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DIN EXTERIOR
SPRE INTERIOR
ȘI DIN INTERIOR
SPRE EXTERIOR,
NU SKIN® ESTE
SECRETUL PENTRU
A ARĂTA ȘI A VĂ
SIMŢI ÎN FORMĂ
MAXIMĂ
Priviţi în viitor – și veţi vedea înfăţișarea
dumneavoastră întinerită. Tenul dumneavoastră
pare mai catifelat și mai strălucitor, iar corpul
dumneavoastră pare mai plin de energie, mai
ferm și mai bine conturat. La Nu Skin®, suntem
dedicaţi să vă ajutăm să fiţi în cea mai bună formă
a dumneavoastră. Cu soluţiile de îngrijire a pielii
de ultimă generaţie și cu suplimentele nutritive
formulate pentru a vă ajuta să sfidaţi semnele
îmbătrânirii, aveţi la îndemână toate instrumentele
necesare.
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CUPRINS
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18

32

ȘTIINŢA ageLOC®
Ţintiţi sursele semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

INSTRUMENTE
GALVANICE ageLOC®
Porniţi puterea tinereţii.

SOLUŢII
PERSONALIZATE
Adăugaţi produse avansate
știinţific pentru a vă
personaliza și mai mult regimul
dumneavoastră de întreţinere.
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24

38
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SISTEMELE DE BAZĂ
Identificaţi sistemul de îngrijire a pielii potrivit pentru
dumneavoastră.

ÎNGRIJIREA CORPULUI
Alegeţi produse variate pentru
beneficii superioare din cap
până-n picioare.

14

ageLOC® LumiSpa™
1 pas, 2 minute, 7 beneficii!

44

28

ageLOC Me®
Îngrijirea pielii personalizată!

NUTRICENTIALS®
Identificaţi sistemul de îngrijire
a pielii care vi se potrivește în
funcţie de nevoile pielii
dumneavoastră.

EPOCH®
Soluţii etnobotanice pentru
nevoile dumneavoastră
personale.
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DISPONIBILITATE
Pentru disponibilitatea produselor
Nu Skin®, informaţii pentru ţara
dumneavoastră sau codurile
actualizate ale produselor, vă rugăm
să consultaţi lista de preţuri la
www.nuskin.com
Pentru disponibilitatea produselor
Pharmanex® în ţara dumneavoastră,
vă rugăm să verificaţi codul ţării listat
pentru fiecare produs în parte.

Disponibil în:
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59

60
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NU COLOUR®
Evidenţiaţi frumuseţea dumneavoastră naturală
cu retușuri de culoare.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Creșteţi Scorul Carotenoid al Pielii dumneavoastră.

Programul TR90®
Începeţi transformarea!

56

67

76

NUTRITIONALS
Pentru o fundaţie solidă.

R2
O combinaţie excelentă de
produse care vă ajută să vă
simţiţi revigoraţi și reîncărcaţi.

O CULTURĂ A DĂRUIRII
Eforturi umanitare.

AT

Austria

BE

Belgia

CH

Elveţia

CZ

Republica Cehă

DE

Germania

DK

Danemarca

ES

Spania

FI

Finlanda

FR

Franţa

GB

Marea Britanie

HU

Ungaria

IE

Irlanda

IS

Islanda

IT

Italia

LU

Luxemburg

NL

Olanda

NO

Norvegia

PL

Polonia

PT

Portugalia

RO

România

SE

Suedia

SK

Slovacia

TR

Turcia

Informaţiile conţinute în acest
catalog sunt exacte începând cu
luna mai 2018.
Pentru cea mai recentă versiunea a
Catalogului de Produse, verificaţi
versiunea online pe site-ul nostru
web www.nuskin.com
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„Nu Skin® duce știinţa surselor anti-îmbătrânirii la
un cu totul alt nivel, studiind originile genetice ale
felului și ale motivelor în și pentru care îmbătrânim.”
Dr. Joseph Chang, Director General Ştiinţific și Vicepreședinte Executiv
Dezvoltarea Produselor

VIITORUL
Datorită anilor de cercetări fără egal în ceea ce privește pielea și știinţa nutriţiei,
Nu Skin® a deschis o nouă eră cu știinţa exclusivă ageLOC®.
Cu ajutorul știinţei noastre exclusive ageLOC®, vă puteţi elibera potenţialul tineresc.
Marca ageLOC® constituie o abordare complexă - ţintind sursele fundamentale
ale îmbătrânirii pentru a diminua aspectul și sentimentul de îmbătrânire.
Pregătiţi-vă să descoperiţi produse care vor îmbunătăţi diferite aspecte ale vieţii
dumneavoastră. A sosit timpul să dezvăluiţi noua dumneavoastră versiune.
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INOVARE.
COLABORARE.
Inovaţiile știinţifice au stabilit Nu Skin® ca lider în industria sănătăţii și a frumuseţii. Formulările
de produse și tehnologiile noastre brevetate ne permit să stabilim noi standarde industriale în
ceea ce privește sursele îmbătrânirii, cu soluţii reale care dovedesc rezultate demonstrabile.
Echipa noastră de cercetători demonstrează angajamentul nostru pentru cercetare și dezvoltare
prin colaborarea cu instituţii de cercetări de renume. Aceste relaţii de colaborare ne ajută să
dezvoltăm următoarea generaţie de produse nutritive și de îngrijire a pielii.
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ȘTIINŢA ageLOC®
Nu Skin® a efectuat cele mai recente descoperiri
despre cum să influenţăm semnele vizibile ale
îmbătrânirii la un nivel nou. În colaborare cu unii
dintre cei mai renumiţi cercetători la nivel mondial
din domeniul anti-îmbătrânirii, cercetătorii de la
Nu Skin® au identificat grupurile cheie de gene
denumite elementele super markers legate de vârstă
sau arSuperMarkers care influenţează felul în care
arătăm când îmbătrânim. Ştiinţa exclusivă ageLOC®
de la Nu Skin® ţintește aceste surse principale ale
îmbătrânirii pentru a dezvolta produse care vă ajută
să arătaţi și să vă simţiţi întineriţi.
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„Nu Skin® folosește tehnologia
gene cip pentru a identifica
grupurile funcţionale de
elemente super markers
legate de vârstă – ceea ce
noi numim a fi Grupurile de
Gene ale Tinereţii. Cercetările
noastre cu privire la Grupurile
de Gene ale Tinereţii ne
ajută să înţelegem mai bine
mecanismul semnelor vizibile
ale aspectului nostru pe
măsură ce îmbătrânim.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice Președinte
Cercetare și Dezvoltare Globală

IDENTIFICAREA SURSEI

REECHILIBRAREA TINEREŢII

Comunitatea știinţifică a deschis accesul către Genomul
Uman, însă știinţa revoluţionară ageLOC® de la Nu Skin® ne
oferă capacitatea de a-l interpreta într-un mod semnificativ.
În urma unei descoperiri recente, Nu Skin® împreună
cu experţi din domeniile anti-îmbătrânirii și geneticii au
identificat grupuri cheie de gene denumite Grupurile de
Gene ale Tinereţii. Nu Skin® consideră că descoperirea și
identificarea acestor grupuri funcţionale de gene sunt
cruciale pentru a adresa semnele îmbătrânirii direct la sursă.

După ce acest grup de gene a fost identificat, este necesar să
înţelegem felul în care activitatea lor poate reflecta un profil al
pielii cu mult întinerit. Reechilibrarea acestui profil reprezintă
un proces subtil, care nu reprezintă pur și simplu stimularea
sau inhibarea activităţii acestora. Este nevoie ca funcţionarea
anumitor markeri ai pielii să fie stimulată, iar a altora să fie
inhibată. Ştiinţa brevetată ageLOC® de la Nu Skin® creează
noi oportunităţi pentru a susţine pielea cu aspectul întinerit.

Rezultatele studiilor clinice, analizele genomice și cercetările
aprofundate le-au permis cercetătorilor Nu Skin® să identifice
genele al căror profil de expresie prezintă caracteristici
asociate tinereţii. Expresia acestor gene este răspunzătoare
pentru semnele îmbătrânirii pielii noastre.

7

PC_Q2_2018.indd 7

07.05.2018 16:17:05

8

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 8

07.05.2018 16:17:06

DIN EXTERIOR
SPRE INTERIOR
Nu Skin® este lider în industria îngrijirii pielii datorită
tehnologiilor ingredientelor avansate știinţific și a
formulelor benefice pentru piele care folosesc cele
mai bune ingrediente. Iar acum, împreună cu știinţa
ageLOC®, produsele noastre de îngrijire a pielii
fac un pas înainte ajutându-vă să eliberaţi secretul
înfăţișării dumneavoastră întinerite, acum și în viitor.
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ageLOC® LumiSpa™
1 pas, 2 minute, 7 beneficii!
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O soluţie 7 în 1 pentru o piele cu aspect tineresc.
Designul special al dispozitivului ageLOC® LumiSpa™ are ca rezultat o curăţare profundă,
rapidă, de două minute, care va lăsa tenul cu aspect reînnoit, revigorat, radiant și tineresc.
Creat de Nu Skin și testat dermatologic, ageLOC® LumiSpa™ este inspirat de tehnologia
expresiei genelor a producţiei de proteine structurale a pielii. Fiecare experienţă
ageLOC® LumiSpa™ vă va face să vă doriţi să așteptaţi cu nerăbdare repetarea acesteia.
ageLOC® LumiSpa™ este un dispozitiv de îngrijire a pielii, personal, portabil, reîncărcabil
și impermeabil. Utilizat împreună cu ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers, produse
formulate special, acesta schimbă aspectul, catifelează și curăţă pielea feţei în același timp.

Beneficii dovedite clinic
• Aspect redus al porilor
• Catifelare
• Netezime
• Strălucire
• Claritate
• Prospeţime
• Piele curăţată bine
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ageLOC® LumiSpa™
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
for Oily Skin

ageLOC® LumiSpa™
for Dry Skin

• Dispozitivul ageLOC® LumiSpa™

• Dispozitivul ageLOC® LumiSpa™

• Dispozitivul ageLOC® LumiSpa™

• Bază de încărcare

• Bază de încărcare

• Bază de încărcare

• Cablu de alimentare

• Cablu de alimentare

• Cablu de alimentare

• Ștecher

• Ștecher

• Ștecher

• Ghid de pornire rapidă

• Ghid de pornire rapidă

• Ghid de pornire rapidă

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

• ageLOC® LumiSpa™ Normal*
Silicone Head

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

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Oily skin

• ageLOC® LumiSpa™ Activating
Cleanser for Dry skin

Articol Nr. 97136649
97106649: GB, IE

Articol Nr. 97976651
97106651: GB, IE

Articol Nr. 97976652
97106652: GB, IE

* Capul ferm din silicon poate fi achiziţionat separat.
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ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ are 3 opţiuni de produse de curăţare facială create pentru tipuri diferite de ten: uscat, normal/combinat și gras. Aceste produse eficiente
de curăţare a pielii sunt formulate utilizându-se amestecul brevetat de ingrediente ageLOC®. Create optim pentru a fi utilizate împreună cu dispozitivul
ageLOC® LumiSpa™, acestea formează un sistem care combină eficienţa cu inovaţia. Sistemul ageLOC® LumiSpa™ îi oferă pielii un aspect tineresc, sănătos
atunci când este utilizat conform instrucţiunilor - deoarece, după utilizare, pielea dumneavoastră nu numai că va fi curată, dar va și arăta netedă, catifelată.

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Normal to Combination skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Dry skin

ageLOC® LumiSpa™
Activating Cleanser
for Oily skin

Acest produs de curăţare conţine un
sistem delicat de curăţare pentru ten
normal și combinat cu coco-betaină,
combinată cu glicerină, pentru a ajuta
la echilibru și a completa această
formulă.

Acest produs de curăţare conţine
agenţi pentru ten uscat, cum ar fi lactat
de sodiu, sodiu PCA, glicină, fructoză,
niacinamidă, scualan și inozitol, pentru
a ajuta la protejarea factorilor de
hidratare naturală a pielii.

Acest produs de curăţare conţine
agenţi funcţionali de curăţare pentru
tenul gras și include o combinaţie de
sulfaţi și betaină.

100ml

100ml

Articol Nr. 97001492

Articol Nr. 97001494

100ml
Articol Nr. 97001493

ageLOC® LumiSpa™ Silicone Heads
ageLOC® LumiSpa™ are 2 capuri: normal și ferm. Cu capul său moale, din silicon, ageLOC® LumiSpa™ se mișcă la frecvenţa precisă necesară
exercitării efectelor sale benefice asupra pielii, având ca rezultat un aspect mai catifelat și mai neted după prima utilizare. Suprafeţele lor delicate,
din silicon neabraziv, sunt igienice și în general mai ușor de curăţat decât capurile aspre care se găsesc în mod obișnuit pe piaţă.

ageLOC® LumiSpa™
Normal Silicone Head

ageLOC® LumiSpa™
Firm Silicone Head

Un cap universal, potrivit pentru cele
mai multe tipuri de piele. Siliconul
flexibil alunecă delicat pentru a
îndepărta impurităţile și celulele
moarte ale pielii.

Capul ferm oferă o opţiune de
exfoliere mai pronunţată.
Articol Nr. 97310015

Articol Nr. 97310013
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ÎNGRIJIREA PERSONALIZATĂ A PIELII
Imaginaţi-vă îngrijirea anti-îmbătrânire a pielii atât de individuală precum dumneavoastră.
Experimentaţi-o cu tehnologia ageLOC Me® de ultimă oră și formulările anti-îmbătrânire revoluţionare.

14

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 14

07.05.2018 16:17:17

Nu Skin® a redefinit îngrijirea pielii cu ageLOC Me®, o abordare total nouă a anti-îmbătrânirii. Conţinând
5 cartușe profesionale (1 produs hidratant de zi, 1 produs hidratant de noapte și 3 seruri anti-îmbătrânire
combinate într-un singur pas prin dispozitiv), un singur dispozitiv și o aplicaţie inteligentă de Evaluare a Pielii,
ageLOC Me® este un sistem de îngrijire a pielii cum nu aţi mai văzut, simţit sau v-aţi imaginat vreodată.

