docosaexenóico) - um ácido gordo
ómega-3 que contribui para o funcionamento
normal do cérebro e da visão. O óleo de peixe é
uma boa fonte de DHA.
Di- e tri-peptídeos - derivados da proteína
de arroz hidrolisada; acelera o processo de
recuperação da pele após o stress; estimula a
renovação das células e a síntese de proteínas
estruturais para melhor firmeza e melhorar o
aspeto de linhas e rugas.
Diatomáceas marinhas - finas partículas de algas
de plâncton usadas para a exfoliação suave das
células mortas da pele.
Enzimas de abóbora (Lactobacillus/Extrato de
fermento de fruta Curcurbita pepo) - enzimas
proteolíticas derivadas de abóbora que ajudam a
exfoliar e retirar as células mortas da pele.
EPA (ácido eicosapentaenóico) - um ácido
gordo ómega-3. Em conjunto com o DHA,
o EPA contribui para o funcionamento normal
do coração. O óleo de peixe é uma boa fonte
de EPA.

Coenzima Q10 (CoQ10 ou Ubiquinone) Topicamente, a coenzima Q10 estimula a
produção essencial de energia celular para um
aspeto jovem e luminoso.
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Ésteres de cetilados de ácidos gordos - uma
forma totalmente natural de ácido gordo tratado
com álcool e usado pelo organismo como
emulsionante e lubrificante.
Esteróis naturais - possuem grande capacidade
de retenção de água e dão ao cabelo um aspeto
suave e hidratado.
Ethocyn® - um ingrediente antienvelhecimento
que provou em testes clínicos melhorar o
componente mais importante para a firmeza
da pele.
Etnobotânica - plantas usadas pelas culturas
indígenas para a saúde da pele.
Eucalipto - combinado com mentol e óleo de
hortelã para fornecer uma sensação refrescante
e revigorante na pele, bem como um aroma
muito refrescante.
Extrato de alfazema (Lavandula angustifolia)
- usada desde tempos antigos como ingrediente
de limpeza.
Extrato de ava puhi (Zingiber zerumbet) –
néctar do bolbo da planta ava puhi. Usado há
centenas de anos pelos habitantes da Polinésia
para suavizar e amaciar o cabelo.
Extrato de camomila (Anthemis nobilis e
Chamomilla recutita) – é conhecido pelo seu
efeito calmante, condicionante e suavizante.
Extrato de chá branco (Camellia sinensis) um antioxidante com alto teor de catecinas; ajuda
a proteger e restaurar a resistência natural da pele.
Extrato de cogumelo (Fomes officinalis) adstringente natural que provou melhorar a
firmeza da pele e melhor o aspeto dos poros.
Extrato de ervilha, extrato de bambu
e glucosamina – uma poderosa mistura
de ingredientes antienvelhecimento que
comprovaram conseguir melhorar o aspeto das
linhas finas e das rugas e aumentar a renovação
celular, conseguindo assim uma pele visivelmente
mais jovem.
Extrato de flor de algodão - suaviza a
cutícula, protege a estrutura de queratina e
hidrata naturalmente com sete oligossacáridos
ativamente sinergéticos.
Extrato de flor de hibisco (Hibiscus rosasinensis) - usado na Polinésia, sudeste
da Ásia e América Central e do Sul para infusões
que limpam, suavizam e acalmam.
Extrato de kelpadelie (Macrocystis pyrifera)extrato de alga marinha castanha, benéfico para
a síntese de componentes estruturais da pele.
Contribui para uma pele de aspeto firme e suave.

Fosfatidilcolina - derivado da soja. Ajuda
a proteger as membranas celulares e a manter
a fluidez da pele.

Mentha arvensis - hortelã-brava natural que
refresca e revigora a pele. Usada pelas tribos
indígenas do sudoeste dos Estados Unidos.

Fotosomas - enzimas de ADN derivadas de
plâncton marinho. Ajudam a proteger a pele
dos impactos negativos da excessiva exposição
ao sol. A encapsulação lipídica melhora a
biodisponibilidade.

Micronutrientes - nutrientes necessários em
apenas pequenas quantidades, como as vitaminas
e minerais. Os micronutrientes efetuam centenas
de funções vitais no organismo.

Fungo reishi (Ganoderma lucidum) - fungo que
ataca a madeira e que cresce em camadas, nas
árvores e em cepos ou troncos caídos. Nos textos
chineses antigos, o reishi é considerado um fungo
muito importante. Há mais de 2.000 anos que
os povos asiáticos usam este fungo raro, que se
encontra nas florestas profundas.
Genes - a unidade básica de hereditariedade
em organismos vivos. Os genes são secções
funcionais do ADN que detêm a informação para
construir, manter e regenerar células e passar
os traços genéticos aos descendentes. Alguns
destes traços são visíveis de imediato, como a
cor dos olhos ou o número de membros e outros
expressam-se mais tarde ao longo da vida, como
a velocidade de envelhecimento, saúde, etc.
Ginkgo biloba - um extrato botânico da árvore
ginkgo que ajuda a manter a memória com
o passar dos anos e a preservar as funções
cognitivas.
Gluconolactona - um polihidroxiácido
naturalmente existente nas células cutâneas.
A sua estrutura molecular torna-o suave e não
irritante para a pele, ao mesmo tempo que
fornece benefícios de antienvelhecimento à pele
como proteção antioxidante, hidratação e barreira
cutânea, provados clinicamente.

NaPCA (Sódio PCA) - humectante que atrai
e retém a hidratação na pele.
Óleo de babaçu (Orbignya oleifera) - extraído
de sementes da palmeira de babaçu. Usado há
muitas gerações pelas culturas indígenas sul
americanas como hidratante natural.
Óleo de hortelã-pimenta (Mentha piperita) um óleo vegetal natural que refresca, revigora
e estimula a pele.
Óleo de jojoba (Simmondsia chinensis) - um
hidratante natural derivado da sementes de um
arbusto do deserto que ajuda o cabelo e a pele
a ter um aspeto e sensação de suavidade.
Óleo de krill - um óleo marinho extraído de
crustáceos que apresenta uma combinação de
fosfolípidos, astaxantina e ácidos gordos EPA
e DHA.
Óleo de pistácio (Pistacia vera) - um óleo de
noz rico em ácidos gordos que hidrata a suaviza
a pele.
Óleo de semente de limnanthes (Limnanthes
alba) - emoliente natural. Hidrata e condiciona
a pele.

IBR-Dormin® (extrato de Narcissus tazetta ) um composto natural do bolbo de narciso. Provou
cientificamente melhorar a durabilidade celular
e melhorar as defesas naturais da pele contra o
stress ambiental.

Oligopeptídeo - agente suavizante da pele que
melhora a definição e volume dos lábios.

Imunoglobulinas - termo geral para designar
anticorpos. Os mamíferos produzem estas
proteínas imunitárias específicas em reação
à exposição a substâncias estranhas.
Isomerato sacárido - retém a humidade na pele,
reduzindo a desidratação e dando um brilho
saudável à pele.
Lípidos de soja (Glycine soja) - protegem a
delicada barreira de hidratação da pele. Ajuda
a pele a manter-se suave e hidratada.

Extrato de raiz de bardana (Arctium lappa) usado desde há muito tempo para melhorar a pele
com problemas.
Folhas de Clematis vitalba - usadas desde
há muitas gerações pelos povos indígenas
americanos para acalmar a pele seca e escamada.

Manteiga de karité (Butyrospermum parkii) forte emoliente que melhora a função de barreira
natural da pele e melhora os níveis de hidratação.
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Minerais - micronutrientes essenciais que são
necessários na dieta, uma vez que não são
produzidos pelo organismo. Funcionam como
co-fatores em muitas reações do organismo.

Hidroxitirosol - um polifenol existente no azeite
extra virgem que contribui para uma pele suave e
perfeita.

Manganésio - na biologia, os iões de manganésio
funcionam como co-fatores para uma grande
variedade de enzimas com muitas funções.
Contribui para o metabolismo normal de energia
e para a proteção das células contra as oxidações
indesejáveis.

Extrato de morango (Fragaria vesca) - ajuda
a suavizar a pele e a melhorar o aspeto dos poros.

Mil-em-rama (Achillea millefolium) - extrato de
plantas que ajuda a acalmar a pele.