EVALUARE EXPERTĂ A PIELII
ageLOC Me® nu lasă loc de presupuneri, facilitând
identificarea regimului zilnic personalizat de îngrijire
a pielii, inclusiv serul dumneavoastră anti-îmbătrânire
și produsele de hidratare de Zi și de Noapte.

FORMULELE ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE ageLOC®
Reprezintă formulele anti-îmbătrânire de îngrijire a
pielii cele mai sofisticate de la Nu Skin®, cu tehnologia
revoluţionară ageLOC® care ţintește sursele semnelor
vizibile ale îmbătrânirii pielii.

O EXPERIENŢĂ UNICĂ DE ÎNGRIJIRE A PIELII
ageLOC Me® transformă regimul dumneavoastră
zilnic într-o experienţă cu adevărat de lux, fără atingere
și igienică printr-un dispozitiv de furnizare, primul de
acest gen.
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Sistemul de Îngrijire a Pielii ageLOC
Me® include:
1 dispozitiv ageLOC Me®, 1 Set de
Referinţă ageLOC Me® (5 cartușe
iniţiale ageLOC Me®: 1 produs
hidratant de Zi cu parfum și SPF 2528ml, 1 produs hidratant de Noapte
fără parfum - 28ml și 3 seruri - 12ml
fiecare), 1 ghid de iniţiere rapidă,
1 card de Evaluare a Pielii ageLOC
Me®, 1 accesoriu de călătorie
ageLOC Me® și 4 baterii AA.
Articol Nr. 97001640

ageLOC Me® SISTEM DE ÎNGRIJIRE A PIELII
Personalizat pentru dumneavoastră, de dumneavoastră
ageLOC Me® este primul sistem de lux de îngrijire anti-îmbătrânire a pielii, care combină personalizarea,
îngrijirea pielii și inovaţia. Sistemul de Îngrijire a Pielii ageLOC Me® conţine un dispozitiv ageLOC Me®
și produse anti-îmbătrânire suficiente pentru 1 lună, denumite Setul de Referinţă.

DISPOZITIV ageLOC Me®

SET DE REFERINŢĂ ageLOC Me®

• Primul dispozitiv de gen fără
atingere

•V
 ă permite să aflaţi nevoile pielii
dumneavoastră și preferinţele

• Face îngrijirea zilnică a pielii mai
raţionalizată, rapidă, ușoară și
distractivă

•F
 ormule ageLOC® brevetate

• Eliberează doza potrivită la
momentul potrivit, de fiecare dată
• Eliberarea de produs igienică și
curată

16

• I ngrediente anti-îmbătrânire
furnizate în 3 cartușe cu seruri,
eliberate într-un singur pas,
asigurând o gamă largă de
ingrediente active.
•D
 epozitate în cartușe etanșe și
brevetate care asigură o livrare
optimă a produsului.

EVALUAREA PIELII ageLOC Me®
Setul de Referinţă ageLOC Me®
este de asemenea disponibil pentru
vânzare individuală.

• A lgortim de evaluare a pielii
inteligent și exclusiv bazat pe
experienţa și expertiza Nu Skin®.

5 cartușe ageLOC Me®
(1 de Zi/1 de Noapte/3 seruri)

• Adaptat în funcţie de
dumneavoastră, de pielea
dumneavoastră și de preferinţe.

Articol Nr. 97001643

• Elimină presupunerile și face
selecţia de produse pentru
îngrijirea pielii mult mai exactă.
• Vă permite să vă reevaluaţi regimul
de îngrijire a pielii dacă este
necesar.

www . nuskin . com
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CEI 4 PAȘI PENTRU ÎNGRIJIREA INDIVIDUALĂ A PIELII

1. Descoperiţi sistemul de
îngrijire a pielii ageLOC
Me® și aflaţi mai multe
informaţii despre pielea
dumneavoastră

2. P
 ersonalizaţi regimul
dumneavoastră de îngrijire
a pielii cu sistemul de
evaluare ageLOC Me®

3. Experimentaţi regimul
dumneavoastră
personalizat de îngrijire
a pielii

4. M
 odificaţi-vă regimul
de îngrijire a pielii
pentru a vă adapta
anotimpului, problemelor
dumneavoastră de
îmbătrânire sau unei
schimbări de locaţie

ageLOC Me®
RECIPIENT CĂLĂTORIE

ageLOC Me®
GEANTĂ DE PIELE

Luaţi produsele ageLOC Me® cu
dumneavoastră când călătoriţi în acest
accesoriu practic care conţine trei
borcănele pentru produsele de
hidratare de Zi și de Noapte și pentru
Ser. În aceste recipiente poate fi
depozitat produs pentru 7 zile.

Această husă luxoasă de piele include
un compartiment pentru dispozitivul
dumneavoastră ageLOC Me® și
3 compartimente pentru cartușe
suplimentare ageLOC Me® și baterii.
Este accesoriul perfect pentru a
transporta ageLOC Me® și a vă lăuda
cu acest produs unic.

SET PERSONALIZAT ageLOC Me®
Obţineţi îngrijirea pielii personalizată cu ajutorul Evaluării ageLOC
Me® Nu Skin. Acest instrument online de evaluare reprezintă calea
dumneavoastră către un regim personalizat de îngrijire a pielii cu
aproximativ 2000 de combinaţii de produse, datorită unei serii de
întrebări specifice cu referire la mediul dumneavoastră, la probleme
de îmbătrânire care vă preocupă si în funcţie de preferinţele
dumneavoastră. După ce faceţi Evaluarea Pielii, folosiţi codul
dumneavoastră personal de îngrijire a pielii pentru a achiziţiona
cartușele dumneavoastră personalizate.
Finalizaţi Evaluarea Pielii ageLOC Me® pentru a obţine codul dumneavoastră personal.

PRODUS HIDRATANT DE ZI
ȘI DE NOAPTE ageLOC Me®
Formulele de Zi și de Noapte
sunt concepute pentru a
acţiona împreună pentru a
asigura o hidratare complexă.
Loţiunile ajută la îmbunătăţirea
circuitului celular pentru a
perfecţiona textura pielii și a
lăsa un ten mai catifelat și
moale. Personalizaţi-vă
produsele hidratante în funcţie
de preferinţe cu Evaluarea Pielii
ageLOC® Me.

SER ageLOC Me®
Serurile ţintesc o gamă largă a
problemelor de îmbătrânire ale
pielii cum ar fi aspectul liniilor și
ridurilor, nuanţa pielii
neuniformă, mărimea porilor,
decolorare, fermitatea pielii
etc. Cele 3 cartușe ale
dumneavoastră specifice vor
depinde de nevoile de îngrijire
a pielii dumneavoastră
evidenţiate în timpul Evaluării
Pielii.

Articol Nr. 97001644

Articol Nr. 86999185
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ageLOC® EDITION NU SKIN
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Porniţi puterea tinereţii.
Catifelaţi aspectul liniilor și ridurilor
fine, reîntineriţi-vă tenul, revitalizaţi-vă
scalpul și revigoraţi-vă aspectul pielii
corpului cu sistemul brevetat
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II. Studiile au demonstrat
că ingredientele esenţiale sunt mai
bine transmise în piele cu ajutorul
curentului galvanic. Rezultatele sunt
remarcabile, faţa și corpul
dumneavoastră, radiind de tinereţe,
îi vor face pe oameni să se întrebe care
este vârsta și secretul dumneavoastră.
Sunteţi gata să porniţi?
Articol Nr. 9
 7101332 (alb)
97101333 (negru)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Eliberaţi secretul înfăţișării întinerite cu ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Dezvăluiţi un ten revitalizat,
catifelat și luminos; diminuaţi aspectul liniilor și al ridurilor; îmbunătăţiţi strălucirea părului dumneavoastră și reduceţi în
mod vizibil aspectul celulitei. Arătaţi revitalizaţi, reîmprospătaţi și mai tineri cu rezultate de neegalat.
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CONDUCTORUL PENTRU FAŢĂ
NU SKIN GALVANIC SPA
SYSTEM® FACIAL GELS
WITH ageLOC®

REZULTATE NEEGALATE

Îmbunătăţiţi beneficiile vizibile oferite
de ageLOC® Future Serum, produsul
Piele cu aspect mai tânăr în 5 minute. principal al pachetului ageLOC®
Transformation, în medie cu 80%
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial
pentru multiple semne ale îmbătrânirii
Gels cu ageLOC® este o sesiune în 2
pași care permite un transfer optim de utilizând ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II de trei ori
ingrediente anti-îmbătrânire în pielea
pe săptămână.*
dumneavoastră. Conţine ageLOC®,
o tehnologie brevetată care ţintește
semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii
* Un studiu clinic de șapte zile realizat de către o terţă
parte cu 30 de femei, în noiembrie 2009.
la sursă. Transformaţi tenul obosit
și stresat într-o piele care se simte
imediat împrospătată, hidratată și
incredibil de catifelată și curată.

80%

Gelul de Pre-tratament și de
Tratament
4 fiole fiecare
Articol Nr. 97003876
Pre-tratament

Tratament

SELECTAŢI

SELECTAŢI

DIFERENŢA DEMONSTRATĂ PORNIŢI PUTEREA TINEREŢII ÎN DOAR CÂTEVA MINUTE

ÎNAINTE
DE APLICARE

DUPĂ
APLICARE1

ÎNAINTE
DE APLICARE

(Rezultatele după 6 luni)2

1

DUPĂ
APLICARE1

ÎNAINTE
DE APLICARE

DUPĂ
APLICARE1
(Rezultate după 1 aplicare)3

(Rezultate după 1 aplicare)3

Este posibil ca rezultatele obţinute să nu fie tipice, iar rezultatele dumneavoastră pot să difere.

2

Rezultatele au fost obţinute după utilizarea ageLOC® Transformation de două ori pe zi, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II și Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels cu ageLOC® de două ori pe săptămână.

3

Rezultatele au fost obţinute după folosirea Nu Skin Galvanic Spa System®II și Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

Activitatea arNOX – experiment in vitro
DESCRIEREA BENEFICIILOR
S-a arătat că ingredientele ageLOC®
protejează pielea de stresul oxidativ
reducând expresia radicalilor liberi
asociaţi enzimei arNOX. Acest lucru
ar putea încetini apariţia îmbătrânirii
pielii ce poate fi cauzată de producţia
accelerată de radicali liberi.

Activitatea arNOX*

ADĂUGAREA INHIBITORULUI PENTRU arNOX
Acest experiment arată
cum influenţează in vitro
inhibitorul pentru arNOX
activitatea enzimei arNOX.
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*Activitatea arNOX măsurată în vitro prin reducerea ferocitocromului C, nmoli/min/1,5 mg de epidermă.
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CONDUCTORUL PENTRU
SCALP

NUTRIOL® HAIR FITNESS
TREATMENT
Ajută părul să arate și să se simtă
cu mult mai bogat.
Această soluţie care se lasă în păr
remineralizează scalpul și hidratează
părul cu Tricalgoxyl®.
12 fiole
Articol Nr. 97101218

NUTRIOL® SHAMPOO 1

PELERINE NU SKIN®

Rezultate remarcabile pentru
vârfurile firelor de păr.

Acordaţi demonstraţiilor
dumneavoastră un aspect
profesional.

Conţinând Tricalgoxyl®, acest șampon
a fost formulat pentru a fi folosit în
combinaţie cu Nutriol® Hair Fitness
Treatment pentru a ajuta la refacerea
volumului și strălucirii părului.
125ml

Aceste cape albe marca Nu Skin® sunt
realizate din nylon impermeabil.
73x73cm
Pachet a câte 10 bucăţi
Articol Nr. 97136867

Articol Nr. 97101219
SELECTAŢI

A nu se utiliza cu ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II.

1
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FOCUS AREA CONDUCTOR

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Neteziţi aspectul liniilor cu puterea
peptidelor.
Această formulă avansată conţine
peptide pro-colagen revoluţionare
care ajută la diminuarea aspectului
liniilor moderate și adânci din jurul
gurii, a ochilor și a frunţii în doar patru
săptămâni. Îmbunătăţiţi beneficiile
folosind acest produs în combinaţie cu
Conductorul ageLOC® Edition Nu
Skin Galvanic Spa System® II pentru
zone de focalizare.

GEANTĂ COSMETICĂ
GALVANIC SPA
Toate cele necesare la vârful
degetelor dumneavoastră.
Cu bucle elastice pentru sticle și
compartimente de organizare cu
fermoar, fiecare obiect este la vedere
și la îndemână.
Articol Nr. 86997616

PROSOAPE NU SKIN®
Adăugaţi stil sesiunii
dumneavoastră de înfrumuseţare.
Realizate 100% din bumbac, aceste
prosoape foarte catifelate sunt foarte
absorbante și rezistente.
60x80cm
Pachet a câte 10 bucăţi
Articol Nr. 97137499

PROSOAPE ABSORBANTE
NU SKIN®
Prosoape luxos de moi și
foarte absorbante.
Aceste prosoape foarte pufoase vă vor
curăţa pielea confortabil, după fiecare
aplicare a regimului de faţă galvanic.
30x30cm
Pachet a câte 10 bucăţi
Articol Nr. 86997542

30ml
Articol Nr. 97102704
SELECTAŢI
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Este timpul să ducem știinţa îmbătrânirii pielii la un alt nivel cu un sistem de îngrijire a corpului ultra avansat. Bazate
pe Ştiinţa ageLOC®, cele trei produse ageLOC® Body prezintă noi inovaţii știinţifice pentru a-i oferi corpului
dumneavoastră catifelare și fermitate. Apăsaţi start și pregătiţi-vă pentru un look întinerit.

22
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PACHETUL ADR ageLOC®
FACE AND BODY
Un pachet ADR special care
conţine 2 Nu Skin Galvanic Spa
System® Facial Gels cu
ageLOC®, 1 ageLOC® Body
Shaping Gel și 1 ageLOC®
Dermatic Effects.

MĂSURAŢI DIFERENŢA

ÎNAINTE DE APLICARE

DUPĂ APLICARE1
(Rezultatele după 6 săptămâni)2

1

Este posibil ca rezultatele obţinute să nu fie tipice, iar rezultatele dumneavoastră pot să difere.
Rezultatele au fost obţinute după folosirea ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel de
trei ori pe săptămână și ageLOC® Dermatic Effects de două ori pe zi în fiecare zi.

2

ageLOC® GALVANIC BODY SPA

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Corpul dumneavoastră îmbunătăţit.

Pentru o variantă a ta mai bine
conturată, mai fermă și mai catifelată.

Pentru o variantă a ta mai bine
conturată și mai catifelată.

Acest tratament de calitate spa intens
minimizează și ajută la catifelarea
aspectului celulitei, îmbunătăţește
aspectul fermităţii pielii și ajută la
îmbunătăţirea aspectului general al
pielii. Ajută și la creșterea nivelului de
energie ceulară pentru a revigora și a
purifica pielea, diminuând în același
timp semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Această loţiune zilnică de hidratare și
de conturare ajută la creșterea
turnoverului celular care este necesar
pentru reînnoirea pielii și pentru a-i
oferi textura sa naturală, strălucitoare.
Conţine de asemenea ingrediente
care ajută la diminuarea aspectului
celulitei în timp ce catifelează pielea.

Cu această tehnologie revoluţionară, Nu Skin a
captat viitorul îngrijirii corpului cu ageLOC Galvanic
Body Spa. Prezintă o suprafaţă conductoare pentru
corp brevetată ageLOC® și curenţi galvanici pulsatori
pentru a optimiza efectele benefice ale produselor
selectate ageLOC® Galvanic Body Spa pe braţe,
abdomen și coapse. ageLOC® Galvanic Body Spa
ajută, de asemenea, la purificarea și revigorarea pielii
pentru a reduce semnele vizibile ale îmbătrânirii.
Articol Nr. 97103972 (pachetul ageLOC® Galvanic Body Trio include
1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel și
1 ageLOC® Dermatic Effects)

150ml

150ml
Articol Nr. 97003903

Articol Nr. 97003902
Pentru mai multe beneficii, folosiţi ageLOC®
Dermatic Effects după ce folosiţi ageLOC® Body
Shaping Gel.

1

Nu trebuie folosit cu instrumentele ageLOC®
Galvanic.

2
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SISTEMELE DE BAZĂ
Sistemele de bază de îngrijire a pielii Nu Skin sunt create pentru a răspunde nevoilor individuale ale
pielii dumneavoastră: produsele noastre de îngrijire a pielii ageLOC® fac parte din cele mai avansate
sisteme ale noastre. Nu Skin 180˚® îmbunătăţește schimbul celular; Produsele Nutricentials® sunt
minunate pentru pielea sensibilă; iar Nu Skin Clear Action® luptă împotriva erupţiilor cutanate.

24
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Economisiţi cu pachetele ADR
ageLOC®. Pentru mai multe
informaţii despre cum să
beneficiaţi de această promoţie
specială, vă rugăm să întrebaţi
Distribuitorul dumneavoastră.

ageLOC® ELEMENTS

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Radiant Day SPF 22 și
ageLOC® Transforming Night
Articol Nr. 97003887

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone,
ageLOC® Future Serum, ageLOC®
Radiant Day SPF 22 și ageLOC®
Transforming Night
Articol Nr. 97103774 (elements și serum)
Articol Nr. 97003888 (transformation)

ageLOC®
Sistemul nostru cel mai avansat de până acum.

ageLOC® Transformation este cel mai puternic regim de îngrijire a pielii de la Nu Skin, care dezvăluie o piele cu aspect
întinerit în opt feluri – pentru o variantă a dumneavoastră întinerită. Sunteţi pregătiţi pentru o adevărată transformare?
ageLOC® GENTLE
CLEANSE & TONE

ageLOC® FUTURE SERUM

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22

Curăţă și pregătește delicat
pielea dimineaţa și seara.

Pielea cu aspect întinerit în opt feluri.

Hidratează, fortifică și conferă
strălucire pielii.

60ml

Ingrediente puternice, testate știinţific
care reduc aspectul semnelor vizibile
ale îmbătrânirii și stimulează reînnoirea
celulelor tinereţii cu 85%1. Tehnologia
ingredientelor brevetată susţine
structura întinerită a pielii, în timp ce
sporește producţia și inhibă
deteriorarea proteinei de structură a
pielii, astfel promovând o structură
fermă a pielii. ageLOC® Future
Serum- pentru un aspect vizibil
întinerit.

Articol Nr. 97003882

30ml

Această spumă de curăţare sofisticată
combină curăţarea și tonifierea într-o
singură etapă, oferind pielii
ingredientele avansate pentru a
reduce semnele îmbătrânirii. Această
formulă bogată furnizează prima
infuzie de ageLOC® lăsând pielea
dumneavoastră catifelată și revigorată.

Articol Nr. 97003883

Conţine ingrediente care s-a dovedit
că reduc aspectul liniilor fine și al
ridurilor cu 45%2. Hidratează, fortifică
și conferă strălucire pielii cu
ingrediente ageLOC®, în timp ce ajută
la protejarea pielii împotriva efectelor
nedorite în urma expunerii excesive la
soare. Această soluţie hidratantă
ușoară de zi este excelentă a se aplica
sub machiaj și stimulează reînnoirea
celulelor pentru o textură a pielii mai
catifelată, mai delicată – oferind pielii
un aspect mai tânăr, mai strălucitor în
fiecare zi.
25ml

1

Studiu in vitro de opt săptămâni folosind Equol.

2

Studiu in vitro de patru săptămâni folosind un amestec din extract de bambus, extract de mazăre și glucosamină.

Articol Nr. 97003904

ageLOC® TRANSFORMING
NIGHT
Pentru o piele mai fină și mai
catifelată.
Conţine ingrediente care s-a dovedit că
stimulează circuitul celulelor cu 85%1
pentru o textură mai fină, mai catifelată.
Ingredientele foarte ușoare imită
structura pielii, acţionând împreună cu
procesul de reînnoire a pielii din timpul
nopţii. Această cremă fină oferă beneficii
superioare atunci când este aplicată în
fiecare seară cu ajutorul tehnologiei
ageLOC®, care ţintește sursa semnelor
vizibile ale îmbătrânirii pielii și reduce în
mod evident aspectul liniilor si al ridurilor
fine, mărimea porilor astfel încât
dumneavoastră să vă treziţi cu o piele
strălucitoare și suplă.
30ml
Articol Nr. 97003880
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8

ÎNAINTE DE APLICARE

1

DUPĂ APLICARE1
(Rezultate după 90 de zile)2

Este posibil ca rezultatele obţinute să nu fie tipice, iar rezultatele dumneavoastră pot să difere.
Rezultatele au fost obţinute în urma utilizării ageLOC® Transformation de două ori pe zi, ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System® II și Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels cu ageLOC®
de două ori pe săptămână.

2

Piele cu aspect întinerit în 8 feluri

Rezultatele în urma studiului ageLOC® Future Serum realizat de către o terţă
parte cu privire la rezultatele auto-percepţiei consumatorilor*
Ca parte a regimului dumneavoastră de îngrijire a pielii, ageLOC® Future Serum oferă
pielii beneficii deosebite în opt feluri importante:

Îmbunătăţirea percepută procentual faţă de valoarea iniţială

66%

1. Structura pielii întinerite

62%

2. Catifelarea pielii

70%

3. Nuanţa uniformă a pielii
4. Liniile/Ridurile fine

59%
73%

5. Radianţa (Strălucirea)
6. Mărimea porilor
7. Decolorarea pielii (Pete)
8. Hidratarea

51%
56%
71%
Auto-percepţia după 12 săptămâni de utilizare

*studiu de auto-percepţie de 12 săptămâni cu 25 de participanţi
care au folosit ageLOC® Future Serum.
26
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Economisiţi cu pachetul ADR
Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System. Pentru mai multe
informaţii despre cum să
beneficiaţi de această promoţie
specială, vă rugăm să întrebaţi
Distribuitorul dumneavoastră.

NU SKIN 180°®
ANTI-AGEING SYSTEM

NU SKIN 180°®
CELL RENEWAL FLUID

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System
ajută la îmbunătăţirea reînnoirii
celulelor și reduce aspectul liniilor
fine și al ridurilor. Acest sistem este
compus din cinci produse: Face
Wash, Skin Mist, Cell Renewal
Fluid, UV Block Hydrator și Night
Complex.

Specialistul în reînnoire celulară
de la Nu Skin®.
Conţinând o concentraţie puternică în
proporţie de 15% din acid polyhydroxy
(gluconolactonă), această formulă
delicată dar eficientă ajută la
accelerarea reînnoirii celulelor pentru a
evidenţia pielea cu aspect întinerit.

Articol Nr. 97101255

30ml
Articol Nr. 97101250

NU SKIN 180°® FACE WASH
Îndepărtează semnele vizibile
rezultate datorate factorilor de
mediu care duc la îmbătrânirea pielii.
Conţinând un procent de 10% de
vitamina C activă, formula cremoasă
ţintește petele și decolorarea pielii și
ajută la susţinerea fermităţii pielii
reducând aspectul liniilor
și ridurilor fine.
125ml

NU SKIN 180°® UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18
Protejaţi în timp ce hidrataţi.
Formulat cu fotozomi activaţi de
lumină, acest produs de o tehnologie
avansată, care conţine ulei de avocado,
hrănește pielea în timp ce o ajută să își
menţină funcţiile de apărare naturale.
În plus, oferă protecţie pielii împotriva
unui spectru larg de raze UVB.
30ml

Articol Nr. 97101251

Articol Nr. 97101254

NU SKIN 180°® SKIN MIST
Curăţă și strânge porii.
Această formulă, care conţine
dipeptide și tripeptide din proteină de
orez hidrolizat, îmbunătăţește
fermitatea și conferă pielii un aspect
neted și strălucitor. Extractul de
ciuperci purifică și strânge porii în timp
ce complexul exclusiv HMW calmează
și protejează pielea.

NU SKIN 180°®
NIGHT COMPLEX
Treziţi-vă cu o înfăţișare întinerită.
Acest produs hidratant bogat pentru
noapte ajută la protejarea pielii
împotriva stresului oxidativ,
îmbunătăţește funcţia de apărare
naturală a pielii, lăsând o piele
mătăsoasă și moale la atingere.

100ml

30ml

Articol Nr. 97101253

Articol Nr. 97101252

NU SKIN 180°®
Refaceţi-vă tenul.
Delicat, dar puternic în același timp, Nu Skin 180°® Anti-Ageing System este specialistul reînnoirii celulelor de la Nu Skin®. Conţinând
acizi hydroxy, acest sistem avansat ţintește semnele vizibile ale îmbătrânirii îmbunătăţind rata de reînnoire naturală a celulelor pielii și
diminuând aspectul liniilor și ridurilor fine. Nu Skin 180°® reprezintă punctul de cotitură pentru o piele cu aspectul întinerit.

Renunţaţi la pielea fadă,
cu aspect îmbătrânit.
Folosind o soluţie de acid lactic de 10%,
această formulă dovedită știinţific care
ajută la reducerea semnelor vizibile ale
îmbătrânirii protejează și ajută la
menţinerea unui aspect al pielii tineresc
și proaspăt. Eficient folosit independent
sau împreună cu Nu Skin 180°®
Anti-Ageing System, acest produs de
curăţare facială ajută la stimularea
reînnoirii celulelor pentru a crea un
aspect mai catifelat și întinerit.
2 recipiente
(fiecare recipient are 25ml
și conţine 18 dischete)
Articol Nr. 97101249

TRATAMENTUL DE OPT SĂPTĂMÂNI CU NU SKIN 180°®

În cadrul unui studiu clinic Nu Skin 180® de către un laborator de testare al
unei terţe părţi, gradatorii clinici au evaluat îmbunătăţirile pielii pentru 50
de participanţi. După opt săptămâni, 100% din participanţi au prezentat o
îmbunătăţire a strălucirii de ansamblu. Potrivit evaluării gradatorilor clinici,
procentul de participanţi care au prezentat îmbunătăţiri privind atributele
individuale și strălucirea de ansamblu a fost următorul:
Procentul îmbunătăţirii după opt săptămâni

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL
AND NEUTRALIZER

100%

100%

80%
60%
40%

60%

70%

80%

20%
0%
Decolorarea

Mărimea
porilor

Ridurile

Textura
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NUTRICENTIALS®

Produsele Nutricentials® sunt formulate cu componente nutritive cu aplicare locală care s-a dovedit că îmbunătăţesc în
mod natural aspectul sănătos al pielii. Conţinând nutrienţi esenţiali din regimuri alimentare zilnice locale din întreaga lume,
produsele Nutricentials® sunt extraordinare pentru pielea sensibilă, ajutând-o să își menţină aspectul sănătos și strălucitor.

GAMA PENTRU TEN NORMAL ȘI USCAT

Tenul normal și uscat are nevoie de o capacitate mai mare de reţinere a apei. Aceste produse oferă baza perfectă pentru
regimul dumneavoastră zilnic de îngrijire a pielii protejând în același timp bariera de umiditate a pielii.

CREAMY CLEANSING LOTION

pH BALANCE TONER

Protejează bariera de umiditate a
pielii cu fiecare curăţare a feţei.

Pregătește pielea pentru
hidratare și hrănire.

Acest produs de curăţare delicat, fără
săpun, îndepărtează eficient
impurităţile și resturile fără a îndepărta
lipidele critice ale pielii.

Conţinând extract de căpșuni, care
asigură pielii ph-ul ideal, ajută la
diminuarea aspectului porilor.

150ml
Articol Nr. 97110310

28

150ml
Articol Nr. 97110312

MOISTURE RESTORE
DAY SPF 15
NORMAL TO DRY SKIN

NIGHT SUPPLY
NOURISHING CREAM

Hidratează și protejează pielea.

Promovează elasticitatea și
rezistenţa pielii în timp ce dormiţi.