Oxidação - reação causada sobre as células do
corpo pela ação dos radicais livres. Ao longo do
tempo, as células oxidadas tornam-se mais fracas
e menos capazes de exercer todas as suas funções
devidamente.
Pantenol - membro da família da vitamina B.
Um hidratante e condicionante revitalizante para
a pele e cabelo.
Papaína - enzima do fruto tropical papaia que
ajuda a eliminar os resíduos nos poros.
Pimenta da Jamaica (Pimenta dioica) especiaria usada pelas populações indígenas
da América Central para suavizar a pele dos pés
excessivamente seca.
Pó de casca de noz (Juglans regia) - moído a
partir de noz inglesa para criar um efeito abrasivo
suave para uma pele mais lisa e suave.
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Polifenóis - moléculas produzidas pelas plantas.
Os pigmentos que indicam que as frutas e
verduras estão maduras também fazem parte da
família dos polifenóis. São também denominados
fitoquímicos ou fitonutrientes.
Polihidroxiácidos (PHA) - ver gluconolactona.
Proteínas - grandes moléculas biológicas
que consistem em uma ou mais cadeias de
aminoácidos. As proteínas levam a cabo uma
grande variedade de funções do organismo,
incluindo as reações metabólicas, a replicação do
ADN e o transporte de moléculas. Usadas pelo
organismo para construir tecidos, as proteínas
existem na carne, ovos, laticínios, nozes, grãos,
frutas e vegetais.
Protetor solar - ingrediente ativo que ajuda a
proteger dos nocivos raios solares.
Radicais livres - moléculas instáveis no
organismo que procuram moléculas vizinhas,
provocando uma reação em cadeia contínua de
formação de radicais livres e danos moleculares.
Esta reação em cadeia pode provocar danos nas
membranas celulares, no ADN e nas proteínas
dos tecidos.
Retinol - forma pura de vitamina A que ajuda
a suavizar as rugas e linhas finas e a aumentar
a clareza e luminosidade da tez. A vitamina A
também contribui para o metabolismo normal
do ferro, para a manutenção da pele, visão
e sistema imunitário.
Romã - fruto vermelho com muitas sementes,
originário da Pérsia. A romã contém polifenóis
como os flavonoides.
Selénio - vital para o funcionamento da enzima
glutatião peroxidase que contribui para a
proteção dos constituintes das células dos danos
de oxidação.

Vitaminas - micronutrientes essenciais
necessários na dieta uma vez que não são
produzidos pelo organismo. As vitaminas
funcionam como antioxidante e coenzimas,
compostos necessários para diversas reações
no organismo.
Vitamina A - ver Retinol.
Vitaminas B - família de vitaminas hidrossolúveis
que possuem muitas propriedades benéficas.
Inclui tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina
B2), niacina (vitamina B3), ácido pantoténico
(vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), biotina
(vitamina B8), ácido fólico (vitamina B9) e
cobalamina (vitamina B12).
Vitamina C - ver Ácido ascórbico.
Vitamina D - esta vitamina lipossolúvel é obtida
a partir de fontes dietéticas ou produzida pelas
células cutâneas quando expostas à luz solar.
Contribui para a manutenção dos ossos e da
função normal do sistema imunitário. A síntese da
vitamina D na pele pela ação solar é insuficiente
para cumprir os requisitos nos países europeus,
especialmente durante os meses de inverno
quando existe menos exposição ao sol.
Vitamina E - ver Tocoferol.
Vitamina K - esta vitamina lipossolúvel contribui
para a coagulação normal do sangue e para
a manutenção de ossos normais.
Zinco - oligomineral essencial para mais de
70 reações enzimáticas no organismo. Contribui
para a proteção das células contra as oxidações
indesejáveis, para a manutenção dos ossos, visão
e pele. Também contribui para uma função
cognitiva normal.
Zinco PCA - uma substância redutora do sebo.