Conţinând carotenoide incolore,
această loţiune mărește rezistenţa
pielii împotriva acţiunii factorilor de
mediu, care ar putea avea un efect
negativ asupra pielii.

Această formulă bogată conţine
fosfatidilcolina, care îmbunătăţește
procesul de reînnoire al pielii pe
măsură ce sporește flexibilitatea și
rezistenţa membranei celulare.

50ml

50ml

Articol Nr. 97102728

Articol Nr. 97102705
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COLECŢIA NUTRICENTIALS®

COLECŢIA NUTRICENTIALS®

Ten normal și uscat

Ten combinat și gras

Colecţia conţine șase produse: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day
SPF 15 Ten Normal și Uscat și Night Supply Nourishing Cream, toate fiind
oferite într-o geantă cosmetică atractivă.

Colecţia conţine șase produse: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day
SPF 15 Ten Combinat și Gras și Night Supply Nourishing Cream, toate fiind
oferite într-o geantă cosmetică atractivă.

Articol Nr. 97136437

Articol Nr. 97136438

GAMA PENTRU TEN COMBINAT ȘI GRAS

Tenul combinat și gras are nevoie să reţină în mod eficient propria sa umiditate fără a produce grăsimi în exces. Aceste produse
ajută la minimizarea luciului și la eliberarea porilor blocaţi de impurităţi promovând în același timp o piele catifelată.

PURE CLEANSING GEL
Curăţă în profunzime și
eliberează porii.
Această formulă spumoasă fără săpun
conţine papaină, o enzimă din papaya
care eliberează porii de excesul de
grăsime și de impurităţi.

pH BALANCE MATTEFYING
TONER
Reduce strălucirea feţei și
aspectul porilor.
Conţine extract de căpșuni pentru a
strânge porii, promovând în același
timp un ten luminos.

150ml

150ml

Articol Nr. 97110309

Articol Nr. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY
SPF 15
COMBINATION TO OILY SKIN
O piele sănătoasă fără
grăsimi și luciu.
Această loţiune îmbunătăţește
rezistenţa naturală a pielii împotriva
factorilor de mediu care ar putea avea
un efect negativ asupra pielii și ajută la
controlul grăsimilor în exces și al
luciului.
50ml

NIGHT SUPPLY NOURISHING
CREAM
Promovează elasticitatea și
rezistenţa pielii în timp ce dormiţi.
Această formulă bogată conţine
fosfatidilcolina, care îmbunătăţește
procesul de reînnoire al pielii pe
măsură ce sporește flexibilitatea și
rezistenţa membranei celulare.
50ml
Articol Nr. 97102705

Articol Nr. 97102727

*

Vedeţi pagina 32 pentru mai multe informaţii despre acest produs.
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NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Curăţă în urma erupţiilor cutanate.
Colecţie de patru produse: Nu Skin Clear Action® Foaming
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action®
Day Treatment și Nu Skin Clear Action® Night Treatment.
Articol Nr. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION®
FOAMING CLEANSER

NU SKIN CLEAR ACTION®
TONER

Curăţă în profunzime având ca
rezultat o piele fină precum mătasea.

Menţine tenul calm și fără luciu.

Formulată pentru a întrerupe erupţiile
cutanate ce provoacă acumularea de
grăsimi, bacterii și impurităţi, această
spumă de curăţare unică conţine acid
salicilic pentru a curăţa porii și pentru a
reduce apariţia erupţiilor – lăsând
pielea proaspătă și curată, fără a o
simţi încordată și uscată.
100ml
Articol Nr. 97110388

Acest tonifiant avansat calmează
pielea iritată, înroșită și controlează
nivelele de grăsimi conţinând extract
de lemn dulce (calmează pielea iritată),
zinc PCA (ajută la controlarea
nivelelor sebumului) și un amestec
special din vitaminele C și E (reface
rezerva antioxidantă naturală care se
pierde atunci când pielea
dumneavoastră luptă împotriva
erupţiilor cutanate).
150ml
Articol Nr. 97110387

NU SKIN
CLEAR ACTION®

Acest sistem complex, demonstrat clinic vă oferă o
piele mai fină, mai curată, luptând cu semnele trecute,
prezente și viitoare ale erupţiilor cutanate. Produsele
Nu Skin Clear Action® sunt formulate cu ingrediente
care furnizează beneficii esenţiale, demonstrate prin
studii clinice.

NU SKIN CLEAR ACTION®
DAY TREATMENT

NU SKIN CLEAR ACTION®
NIGHT TREATMENT

Acţiune multiplă pentru un singur
rezultat – o piele curată!

Minimizează semnele vizibile ale
erupţiilor cutanate în timpul
somnului.

Protejează și revitalizează tenul
dumneavoastră. Acidul mandelic
reduce aspectul semnelor vizibile
lăsate de erupţiile cutanate trecute și
diminuează aspectul punctelor negre
de la suprafaţa pielii. Acidul salicilic
acţionează în vederea penetrării
porilor și dizolvării impurităţilor.
Combinate într-un gel ușor, aceste
două ingrediente, împreună cu
umectanţi precum gluconolactona,
susţin elasticitatea naturală a pielii și
asigură un ten curat și uniform, pentru
ca dumneavoastră să puteţi înfrunta
fiecare zi cu încredere.

Conţinând acid salicilic și retinol
pentru a reduce aspectul urmelor
asociate erupţiilor cutanate din trecut,
această formulă de noapte asigură un
ten catifelat, curat și uniform tonifiat.
30ml
Articol Nr. 97110390

30ml
Articol Nr. 97110389
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HIDRATARE ŞI REFACERE
Cu toţii avem nevoie de un produs de hidratare adaptat nevoilor speciale ale pielii noastre. Există o mare varietate
de factori care influenţează nivelul necesar de hidratare, precum fluctuaţiile de temperatură, poluarea, etc.
Nu Skin® oferă o gamă largă de produse de hidratare de la cele mai ușoare până la cele mai intense. Aceste
produse de hidratare facială pot fi adăugate regimului dumneavoastră zilnic de bază pentru a vă ajuta să obţineţi
hidratarea adecvată pentru un aspect mai sănătos.

HIDRATARE UŞOARĂ

HIDRATARE BOGATĂ
NaPCA MOISTURE MIST

REJUVENATING CREAM

Prospeţime de rouă a pielii la
doar o pulverizare distanţă.

Un plus de hidratare pentru
tipurile de piele mai uscate.

Bogată în ingrediente naturale de
hidratare precum NaPCA, acid
hyaluronic și uree, această formulă fără
grăsimi ajută pielea dumneavoastră să
menţină un nivel de hidratare regulat.
Această pulverizare răcoroasă,
revigorantă este ideală și pentru corp.

Formulată pentru a adresa nevoile
speciale ale tenului uscat, această
cremă bogată îmbunătăţește
capacităţile pielii dumneavoastră de a
reţine umiditatea, cu puterea de
hidratare a acidului hialuronic.
Utilizarea zilnică nu doar
îmbunătăţește hidratarea, dar și ajută
la prevenirea uscării ulterioare.

250ml
Articol Nr. 97101226

75ml
Articol Nr. 97110258

ENHANCER
Un echilibru natural pentru
calmarea și hidratarea pielii.
Conţinând pathenol și calmanta aloe
vera, Enhancer liniștește pielea și
previne deshidratarea. Folosiţi la
nevoie pentru a păstra confortul pielii
și echilibrul natural de hidratare.
100ml
Articol Nr. 97110308

MOISTURE RESTORE
INTENSE MOISTURIZER
Hidratare maximă pentru
pielea afectată.
Mai intensă decât Rejuvenating
Cream, Moisture Restore adresează
nevoile pielii extrem de uscate.
Conţinând ulei de fistic, aloe vera și
vitamina E care luptă împotriva
stresului oxidativ, această cremă intens
hidratantă întărește bariera naturală de
lipide pentru a oferi supleţe și
elasticitate pielii uscate și aspre.
75ml
Articol Nr. 97111259

HIDRATARE MEDIE
NaPCA MOISTURIZER

INTENSIVE EYE COMPLEX

Ajută pielea să menţină
preţioasa hidratare.

Hidratarea intensă pentru o piele
delicată – minunat!

Conţinând vitamina E și umectantul
natural NaPCA, această cremă
pătrunde rapid suplimentând
capacitatea pielii de a reţine
umiditatea. Senzaţia ușoară, de rouă,
pe care o oferă, face ca această cremă
de hidratare să fie ideală pentru toate
tipurile de piele.

Formulată cu alge de mare maronii
pentru a îmbunătăţi capacitatea
naturală a pielii de a absorbi și a reţine
umiditatea, această cremă menţine
pielea delicată din jurul ochilor
hidratată corespunzător, ajutând în
același timp la reducând aspectului
liniilor și ridurilor fine.

75ml

15ml

Articol Nr. 97110257

Articol Nr. 97101233
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SOLUŢII PERSONALIZATE
Dezvoltat în colaborare cu instituţii de cercetare de top, soluţiile personalizate de la Nu Skin conţin
formule de ultimă generaţie pentru a vă completa sistemul dumneavoastră de bază și pentru a
diminua semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii, impactul stresului și factorii de mediu pentru a reda un
aspect mai sănătos și întinerit.
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ageLOC® Tru Face® Essence Ultra
REZULTATE CLINICE
Procent din Subiecţi

80%

80%

80%

60%

55%

55%

40%

20%

0%

Fermitate în Jurul Ochilor

Săptămâna 1

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Obţineţi o piele fermă!
Specialistul în fermitate de la Nu Skin® folosește acum știinţa ageLOC,
pentru a se concentra pe sursele semnelor vizibile ale îmbătrânirii pielii.
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra, formulat cu Ethocyn® și o reţea
antioxidantă, oferă ingrediente esenţiale pentru o piele fermă și ajută la
protecţia acesteia împotriva stresului oxidativ. Conţinând aceste ingrediente
esenţiale, acest produs vă va ajuta să vă conturaţi și să obţineţi o piele
fermă, pentru un aspect mult întinerit.

Fermitatea generală a pielii

Săptămâna 12

Aceste rezultate sunt cele mai bune rezultate ale
unui produs Tru Face® Essence văzute de Nu Skin în
această perioadă de timp!
STUDIU CLINIC REALIZAT DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE
Într-un studiu clinic peste 55% dintre subiecţi au raportat îmbunătăţiri atât în
privinţa fermităţii generale cât și a fermităţii din jurul ochilor în timp de doar o
săptămână. Până în săptămâna a 12-a, un procentaj impresionant de 80% dintre
subiecţi au arătat îmbunătăţiri în aceleași zone.

60 de capsule
Articol Nr. 97003906

TRU FACE®

Adaugând produse Nu Skin® Tru Face® regimului dumneavoastră de bază, puteţi să amplificaţi beneficiile tratamentului zilnic
ţintind efectele vizibile ale îmbătrânirii pentru a vă menţine aspectul neted, suplu și nuanţa uniformă a pielii dumneavoastră.

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Îndrăzniţi să evidenţiaţi pielea cu aspect tonificat și conturat
de pe gât și decolteu.
Acest sistem cu două flacoane combină 2 formule ageLOC puternice, un ser
și o cremă, pentru a contura și tonifia pielea de pe gât și decolteu. În fiola din
stânga, o cremă bogată, opacă, îmbogăţită cu ingrediente care îi oferă pielii
hidratare în profunzime și catifelare. Îmbunătăţește în mod vizibil aspectul
radiant al pielii. În fiola din dreapta, un ser luxos, transparent, care ajută la
reducerea aspectului pielii fade. Faceţi următorul pas și alegeţi soluţiile
anti-îmbătrânire pentru zonele ţintă!
30ml (2x15ml)
Articol Nr. 97001570
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TRU FACE®
INSTANT LINE CORRECTOR
Corectează instant aspectul
liniilor și ridurilor fine.
Această cremă puternică umple și
relaxează liniile feţei, diminuând
imediat aspectul liniilor și al ridurilor
timp de până la 12 ore, reducând
efectele mișcărilor obișnuite ale
feţei de-a lungul anilor.
15ml
Articol Nr. 97101257

TRU FACE® IDEALEYES

TRU FACE® REVEALING GEL1

Lăsaţi ochii dumneavoastră
să vă întinerească.

Luptă împotriva semnelor vizibile
ale îmbătrânirii pielii.

Formulată știinţific pentru a oferi
beneficii anti-îmbătrânire imediate
dar și pe termen lung, această cremă
rafinată transformă aspectul zonei
dumneavoastră sensibile, întunecate,
umflate și îmbătrânite de sub ochi,
devenind astfel luminoasă, fermă
și întinerită.

Conţinând acizi polyhydroxy – la fel
de eficienţi precum acizii alfa hydroxy
tradiţionali – acest gel avansat
stimulează reînnoirea celulară pentru
a îmbunătăţi nuanţa și textura pielii,
pentru a o face mai luminoasă și
pentru a reduce mărimea porilor.
Excelentă pentru pielea sensibilă.

15ml

30ml

TRU FACE®
SKIN PERFECTING GEL
Combate semnele vizibile timpurii
ale îmbătrânirii pielii datorate
factorilor de mediu.
Aceste gel susţine sinteza
componentelor structurale ale pielii
cu Kelpadelie – algă marina mai
blândă cu pielea decât retinolul.
30ml
Articol Nr. 97102698

Articol Nr. 97101213

Articol Nr. 97101241

1

Pentru beneficii suplimentare de catifelare a pielii, folosiţi împreună cu Polishing Peel (p. 37).

STUDIU CLINIC REALIZAT DE
CĂTRE O TERŢĂ PARTE

Săptămâna a 2-a

Laba gâștei folosind numai Tru Face®
Line Corrector.

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Netezește aspectul liniilor
cu puterea peptidelor.
Această formulă avansată conţine
revoluţionara peptidă pro-colagen
care ajută la diminuarea aspectului
liniilor moderate și adânci din jurul
gurii, a ochilor și a frunţii.
30ml

Săptămâna a 4-a

Săptămâna a 8-a

Într-un studiu de 8 săptămâni
realizat de o parte terţă 2 cu 40 de
subiecţi, gradarea dermatologică a
arătat că utilizarea instrumentului
Nu Skin Galvanic Spa System™
II împreună cu Tru Face® Line
Corrector îmbunătăţește aspectul
următoarelor zone cheie ale pielii
feţei:
• Linii fine: 20%
• Laba Gâștei: 21%
• Netezime: 17%

Laba gâștei folosind Tru Face® Line
Corrector și instrumentul Nu Skin
Galvanic Spa System™ II.

Studiu de opt săptămâni efectuat de o terţă parte cu 40 de participanţi care au folosit
Tru Face® Line Corrector cu instrumentul Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 2008.

2

Articol Nr. 97102704
SELECTAŢI
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION

BORSETĂ NU SKIN®

GEANTĂ COSMETICĂ NU SKIN®

Pregătiţi-vă pielea pentru un aspect întinerit.

O modalitate elegantă pentru a rămâne organizată
de-a lungul întregului an.

Puneţi toate produsele dumneavoastră în această
geantă cosmetică, mereu elegantă. Design-ul
funcţional și elegant în același timp, conţine mai
multe buzunare interioare pentru un acces ușor la
toate produsele dumneavoastră de primă necesitate.

Conţinând un amestec de aminoacizi, acest
amorsor optimizează beneficiile produselor
Tru Face® și furnizează componente proteice
esenţiale pielii.
125ml

Articol Nr. 86998694

Articol Nr. 86998695

Articol Nr. 97101232
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APĂRARE ÎMPOTRIVA MEDIULUI

Serurile hrănitoare, bogate în antioxidanţi și ingredientele avansate de protecţie solară protejează și aduc
beneficii pentru o piele vibrantă, cu aspect sănătos.

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE

CELLTREX® ULTRA

O reţea puternică de beneficii
antioxidante.

Produsul suprem pentru combaterea
stresului oxidativ și pentru hidratare.

Conţinând CoQ10 și o reţea
antioxidantă completă, această
tehnologie promovează producţia de
energie celulară permiţând pielii
dumneavoastră să se refacă cu succes
după stresul oxidativ zilnic, pentru un
aspect strălucitor, cu mult întinerit.

Conţinând ulei de măsline și
vitaminele A și E, acest ser hrănitor
calmează și protejează pielea de
efectele vizibile ale stresului oxidativ.
15ml
Articol Nr. 97102700

15ml
Articol Nr. 97131809

SUNRIGHT® 35 &
SUNRIGHT® 50
Protecţie ridicată UVA/UVB.
Expunerea excesivă la soare poate
avea consecinţe deteriorante vizibile,
inclusiv apariţia prematură a semnelor
vizibile ale îmbătrânirii pielii. Aceste
formule rezistente la apă, fără efect
gras, au fost special create pentru a
susţine o piele cu aspect întinerit
oferind protecţie împotriva razelor
dăunătoare ale soarelui.
100ml

SUNRIGHT® INSTA GLOW

SUNRIGHT® LIP BALM 15

Gel autobronzant colorat pentru faţă
și corp

Protejează și hidratează.

Doriţi o strălucire aurie, frumoasă pe
tot parcursul anului? Indiferent de
anotimp, Sunright Insta Glow vă va
ajuta să vă bucuraţi de un aspect
bronzat, deosebit, oferind beneficii
de hidratare. Nu are miros și alunecă
fără efort și fără să păteze hainele.

Protejaţi-vă buzele și ajutaţi-le să arate
și să se simtă moi. Formula Sunright®
previne crăparea buzelor, le protejează
de soare și de efectele nedorite ale
expunerii excesive la soare.
4.2g
Articol Nr. 97110369

125ml
Articol Nr. 97001595

Articol Nr. 9
 7001344 SUNRIGHT® 35
97001345 SUNRIGHT® 50
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EXFOLIANT SCRUB
O atingere mai blândă, mai delicată
pentru o catifelare finală.
Cu diatomee marine naturale (alge
fosilizate), acest exfoliant delicat
catifelează suprafaţa pielii îndepărtând
depunerile de celule moarte și
impurităţile ce blochează porii.
100ml

CREAMY HYDRATING
MASQUE
O oază pentru pielea uscată.
Conţinând izomeraţii zaharidice – un
magnet de hidratare – și extracte din
cactus și conuri de pin, această
formulă bogată calmează pielea
uscată sau sensibilă, ajutând la
reţinerea umidităţii de către piele.
100ml

Articol Nr. 97102707

Articol Nr. 97102711

POLISHING PEEL
Micro-abraziune dermică acasă.

RADIANCE MASK

Demonstrat clinic că oferă rezultate
similare unei sesiuni profesionale de
micro-abraziune dermică, această
formulă avansată conţine enzime de
dovleac pentru dizolvarea acumulărilor
de celule moarte precum și argilă
bentonită pentru îndepărtarea
toxinelor, oferind un aspect neted,
catifelat.

O experienţă hidratantă de îngrijire a
pielii.

50ml

Provenind direct din Japonia, această
mască de hidratare facială infuzează în
piele hidratare esenţială, ajutând la
catifelarea și calmarea pielii. Acest
produs va oferi un aspect luminos și
strălucitor.
Pachet de 4 măști
Articol Nr. 97001486

Articol Nr. 97101215

PRODUSE EXFOLIANTE, ABRAZIVE ȘI MĂȘTI
Produsele exfoliante, abrazive și măștile Nu Skin® întineresc pielea fadă și obosită, extrăgând impurităţile,
îndepărtând acumulările de celulele moarte și stimulând reînnoirea celulară. Aceste formule revigorante vă vor
face să arătaţi și să vă simţiţi fantastic.

BANDEROLĂ NU SKIN®

PENSULĂ COSMETICĂ

Ţineţi părul departe de faţă, în timp ce
efectuaţi tratamentul dumneavoastră
de îngrijire a pielii.

Realizată special pentru a amesteca
ușor și a aplica uniform Face Lift
Powder and Activator.

O singură mărime

Pachet a câte 3 bucăţi

Articol Nr. 97136313

Articol Nr. 00000265

FACE LIFT POWDER &
ACTIVATOR
Arătaţi extraordinar instantaneu.
Face Lift Powder and Activator
acţionează imediat, oferind pielii
dumneavoastră un efect de lifting,
fermitate și tonifiere temporară,
reducând în același timp aspectul
liniilor și al ridurilor.
Face Lift Powder and Activator
trebuie folosite împreună, dar pot fi
achiziţionate separat.

Doar pudra

75g

Doar activatorul

125ml

ŞERVEŢELE COSMETICE
AQUAPOP™ TOWELETTES
NU SKIN®
Acest material textil foarte moale
vă oferă curăţare superioară,
demachiere sau doar curăţarea
mâinilor, lăsându-vă o senzaţie
împrospătare în timp ce oferă pielii
dumneavoastră toată grija și răsfăţul
de care are nevoie.
100 bucăţi
Articol Nr. 86998039

Articol Nr. 9
 7136991 (pudra și activatorul)
97110266 (doar pudra)
97110267 (doar activatorul)
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ÎNGRIJIREA CORPULUI

Produsele de îngrijire a corpului de la Nu Skin® conţin ingrediente care au rolul de a hrăni, a recondiţiona și a
calma. Cu aceste formule avansate, fiecare centimetru al corpului dumneavoastră se va simţi divin – zi și noapte.
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BODY SMOOTHER

LIQUID BODY LUFRA

Menţineţi hidratarea, păstraţi
catifelarea.

Oferiţi pielii dumneavoastră un aspect
și o senzaţie sănătate și catifelare.

Întindeţi această loţiune, care se
absoarbe rapid, pe pielea ușor umedă,
imediat după baie sau duș pentru a
reţine umiditatea, a reduce uscarea și
pentru a hrăni pielea cu aloe vera,
extract de alge și vitaminele A și E.

Un exfoliant pentru întregul corp care
conţine coji de nucă fin măcinate pentru
a îndepărta porţiunile aspre ale pielii de
pe coate, de pe părţile laterale ale
braţelor, de pe genunchi, călcâie precum
și de pe întreg corpul. Această formulă
exfoliantă revitalizează și calmează
pielea, oferindu-i strălucire.

250ml
Articol Nr. 97101239

250ml
Articol Nr. 97102717

BODY BAR

LIQUID BODY BAR

Un bestseller care lasă pielea
proaspătă și curată.

O experienţă revigorantă
și calmantă.

Excelent pentru întreaga familie,
această produs de îngrijire a corpului,
fără săpun, îndepărtează delicat
mizeria și impurităţile, lăsând pielea
proaspătă și curată. Cu un parfum ușor
de grepfrut și aloe vera, cu efect
calmant, acest produs de îngrijire a
corpului este indispensabil în baie.

Conţinând un amestec unic de
umectanţi pentru o hidratare intensă
a pielii, această formulă fără săpun
curăţă delicat pielea și îi protejează
bariera de umiditate, delectând în
același timp simţurile cu un parfum
revigorant de grepfrut.

100g săpun solid

250ml
Articol Nr. 97101216

Articol Nr. 97110353

Pachet a câte 5 bucăţi
Articol Nr. 97110354

BODY CLEANSING GEL

PERENNIAL®

HAND LOTION

SET PENTRU BAIE

Produs curăţare în profunzime
pentru îngrijirea zilnică a corpului.

Strategia de supravieţuire a pielii
cu aspect sănătos.

Soluţia ideală pentru mâinile uscate.

Îmbogăţit cu aloe vera pentru a păstra
pielea fină și confortabilă, această gel
fără săpun curăţă și hrănește pielea.

Prima cremă hidratantă pentru
întregul corp care conţine
IBR-Dormin® - protejează pielea,
îi oferă elasticitate și mărește
rezistenţa celulară – această formulă
fără parfum ajută pielea să își păstreze
un aspect catifelat și sănătos
pe parcursul întregului an.

Întâmpinaţi-vă oaspeţii cu o
experienţă de neegalat a spălatului
mâinilor cu acest Sink Side Set elegant
și ispititor. Suportul stilat și elegant
pentru chiuvetă vă permite să eliminaţi
dezordinea și să expuneţi obiectele
dumneavoastră sanitare cu stil.
O adevărată atracţie a băii
dumneavoastră.
Produsele nu sunt incluse.

250ml
Articol Nr. 97101223

500ml
Articol Nr. 97101224

250ml

Când mâinile dumneavoastră au
nevoie de ajutor rapid din cauza
uscării, fără senzaţia de grasime sau
lipicioasă, folosiţi Hand Lotion.
Pielea absoarbe această loţiune
ușoară, lăsând mâinile
dumneavoastră moi și hidratate.
125ml
Articol Nr. 97110329

Articol Nr. 86998699

Articol Nr. 97100875
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ÎNGRIJIREA PĂRULUI

Transformaţi aspectul părului lipsit de viaţă în numai șapte zile cu Nu Skin® Hair Care. Folosite în mod regulat aceste
produse, avansate știinţific, vă repară și vă protejează părul împotriva agresorilor mecanici, de mediu și biologici,
oferindu-vă un păr cu aspect vizibil întinerit și mai sănătos.

Utilizatori care au prezentat îmbunătăţiri vizibile după
utilizarea sistemului pentru păr uscat și deteriorat

NU SKIN® HAIR CARE STUDIU
UTILIZARE CONSUMATORI*

60%

Utilizatori care au prezentat îmbunătăţiri vizibile după
utilizarea sistemului pentru păr normal și gras

Formulat cu tehnologii dovedite
știinţific. Testat și atestat ca oferind
rezultate vizibile, Nu Skin® Hair Care
îmbunătăţește aspectul părului
dumneavoastră, netezind cuticulele
pentru o rezistenţă sporită, strălucire
și flexibilitate.

82%

Utilizatori care au observat că aceste produse
au acţionat mai eficient decât produsele
folosite de ei în mod curent

84%

Utilizatori care s-au bucurat de o
experienţă plăcută de utilizare

88%
0
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*În baza rezultatelor unui studiu al consumatorilor, cu 42 de participanţi voluntari care au folosit un set complet de produse
Nu Skin® Hair Care timp de șapte zile. Participanţii caucazieni și asiatici cu vârstele cuprinse între 18 și 64 de ani și având
părul mediu sau lung au fost selectaţi și li s-a alocat în mod aleatoriu folosirea unei combinaţii de șampon și balsam în
fiecare zi, precum și a unui tratament de recondiţionare o dată pe săptămână.
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BALANCING SHAMPOO

MOISTURIZING SHAMPOO

CLARIFYING SHAMPOO

Echilibrul perfect între curăţare
și hidratare.

O oază pentru părul extenuat.

Lasă părul curat, strălucitor, flexibil.

Dacă supraîncălzirea, tratarea peste
măsură sau vopsirea intensă au avut
ca rezultat un aspect șters și au subţiat
firele de păr, este timpul să potoliţi
setea părului dumneavoastră cu
Nu Skin® Moisturizing Shampoo.
Conţinând un extract din bumbac
înflorit, steroli naturali și unt de shea,
acest șampon hrănitor redă cortexului
rezistenţă pentru un păr refăcut și mai
strălucitor.

Formulat cu un extract din seminte
de unt de shea, Nu Skin® Clarifying
Shampoo se fixează pe depuneri –
inclusiv nicotina, clorul și poluanţii
din mediu – și îndepărtează semnele
vizibile ale îmbătrânirii. Părul
dumneavoastră se va simţi curat,
strălucitor și flexibil și va arăta mai
rezistent și mai sănătos.

Unele șampoane opresc hidratarea
naturală, lăsând părul uscat, vulnerabil
și lipsit de strălucire. Nu Skin®
Balancing Shampoo îndepărtează
delicat impurităţile redînd părului
dumneavoastră aspectul tânăr,
puternic și sănătos.
250ml
Articol Nr. 97101351

250ml

250ml
Articol Nr. 97101352

Articol Nr. 97101350

RICH CONDITIONER

WEIGHTLESS CONDITIONER

RENU HAIR MASK

SET CĂLĂTORIE NU SKIN®

Bucuraţi-vă de o strălucire
tinerească.