Tecnologia de polímeros - cria um creme
corretor que permite uma cobertura leve, suave
e duradoura sem necessidade de utilização de
petrolato ou ceras pesadas.
Tocoferol - também conhecido como vitamina E,
que contribui para a proteção das células do stress
oxidativo
Tricalgoxyl® (algas sulfatadas oligosacarídias)
- extraído de algas castanhas. Rico em
polissacarídeos que oferecem um ambiente
ideal para um cabelo abundante.
Ureia - humectante altamente eficaz e potente.
A ureia penetra profundamente na camada
superior da pele para hidratar e proteger a pele
seca e danificada. Em concentrações mais altas,
a ureia ajuda a reduzir calosidades.
Verbasco (Verbascum thapsus) - planta
florida originária do sudoeste americano, usada
pelos indígenas americanos pelos seus efeitos
calmantes.
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UMA CULTURA DE GENEROSIDADE
A cultura de generosidade da Nu Skin® une distribuidores, clientes e funcionários da Nu Skin® em
esforços humanitários inovadores que multiplicam a capacidade da empresa para alimentar e sustentar
crianças em todo o mundo.
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NU SKIN
FORCE FOR GOOD
FOUNDATION®
Desde 1996, a organização sem fins lucrativos Nu Skin Force
for Good Foundation® doou mais de 51 milhões de dólares a
projetos destinados a mudar as vidas de crianças por todo o
mundo. Como a Nu Skin® cobre todos os gastos indiretos e
administrativos da Fundação, 100% das doações dos nossos
generosos Distribuidores e das vendas das nossas linhas exclusivas
de cuidados pessoais Epoch® e de nutrição VitaMeal são usadas
diretamente para melhorar as oportunidades sanitárias, educativas
e económicas das crianças. Os projetos principais incluem:
• ensino de métodos de agricultura sustentável no Malawi, na
Escola de Agricultura para a Independência Familiar (SAFI) da
aldeia de Mtalimanja e a iniciativa de reflorestação Seeds of Hope
(“Sementes de Esperança”).
• ajuda a escolas e recursos educativos para crianças que vivem em
zonas insulares através de Seacology.
• financiamento de investigação para encontrar a cura para a
devastadora doença dermatológica Epidermolysis Bullosa (EB).
Para mais informações ou para fazer a diferença com a sua contribuição,
visite www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Fazer a diferença na vida das crianças.

Graças à iniciativa Nourish the Children® da Nu Skin®, atualmente é doada uma refeição VitaMeal a uma
criança necessitada todos os segundos. Nourish the Children® é uma iniciativa comercial inovadora que
facilita a compra, doação e distribuição constante de VitaMeal. Esta rede especial de empreendedorismo
social dos Distribuidores e clientes da Nu Skin® resulta em milhões de refeições que chegam todos os
meses a crianças desnutridas por todo o mundo.

PC_Q2_2018.indd 78

07.05.2018 16:16:12

Os cientistas da Nu Skin® colaboraram com um especialista em subnutrição infantil para desenvolver VitaMeal. Um saco de
VitaMeal contém 30 refeições de criança, o suficiente para oferecer uma refeição diária nutritiva a uma criança durante um mês.
Desde 2002 foram doados mais de 450 milhões de refeições através da iniciativa Nourish the Children®.

MAXIMIZAR O IMPACTO
Por cada pacote de 5 sacos de VitaMeal doado,
a Nu Skin® doa outro saco de VitaMeal. Para todas
as restantes doações de VitaMeal, a Nu Skin® oferece
um saco por cada oito sacos adquiridos.
Com as fábricas de VitaMeal no Malawi e na China,
a iniciativa Nourish the Children® ajuda também
a criar novos empregos e oportunidades económicas.

1 SACO DE VITAMEAL
30 REFEIÇÕES DE CRIANÇA
Código de artigo 97113532

2 SACOS DE VITAMEAL
60 REFEIÇÕES DE CRIANÇA
Código de artigo 97113524

5 SACOS DE VITAMEAL
150 REFEIÇÕES DE CRIANÇA
Código de artigo 97000924

www.nourishthechildren.com
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RECOMPENSE-SE
A SI PRÓPRIO COM ALGO
QUE VALE A PENA
PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO COM ENTREGAS
AUTOMÁTICAS (ADR)
PORQUE VOCÊ MERECE O MELHOR

OS MELHORES PRODUTOS
OS MELHORES PREÇOS
O MELHOR SERVIÇO
O programa ADR é simplesmente a forma mais fácil de receber os produtos de que gosta.
Todos os meses, os produtos que adquiriu são convenientemente entregues no dia que
escolheu. Aproveite estas e outras vantagens do programa ADR:
• desconto de 5% sobre o preço regular dos produtos.
• até 30% do valor das suas compras sob a forma de pontos de produtos.
• poupança de mais de 50% nas taxas de envio* gerindo a sua encomenda online.

Acompanhe as nossas novidades
e promoções no Facebook
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