Hidratează fără a încărca.

Păstraţi strălucirea întreaga
săptămână.

Luaţi produsele dumneavoastră
Nu Skin® preferate cu
dumneavoastră.

Creat cu un pH scăzut pentru a sigila
cuticulele pentru o reţinere sporită a
umidităţii, Nu Skin® Rich Conditioner
conţine unt de shea pentru a îmbiba
părul cu lipide ce imită uleiurile
naturale. Iar meadowfoam repară
daunele și previne ruperea și subţierea
firelor de păr pentru ca părul
dumneavoastră să se comporte,
să se simtă și să arate mai tânăr
și mai strălucitor.
250ml
Articol Nr. 97101354

Conţinând un complex de
meadowfoam pentru a repara dar
și aminoacizi pentru a maximiza
flexibilitatea, Nu Skin® Weightless
Conditioner oferă hidratare intensă
fără a compromite volumul. Această
formulă unică îmbunătăţește starea
firelor de păr, lăsând un păr cu aspect
întinerit care se simte plin de volum
și este mai strălucitor.
250ml
Articol Nr. 97101353

Nu Skin® ReNu Hair Mask oferă
o hidratare critică pătrunzând în firul
de păr și întărind părul deteriorat.
Conţinând CS7, un agent de netezire
a cuticulelor, care acţionează precum
un lipici netezind și întărind fiecare
cuticulă, această mască previne
despicarea și ruperea vârfurilor firelor
de păr, lăsând părul fin, strălucitor
și flexibil.
100g
Articol Nr. 97101356

Fie călătoriţi pentru afaceri, fie din
plăcere, acest set practic, vă ajută să
luaţi cu ușurinţă cu dumneavoastră
produsele dumneavoastră Nu Skin®
preferate. Cu 4 sticluţe de 75ml și un
pulverizator din material de înaltă
calitate, această soluţie convenabilă
care economisește spaţiu în timpul
călătoriilor, se potrivește perfect în
geanta dumneavoastră.
5 bucăţi
Articol Nr. 86998186

41

PC_Q2_2018.indd 41

07.05.2018 16:19:08

DIVIDENDS® SHAVE CREAM
Curăţă, exfoliază și hrănește
în timpul bărbieritului.
Spuma concentrată a acestei creme
de ras unice, bogate, îndepărtează
delicat impurităţile și grăsimile,
facilitând alunecarea lamei de ras
pentru un bărbierit fin ce face pielea
să arate și să se simtă excelent.
200g
Articol Nr. 97101456

DIVIDENDS®
AFTERSHAVE BALM
Îmbunătăţește rezultatele
bărbieritului de dimineaţă.
Acest balsam ușor lasă părul facial mai
fin, mai subţire și mai greu de observat,
pentru ca rezultate bărbieritului de
dimineaţă să dureze mai mult.
De asemenea, reduce iritaţiile în urma
bărbieritului și răcorește, calmând
pielea în același timp.
50ml
Articol Nr. 97101457

GEANTĂ COSMETICĂ
NU SKIN®
Organizaţi-vă produsele cosmetice în
această practică geantă cosmetică.
Are 2 compartimente spaţioase cu
închidere cu fermoar. Exteriorul
rezistent din nailon o protejează
împotriva uzurii și deteriorării din
timpul călătoriilor.
Articol Nr. 86995819

BĂRBAŢI

Obţineţi mai mult de la rutina de dimineaţă. Nu Skin®
for Men Dividends® oferă beneficii suplimentare de
îngrijire a pielii fără complicaţii suplimentare.
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AP-24® ORAL CARE COLECŢIA
Planul dumneavoastră de acţiune pentru o gură împrospătată.
Această colecţie conţine 2 Paste de dinţi Antitartru cu Fluor,
2 Paste de Albire cu Fluor, 2 Pachete a câte 3 Periuţe de dinţi
și 1 Spray de Gură Antitartru, toate ambalate într-o geantă
cosmetică transparentă ușor de transportat.
Articol Nr. 97136144

ÎNGRIJIRE ORALĂ

Conţinând un combatant brevetat al plăcii dentare și formule patentate, produsele AP-24® asigură o îngrijire avansată a
sănătăţii orale - oferind gurii dumneavoastră o senzaţie de prospeţime în timp ce asigură protecţie anti-placă 24 de ore pe zi.

AP-24® ANTI-PLAQUE
BREATH SPRAY

AP-24® WHITENING
FLUORIDE TOOTHPASTE

AP-24® ANTI-PLAQUE
FLUORIDE TOOTHPASTE

PERIE DE DINŢI ANTI-TARTRU
AP-24®

Opţiunea practică pentru
prospeţime când sunteţi pe fugă.

Dinţi mai albi, mai curaţi într-o
singură formulă uimitoare.

Un combatant al plăcii dentare
cu un plus de prospeţime.

Perie de dinţi pentru întreaga familie.

Doar câteva pulverizări vă oferă
o senzaţie de dinţi curaţi, proaspăt
periaţi oricând aveţi nevoie, oferind
în același timp protecţie împotriva
plăcii dentare.

Această pastă de dinţi avansată
deschide nuanţa dinţilor fără peroxid,
ajutând în același timp la reducerea
formării cariilor și a plăcii dentare.

Această formulă care acţionează
împotriva apariţiei cariilor ajută la
prevenirea formării plăcii dentare și
împrospătează respiraţia datorită
aromei de vanilie și mentă.

30ml
Articol Nr. 97111154

110g
Articol Nr. 97111155

170g

Această periuţă de dinţi cu un design
special a fost creată pentru a îndepărta
eficient placa dentară în timp ce vă
curăţă gingiile.
Pachet a câte 3 bucăţi
Articol Nr. 97111377

Articol Nr. 97111151
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EPOCH

®

Nu Skin® a colaborat cu etnobotaniști de renume pentru a crea linia de produse Epoch®. Creată în echilibru
cu natura, Epoch® folosește înţelepciunea naturii preluată de la diferite culturi indigene. Experimentaţi
Epoch® și descoperiţi un mod nou, pur de a vă îngriji corpul și lumea din jurul dumneavoastră.*
*Nu Skin® donează 0,25 USD pentru fiecare produs Epoch® vândut către Nu Skin Force for Good Foundation® – dăruind la rândul său
comunităţilor care împărtășesc cunoștinţele lor cu noi.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®

EPOCH® ICEDANCER

EPOCH® FIREWALKER®

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

Îmbunătăţește aspectul sănătos
al călcâielor, al degetelor de la
picioare și al tălpilor.

Împrospătează și tonifică pielea
picioarelor dumneavoastră.

Calmează picioarele.

Potoliţi setea pielii dumneavoastră.

Formulat cu extract de plantă
hawaiiană ti (Cordyline terminalis) –
folosită în mod tradiţional de către
polinezi care obișnuiau să treacă prin
foc pentru a absorbi căldura și a răcori
și calma pielea - această cremă
etnobotanică revitalizează și calmează
picioarele. Uleiul din seminţe de
babassu (Orbignya phalerata) asigură
doza optimă de hidratare.

Această cremă delicios de bogată
potolește setea pielii cu unt de shea,
ulei de nuci de macadamia și fructul
baobabului african. Aceste
etnobotanice atestate de trecerea
timpului susţin o piele catifelată și
suplă care rămâne fină la atingere pe
parcursul întregii zile, sporind
rezistenţa pielii.

Pentru cei care au nevoie de mai mult
decât o simplă cremă hidratantă, Sole
Solution® redă picioarelor aspectul
sănătos și catifelat. Această formulă
conţine boabe zdrobite de cuișoară
(Pimenta dioica) – folosite în mod
tradiţional de către popoarele
indigene ale Americii Centrale pentru
a trata uscăciunea persistentă a pielii
de pe călcâie.
125ml
Articol Nr. 97101220

După o zi întreagă petrecută în
picioare, calmaţi pielea picioarelor
dumneavoastră cu acest gel fără
alcool, formulat cu mentă naturală
sălbatică (Mentha arvensis), folosită
de triburile native din America
pentru proprietăţile calmante.
Cu o combinaţie de castane
sălbatice, eucalipt și ulei de izmă,
această formulă transparentă,
răcoritoare poate fi aplicată direct
peste ciorapi pentru a vă revitaliza
rapid picioarele.

100ml

125g
Articol Nr. 97102781

Articol Nr. 97110826

100ml
Articol Nr. 97102803

FAŢĂ ȘI CORP

Conţinând unele dintre cele mai diverse ingrediente ale naturii, formulele Epoch® pentru faţă și corp includ
plante benefice pentru piele care calmează și hrănesc.

PROIECTUL SEMINŢELE SPERANŢEI DIN MALAWI
Bine faci, bine găsești pentru că 0,25 USD obţinuţi prin vânzarea fiecărui
produs Epoch® Baobab Body Butter urmează să fie donaţi către Nu Skin
Force for Good Foundation® pentru proiectul „Seminţele Speranţei” din
Malawi. Viaţa ar fi insuportabilă în anumite părţi din Africa fără arborele de
baobab. Un arbore de baobab poate stoca în trunchiul său umflat până la
120000 de litri de apă. În perioada sezonului secetos, aceste rezervoare vii
oferă apă și hrană comunităţilor învecinate – menţinându-le în viaţă.
Iniţiativa de reîmpădurire „Seminţele Speranţei” din Malawi se axează pe
plantarea și ocrotirea copacilor, inclusiv a baobabului, în satele locale,
aigurând și protejând astfel resurse preţioase pentru oamenii din Malawi.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.forceforgood.org
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EPOCH® EVERGLIDE

EPOCH® HAND PURIFIER*

Calmaţi pielea în timp ce
vă bărbieriţi.

Curăţă mâinile în orice moment.

Bucuraţi-vă de un bărbierit fin,
calmant și confortabil cu Everglide.
Conţine lumânărică, o plantă folosită
de către nativii din sud-vestul Americii
pentru proprietăţile sale calmante.

Conţinând lavandă, folosită în Europa
pentru efectele sale de curăţare, Hand
Purifier curăţă și ajută la protecţia
împotriva germenilor și bacteriilor.
100ml

125g

*Include un recipient reîncărcabil
de 15ml.

Articol Nr. 97110805

Articol Nr. 97102835

EPOCH® GLACIAL
MARINE MUD®
Eliminaţi ce este rău, evidenţiaţi
ce este bun.
Extrage impurităţile, îndepărtează
celulele moarte și hrănește pielea cu o
matrice substanţială de elemente
benefice și oligoelemente. Legendele
spun că indigenii au încercat să
folosească acest lut special pentru
olărit. Nu au reușit din cauza
particulelor fine pe care le conţine dar
au observat că mâinile lor au devenit
mai fine și mai catifelate.

EPOCH® DEODORANT
Asigură o abordare naturală
a prospeţimii.
Conţinând Citrus aurantium amara,
această formulă antiperspirantă
alunecă ușor și calmează pielea.
50g
Articol Nr. 97110802

200g
Articol Nr. 97110809

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Îngrijiţi-vă de pielea dumneavoastră și lumea din jurul dumneavoastră.
Colecţia conţine șase produse Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® și Ava puhi moni
Shampoo și Light Conditioner, toate oferite într-o cutie reutilizabilă,
cu motiv african.
Articol Nr. 97137347

ȘCOALA DE AGRICULTURĂ PENTRU INDEPENDENŢA
FAMILIEI (SAFI)
SAFI se concentrează pe a ajuta locuitorii din Malawi să înveţe mai bine
tehnici agrare, cum ar fi agricultura, irigarea, conservarea pădurilor și multe
altele. Satul Mtalimanja, care a primit primul grup de fermieri din Malawi și
familiile lor în Septembrie 2007 este cel mai ambiţios și mai amplu proiect
iniţiat de Nu Skin® pentru ajutorarea oamenilor din Malawi – nu doar
pentru un anotimp sau pentru un an ci pentru generaţiile viitoare.
Achiziţionând Colecţia Epoch® Force for Good, pe lângă suma de
0,25 USD donată pentru Nu Skin Force for Good Foundation® pentru
fiecare produs Epoch® vândut, Nu Skin va dona 4 € către proiectul SAFI.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.forceforgood.org
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EPOCH® BLEMISH TREATMENT

EPOCH® POLISHING BAR

Îmbunătăţiţi aspectul
erupţiilor cutanate.

Vă netezește pielea în timp ce
o curăţă.

Blemish Treatment combină
ingrediente confirmate de curăţare a
porilor cu planta Coix Lacryma-Jobi,
folosită de-a lungul timpului în Asia
pentru a reduce roșeaţa pielii.

Conţinând Glacial Marine Mud® și
tsuga heterophyla (scoarţă terestră) –
folosită de nativii americani de pe
coasta Pacificului de nord-vest pentru
a exfolia pielea - acest agent de
curăţare fără săpun ajută la
îndepărtarea impurităţilor și a
grăsimilor în exces.

15ml
Articol Nr. 97110845

100g
Articol Nr. 97110803
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EPOCH® AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

EPOCH® AVA PUHI MONI
CONDITIONER

Luptă împotriva mătreţei în fiecare
zi.

Păr tratat parcă în paradis.

EPOCH® AVA PUHI MONI
SHAMPOO & LIGHT
CONDITIONER

Acest balsam etnobotanic este
formulat pentru a menţine părul cu un
aspect sănătos, strălucitor și frumos.
Perfect pentru a fi utilizat cu Ava puhi
moni Anti-Dandruff Shampoo.

Curăţă și hidratează părul.
Două produse într-unul singur, acest
șampon etnobotanic bogat și balsam
ușor, curăţă delicat și hidratează,
lăsând părul curat, vibrant și strălucitor.

250ml

250ml

Articol Nr. 97102812

Articol Nr. 97102811

Acest șampon pe bază de plante este
formulat cu frunze de curpen de
pădure – folosite de către nativii
americani pentru a trata pielea uscată,
care se descuamează. Acest șampon
pentru utilizare zilnică conţine Ava
puhi moni pentru a păstra părul moale,
cu o senzaţie proaspătă și curată.
Nectarul ava puhi folosit în
produsele Ava puhi moni.

250ml
Articol Nr. 97102810

PĂR
Şampon și balsam Ava puhi moni.

Timp de generaţii, polinezienii au extras nectarul din bulbul de Ava puhi direct pe părul lor pentru a-l
curăţa și a-l hrăni. Cu Epoch®, acum puteţi și dumneavoastră experimenta beneficiile de hrănire, netezire
și îmbunătăţire a strălucirii pe care le oferă Ava puhi moni.

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR
& BODY WASH
Fără lacrimi – doar zâmbete în
timpul băiţei.
Acest șampon care nu provoacă
lacrimi conţine extracte din floare de
hibiscus, plantă folosită în mod
tradiţional de culturile din Asia de
Sud-Est și America Centrală pentru a
hidrata și a menţine sănătatea
scalpului, în timp ce curăţă părul și
pielea. Poate fi dispensat cu ușurinţă
cu o singură mână, spumă ușor de
folosit.
150ml
Articol Nr. 97102897
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EPOCH® PEPPERMINT

EPOCH® LAVENDER

EPOCH® LEMON

EPOCH® HARMONY

Mentha piperita

Lavendula angustifolia

Citrus limon

Amestec de scorţișoară și cuișoare

Scufundaţi-vă în aroma puternică și
proaspătă a Epoch® Peppermint
Essential Oil, vă va oferi o senzaţie
stimulantă în timp ce creează un
sentiment pozitiv și revigorant.

Aroma naturală, florală a acestui ulei
conferă o stare de liniște. Conectaţi-vă
cu dumneavoastră înșivă și bucuraţi-vă
de acest moment de relaxare, chiar și
în cea mai ocupată zi, cu Epoch®
Lavender.

Epoch® Lemon vă dă o senzaţie de
prospeţime puternică care vă va
surprinde și încânta simţurile. Acest
ulei poate fi folosit și pentru a
îndepărta mirosurile neplăcute,
pentru o mireasmă reală de
prospeţime din grădină.

Epoch® Harmony este un amestec
puternic de scorţișoară și cuișoare.
Datorită miresmelor sale puternice,
Epoch® Harmony este o frumoasă
combinaţie de mirosuri plăcute,
pentru o senzaţie de confort și plăcere.

15ml

15ml

15ml

15ml

Articol Nr. 97001521
Articol Nr. 97001524

Articol Nr. 97001522
Articol Nr. 97001523

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Conectaţi-vă cu simţurile dumneavoastră.

EPOCH® PEACE

EPOCH® MOVE

Amestec de lavandă și bergamotă

Amestec de perișor și ienupăr

Răsfăţaţi-vă și redobândiţi-vă
echilibrul. Mirosul intens al Epoch®
Peace vă va face să vă simţiţi foarte
relaxaţi. Perfect pentru finalul zilei
să vă simţiţi detașaţi și relaxaţi
Folosiţi-l în pulverizator sau
bucuraţi-vă de el pe piele după ce
îl amestecaţi* cu Epoch® Topical
Blending Oil.

Epoch® Move este un amestec
revigorant folosit pentru a da pielii
dumneavoastră o senzaţie de răcorire.
Va lăsa un parfum proaspăt pielii
dumneavoastră, făcându-vă să vă
simţiţi reîmprospătaţi și revigoraţi.

15ml

Articol Nr. 97001527
Vă rugăm să consulataţi instrucţiunile de folosire
de pe eticheta produsului îninte de utilizare.

*

48

Amestecaţi* cu Epoch® Topical
Blending Oil înainte să îl aplicaţi
pe piele.
15ml

Articol Nr. 97001529

EPOCH® TOPICAL
BLENDING OIL
Acest amestec mătăsos cu o textură
fină este obţinut din nucă de cocos
naturală, ulei de palmier și soia. Fără
senzaţia de grăsime și nelipicios, vă
asigură o piele moale și netedă la
atingere. Se absorbe rapid în piele
fără a bloca porii.
A fi folosit ca ulei de bază pentru
amestecul* cu Epoch® Peace sau
Epoch® Move, în scopuri cosmetice.

TOPICAL BLENDING SET
Acest set este accesoriul ideal pentru
a amesteca Epoch® Topical Blending
Oil cu Epoch® Peace și Epoch® Move
înainte de a-l aplica pe piele. Este
însoţit de un săculeţ practic, care vă
asigură o depozitare perfectă pentru
uleiurile dumneavoastră.
Articol Nr. 97138803

118ml

Articol Nr. 97001528
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EPOCH® CHILL

EPOCH® SUNSHINE

PULVERIZATOR EPOCH®

EPOCH® AROMATIC STONE

Amestec de eucalipt și pin

Amestec de mentă și citrice

Parfumul puternic de Epoch® Chill
provine din eucaliptol, un component
chimic al plantei, format în mod
natural. Eucaliptolul are un miros
proaspăt asemănător camforului,
pentru o senzaţie de respiraţie
ușoară și senzaţie de răcorire.

Bucuraţi-vă de aroma Epoch®
Sunshine, un amestec echilibrat de
uleiuri esenţiale din citrice și mentă.
Această combinaţie exotică vă va face
să vă simţiţi revigoraţi, fiind un început
perfect al fiecărei zile.

Epoch® Diffuser ultrasonic vibrează
pentru a evapora instantaneu apa
și uleiul esenţial în vapori foarte fini.
Cu look-ul său personalizabil și de
dimensiuni mici, se potrivește perfect
și cu ușurinţă în diferite camere ale
locuinţei dumneavoastră.

Bucuraţi-vă de produsul favorit
Epoch® Essential Oils oriunde mergeţi
și oricând doriţi, într-un mod
convenabil, pentru a vă bucura de
experienţa senzorială. Cutia compactă
unde este păstrată piatra aromatică o
face ușor și discret de folosit.

15ml

Dimensiuni: Ø 13.6 x H 14 cm

Dimensiuni: Ø 5 x H 2 cm

Articol Nr. 86991440

Articol Nr. 86998688

15ml

Articol Nr. 97001525
Articol Nr. 97001526

Printre provocările unui stil de viaţă modern, Nu Skin® vă oferă Epoch® Essential Oils,
soluţii etnobotanice care îmbunătăţesc interacţiunile umane și creează experienţe
senzoriale în lumea naturală. Uleiurile individuale și amestecurile oferă
o varietate de arome expresive și soluţii care exaltează orice rutină sau ocazie.

EPOCH® DISCOVERY

EPOCH® EXPERIENCE

Începeţi călătoria dumneavoastră
printre uleiurile esenţiale cu Epoch
Discovery, care conţine 1 Epoch
Lemon, 1 Epoch Peppermint,
1 Epoch Lavender and 1 Epoch
Aromatic Stone.

Bucuraţi-vă de arome înălţătoare, cum
sunt 1 Epoch Harmony, 1 Epoch Chill,
1 Epoch Sunshine, 1 Epoch Peace cu
ajutorul 1 Epoch Diffuser și a 1 Epoch
Aromatic Stone și descoperiţi-le în
Broșura Epoch Essential Oils, inclusă.

Articol Nr. 97138689

Articol Nr. 97138690
97138748: BE
97138749: CH

EPOCH® COMBINATION SET
FOR BODY OIL
Bucuraţi-vă de utilizarea prin aplicare
locală a Epoch Essential Oils oferită de
setul Combination Set for body oil
care conţine 1 Epoch Peace, 1 Epoch
Move și 1 Epoch Topical Blending Oil.
Aroma încântătoare vă va duce într-o
aventură senzorială tropicală, în timp
ce aplicarea produsului vă va lăsa
pielea mătăsoasă, incredibil de moale
și strălucitoare!

97138750: LU
97138751: GB, IE
Articol Nr. 97001520
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NU COLOUR

®

Combinată cu cea mai bună știinţă de îngrijire a pielii, această linie cosmetică definește și evidenţiază
frumuseţea dumneavoastră naturală – oferind culorilor tot ce este mai bun de la Nu Skin®. Ca un plus
la îngrijirea atentă a pielii, produsele cosmetice Nu Color® protejează, corectează și îmbunătăţesc,
ajutându-vă să obţineţi aspectul dumneavoastră natural.
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TENUL
Fair
Sand
Honey
Medium Beige

Almond
Pink Ochre
Sunset Beige
Honey Beige
Medium Ochre
Tawny
Mocha

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15

Atât de pur, de natural și de frumos.

Culoare caldă, radiantă.

Un produs de hidratare care vă oferă o acoperire
ușoară și strălucitoare, care reflectă nuanţa naturală
a pielii dumneavoastră. În plus, este încărcat cu
ingrediente anti-îmbătrânire, un factor SPF și efecte
de corectare a culorii (CC). Cu aceste ingrediente
anti-îmbătrânire, aveţi la îndemână cele necesare
pentru a reduce aspectul liniilor și a ridurilor fine, iar
factorul SPF ajută la protejarea pielii de efectele
nedorite ale expunerii excesive la soare.

Acoperire medie pentru un finisaj mat , perfect,
reducând roșeaţa pielii și aspectul fad.
Conţinând SPF 15, care ajută la protejarea pielii
dumneavoastră de efectele nedorite ale
expunerii excesive la soare și ingrediente
anti-îmbătrânire care ajută la reducerea liniilor și
ridurilor fine pentru un look luminos.
30ml
Articol Nr. 97160857 Almond
97160865 Pink Ochre
97160858 Sunset Beige
97160861 Honey Beige
97160866 Medium Ochre
97160859 Tawny
97160860 Mocha

40ml
Articol Nr. 97161113 Fair
97161114 Sand
97161115 Honey
97161140 Medium Beige

Porcelain Beige
Vanilla Beige
Buffed Ivory
Soft Amber

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE
WET/DRY PRESSED POWDER1
Două produse într-unul singur pentru o
acoperire fără cusur.
Această pudră maleabilă, ce poate fi purtată pe
perioade lungi funcţionează ca o pudră finisantă
ce lasă un aspect mătăsos în timpul zilei și ca
fond de ten seara. Aplicaţi uscat pentru a fixa
machiajul și pentru a reduce strălucirea sau
aplicaţi cu buretele umed pentru o acoperire
maximă și un aspect fără cusur.
11.3g
Articol Nr. 97160402 Porcelain Beige
97160403 Vanilla Beige
97160405 Buffed Ivory
97160407 Soft Amber
1

Pudriera se vinde separat.

Blossom Pink
Peach Cloud
Nude Tan
Light
Medium
Tan

CONCEALER

LIGHTSHINE BLUSH DUO

BRONZING PEARLS

FINISHING POWDER

Care defecte?

O strălucire sănătoasă, naturală

Menţineţi înfăţișarea impecabilă.

Tehnologia superioară a polimerilor
creează o cremă corectoare solidă
care oferă o acoperire de durată de
bază. Oferă pielii vitamine și
ingrediente botanice suplimentare
benefice.
2.65g

Definiţi, conturaţi și evidenţiaţi fără
efort obrajii și pomeţii cu radiantul
Blush Duo. Pudra catifelată, delicată
oferă o strălucire sănătoasă, naturală.
Definiţi obrajii combinând ambele
nuanţe pentru un plus de strălucire și
evidenţiaţi pomeţii aplicând nuanţa
strălucitoare, mai deschisă.

Un aspect bronzat cu o singură
aplicare.

Articol Nr. 97161301 Light
97161303 Medium
97161304 Tan

Disponibil în 3 nuanţe luminoase Nude
30g
Tan, Blossom Pink și Peach Cloud.
5.5-5.8g

Conţinând o pudră mătăsoasă sub
formă de mici sfere de forma perlelor
cu cinci nuanţe diferite, este perfectă
pentru toate tipurile de ten. Aplicaţi
această pudră pentru a adăuga o
radianţă sănătoasă și strălucitoare,
asemănătoare bronzului din sărutul
soarelui.

Această pudră deosebit de fină ajută
la fixarea fondului de ten și a fardului
de obraz pentru a crea un aspect
natural, fără cusur – fără a face cute
sau a se aduna.
30g
Articol Nr. 97161201

Articol Nr. 97161501

Articol Nr. 97102850 Blossom Pink
97102849 Peach Cloud
97102869 Nude Tan
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BUZE
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

Obţineţi buze voluminoase cu acest
balsam hidratant, foarte ușor.

Alunecaţi spre buze mai pline, cu
aspect întinerit.

Buze mai tinere, irezistibile.

Alunecă delicat și oferă o senzaţie de
prospeţime. Buzele vor deveni imediat
vii, mai catifelate și cu o tentă de
culoare.

Aceste luciuri de buze foarte
strălucitoare și rezistente conţin o
oligopeptidă pentru a defini și a
contura buzele, punând accentul pe
“arcul lui Cupidon”. Această peptidă
vă ajută să obţineţi buzele pline, bine
conturate și cu aspect întinerit pe care
vi le doriţi. Folositi doar luciul de buze
sau aplicaţi luciul peste nuanţa
dumneavoastră preferată de Nu
Colour Replenishing Lipstick.

Oferiţi-le buzelor o culoare intensă,
de lungă durată cu Nu Colour
Powerlips Fluid.

4,5g
Articol Nr. 97102853

15ml
Articol Nr. 97160905 Tender Beige
97160904 Sweet Pink
97160902 Crystal Clear

PENSULE
PROFESIONALE
SET DE PENSULE
PROFESIONALE
Aplicaţi machiajul ca un
profesionist.

2

1

3

4

Creat cu meticulozitate,
acest set de machiaj
deosebit vă ajută să vă
desăvârșiţi aspectul cu
ușurinţă. Cu șase pensule
esenţiale într-o cutie
argintie, elegantă, acest
set complet de machiaj
este de nelipsit dacă doriţi
un aspect desăvârșit. Setul profesionist conţine o pensulă
pentru farduri, o pensulă pentru fondul de ten, o pensulă
pentru farduri de ochi, o pensulă de combinare și o perie de
sprâncene. Potrivite atât pentru produse pudră cât și lichide,
pensulele delicate, din duo fibră sintetică oferă cantitatea
potrivită de produs pentru un amestec omogen și un aspect
natural, perfect.
Articol Nr. 97138962

5

6

Acest ruj catifelat îmbunătăţește
aspectul buzelor dumneavoastră cu o
culoare bogată, durabilă și cu protecţia
suplimentară a uleiului de măsline.
Acest ingredient oferă importante
beneficii antioxidante și de hrănire a
ţesutului pentru buze catifelate și cu
aspect întinerit.
4g
Articol Nr. 97160102 Petal Pink
97160105 Antique Rose
97160106 Flushed
97160108 Berry Glaze
97160112 Champagne Kisses
97160114 Brandy
97160119 Cha Cha Red
97160115 Sunset

Această formulă ușoară, foarte
performantă și de lungă durată
necesită doar o singură aplicare.
Și mulţumită ingredientelor, cum ar fi
uleiul de avocado și vitamina E, buzele
vor rămâne catifelate. Foarte puternic.
Pur și simplu uau! Powerlips Fluid.
3,1ml
Articol Nr. 97001573 Determined
97001572 Persistence
97001571 Confidence
97001578 Unbreakable
97001579 Roar
97001574 Maven
97001580 Ruler
97001582 Reign
97001575 Breadwinner

PENSULĂ PENTRU
FOND DE TEN NR. 1

PENSULĂ PENTRU
PUDRĂ NR. 2

Obţineţi cu ușurinţă un aspect rafinat
și radiant. Această pensulă pentru
fond de ten foarte delicată are perii din
duo fibre sintetice, creaţi special
pentru utilizarea cu lichide pentru a
crea un aspect natural, desăvârșit.
Pensula de calitate superioară vă
permite să vă machiaţi cu ușurinţă și să
obţineţi efectul de aerograf.

Pensula de nelipsit pentru aplicarea
fardurilor! Perii sunt fabricaţi din duo
fibre sintetice, fiind ideali pentru a
obţine un machiaj uniform, delicat.
Reţin pudra foarte bine, ajutând la
obţinerea unui aspect natural, perfect.

Articol Nr. 86998922

PENSULĂ PENTRU FARD NR. 3
Pentru o aplicare precisă cu pensula!
Această pensulă unghiulară, cu perii
din duo fibre sintetice este perfectă
pentru conturarea obrajilor, oferind un
aspect desăvârșit.
Articol Nr. 86998925

PENSULĂ PENTRU
FARDURI DE OCHI NR. 5
Pensula ideală pentru aplicarea
perfectă a fardului pe întreaga pleoapă
și conturarea ochilor.

Articol Nr. 86998924

PENSULĂ DE COMBINARE
NR. 4
Combinaţi ca un profesionist. Această
pensulă îngustă, lungă combină și
estompează fardul, din colţul exterior
spre colţul interior.
Articol Nr. 86998923

PENSULĂ PENTRU SPRÂNCENE
NR. 6
O pensulă conică creată pentru
aplicarea și combinarea cu grijă a
fardurilor. Un accesoriu esenţial pentru
definirea sprâncenelor, accentuarea
ochilor și crearea machiajului perfect.
Articol Nr. 86998926

Articol Nr. 86998927
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OCHI
Coral Leaf
Mocha Brick
Violet Breeze

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

SETUL DE CONTURARE A
SPRÂNCENELOR LIGHTSHINE

PALETA DE 5 NUANŢE DE FARDURI DE OCHI LIGHTSHINE

Spuneţi adio liniilor dure și bun venit
sprâncenelor cu aspect desăvârșit.

Paletele noastre exclusiviste de 5 culori de farduri de ochi creează
un aspect perfect cu ușurinţă. Fiecare paletă acoperă culori mate cu
nuanţe strălucitoare pentru a evidenţia trăsăturile naturale ale
dumneavoastră și a vă ajuta să obţineţi un aspect desăvârșit, intens.
Evidenţiaţi, conturaţi și definiţi ochii dumneavoastră cu culori
intense care oferă o combinaţie delicată, perfectă.

Oferiţi culoare, formă și volum
sprâncenelor cu Setul nostru de
Conturare a Sprâncenelor. Este ideal
pentru a combina nuanţele cu ușurinţă
și a obţine intensitatea cea mai bună
pentru stilizarea arcadelor. Este
perfect pentru crearea unui aspect
natural, dar și a unui machiaj intens.
4g

Evidenţiaţi ochii

4,7-5,1g

CUSTOM COLOUR DESIRED
EFFECTS EYE SHADOW 1
Ochii minunaţi pe care
trebuia să îi aveţi.
Conţinând jojoba și micro-pudre pentru a
obţine o textură ușor de combinat, această
formulă pală și foarte rezistentă este
disponibilă într-o gamă de nuanţe calde ce
pot fi ajustate.
1,7g

Articol Nr. 97102847 Coral Leaf
97102868 Mocha Brick
97102848 Violet Breeze

Articol Nr. 97160221 Smoke
97160202 Shell
97160220 Slate Gray
97160205 Azalea Pink
97160211 French Vanilla
97160217 Espresso
97160215 Sandy Gold
97160218 Pearl Green

Articol Nr. 97102852

1

Carcasa se vinde separat.

Coffee Bean
Jet Black

CURLING MASCARA BLACK
Obţineţi puterea de curbare
de lungă durată
Obţineţi un look plin de viaţă cu ochi
luminoși cu acest rimel evoluat.
Periuţa sa ușor curbată intensifică
forma curbată naturală a genelor
dumneavoastră și face aplicarea
foarte ușoară.
9g
Articol Nr. 97102851

NUTRIOL® EYELASH
TREATMENT

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

EYELASH CURLER

Răsfăţaţi-vă genele.

Definirea ochilor nu a fost niciodată
atât de ușoară.

Curbaţi delicat genele naturale în sus
cu Nu Colour Eyelash Curler. Unghiul
de curbare face ca acest accesoriu de
nelipsit potrivit pentru orice formă
a ochilor.

Cu Nu Colour Nutriol Eyelash
Treatment, genele mai groase și mai
rezistente sunt foarte aproape. Acest
gel transparent întărește și alungește
genele delicate de la rădăcină până la
vârfuri. Ideal de folosit individual sau
înainte de a aplica Nu Colour Curling
Mascara. Această formulă de îngrijire
este cea mai recentă noutate în
îngrijirea genelor.
5ml

Această formulă cremoasă, delicată
alunecă ușor și neted, oferindu-vă un
control total pentru a obţine efectul de
machiaj dorit: discret, linii precise, linii
combinate ușor, sau un machiaj
estompat, fumuriu de seară.

Oferă ondularea perfectă!

Articol Nr. 86998900

1,13g
Articol Nr. 97160702 Coffee Bean
97160701 Jet Black

Articol Nr. 97161801
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DIN INTERIOR
SPRE EXTERIOR
Pe lângă faptul că vă ajutăm să arătaţi cel mai bine,
ne angajăm să îmbunătăţim felul în care vă simţiţi.
Pharmanex® oferă o abordare completă, cu
suplimente nutritive formulate pentru a vă hrăni și a
vă proteja corpul. Având oameni de știinţă dedicaţi
și colaborări cu instituţii știinţifice din întreaga lume,
motorul nostru de cercetare și dezvoltare produce
produse inovatoare.
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NUTRITIONALS
Produse personalizate.

Pharmanex® a creat suplimente complexe care asigură corpului nivele bune de vitamine și minerale
interesante. Este important să aveţi o dietă variată și echilibrată și un stil de viaţă sănătos.
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LIFEPAK®+
Pentru a rămâne sănătoși toată viaţa
începeţi prin a mânca ceea ce trebuie.
Există tot mai multe dovezi știinţifice
care demonstrează beneficiile pentru
sănătate oferite de anumiţi nutrienţi.
O alimentaţie sănătoasă trebuie să
conţină un echilibru de macronutrienţi
(grăsimi, proteine și carbohidraţi) și
micronutrienţi (vitamine și minerale)
pentru a răspunde nevoilor nutriţiei
umane.
LifePak®+ vă va oferi o gamă largă de
vitamine și minerale care vor ţinti nouă
funcţii importante ale corpului
dumneavoastră.
60 de pliculeţe conţinând
4 tablete fiecare
Articol Nr. 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®+

Temelia dumneavoastră pentru sănătate de o viaţă.
Pharmanex® a creat un supliment cu micronutrienţi complet care îi oferă organismului niveluri benefice de
vitamine și minerale importante, precum și un arsenal complet de plante. LifePak®+ furnizează beneficii
importante pentru sănătate, care sunt fundamentate de știinţă.

Nu lăsaţi garda jos

9 FUNCŢII ÎNTR-O SINGURĂ FORMULĂ

Corpul dumneavoastră
este expus în mod constant
luminii solare, poluării și
stresului care pot slăbi
bariera de protecţie a pielii
dumneavoastră. Cu formula
sa avansată, LifePak®+
furnizează vitamina C,
care contribuie la protecţia
celulelor împotriva stresului
oxidativ.

VEDEREA
FUNCŢIA COGNITIVĂ
Iod, zinc, ...1

SĂNĂTATEA PIELII

Niacină, biotină, ... 2

PROTECŢIA REŢELEI
DE ANTIOXIDANŢI
Seleniu, mangan,
vitamina C, ... 3

Vitamina A, vitamina B2 & zinc. 5

SĂNĂTATEA
CARDIOVASCULARĂ
Vitamina K, calciu, ... 6

SUSŢINEREA
SISTEMULUI IMUNITAR
Vitamin C, zinc, cupru, ... 7

METABOLISMUL
SĂNĂTATEA OASELOR

Vitamina B1, iod, cupru, ... 8

Calciu, vitamina D, ... 4

FUNCŢIA TIROIDĂ
Iod & seleniu.9

ESSENTIAL
NUTRITIONALS ADR
PACKAGE, WHICH
CONTAINS LIFEPAK®+ ,
MARINE OMEGA AND JVI®
Pentru mai multe informaţii
despre cum să beneficiaţi de
această promoţie specială, vă
rugăm să întrebaţi Distribuitorul
dumneavoastră.

1 Contribuie la funcţia cognitivă normală.

4 Contribuie la menţinerea oaselor normale.

7 Contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar.

2 Contribuie la menţinerea normală a pielii.

5 Contribuie la menţinerea vederii normale.

8 Contribuie la randamentul normal al metabolismului energetic.

3 Contribuie la protecţia celulelor împotriva stresului oxidativ.

6 Contribuie la coagularea normală a sângelui.

9 Contribuie la funcţia tiroidă normală.
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SUSŢINERE PENTRU
O FUNDAŢIE SOLIDĂ
Pentru a susţine un nivel optim de sănătate , este recomandată o alimentaţie echilibrată care conţine vitamine,
minerale și alte produse nutritive, alături de un stil de viaţă sănătos. Cu provocările unui stil de viaţă solicitant,
consumul suplimentar de anumiţi nutrienţi poate completa alimentaţia dumneavoastră normală, în fiecare zi.
LifePak®, JVi®+ și Marine Omega sunt concepute în mod special pentru a vă ajuta să obţineţi baza nutriţională
necesară pentru a răzbate în lumea de astăzi.

MARINE OMEGA

JVi®

Marine Omega este un supliment alimentar cu un nivel ridicat de acizi
grași omega-3, care conţine Acid Eicosapentaenoic (EPA) și Acid
Docosahexaenoic (DHA), care oferă 1.3 g/zi de acizi grași omega-3.
EPA și DHA din ulei de pește și krill contribuie la funcţionarea normală
a inimii. În plus, DHA contribuie la menţinerea funcţionării normale
a creierului și a unei vederi normale.

Joie de Vivre — Prindeţi gustul vieţii

120 de capsule gel
Articol Nr. 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® este o băutură pe bază de concentrate de fructe și legume, atent
selecţionate pentru a vă delecta papilele gustative. Deoarece atunci când cele
mai bune fructe și legume din Europa se unesc cu fructele imperiale: goji, cătină
albă și acerola, dumneavoastră sunteţi în final cei care culegeţi roadele. Acestea
sunt cunoscute în special pentru conţinutul lor bogat de vitamine și minerale,
mai ales vitamina C, și au fost consumate în mod tradiţional în culturile din
America de Sud și Asia, ca parte a unui regim alimentar sănătos.
Această băutură de culoare portocalie conţine carotenoide și este bogată în
vitamina C, care contribuie la:
• Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
• Funcţionarea normală a sistemului imunitar
• Formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a pielii
Faceţi parteneriat cu JVi® pentru a consolida protecţia corpului dumneavoastră
și pentru un aspect strălucitor din interior spre exterior.
2 sticle de 750ml
Articol Nr. 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

Doriţi mai multe informaţii despre un anumit produs Pharmanex®? Atunci vizitaţi www.nuskin.com
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CUM AFLU
NIVELUL MEU DE
CAROTENOIDE?

Scanerul BioPhotonic Pharmanex®, dezvoltat de către oameni
de știinţă de la o universitate de cercetare de top din SUA,
este un instrument unic care măsoară nivelul carotenoidelor
din ţesutul pielii în mod neinvaziv, folosind știinţa de mult
acceptată a spectroscopiei Raman.
Prin simpla plasarea palmei dumneavoastră în faţa luminii
albastre a Scanerului, sigure și cu o energie scăzută, în
câteva secunde veţi obţine o citire a nivelului carotenoidelor
din pielea dumneavoastră – Scorul Carotenoid al Pielii
dumneavoastră (SCS)- în doar câteva secunde.
Tehnologia Scanerului BioPhotonic este brevetată și
constituie o modalitate rapidă și confortabilă de a determina
dacă suplimentele dumneavoastră, precum LifePak®+ și JVi®
fac să crească Scorul Carotenoid al Pielii dumneavoastră.

RETURNAREA
GARANTATĂ A BANILOR
Dacă după ce luaţi produsele
certificate de Scaner, Scorul
SCS al dumneavoastră nu
crește, banii vă vor fi returnaţi*.
*Pentru detalii complete ale
garanţiei, vă rugăm să vizitaţi
www.nuskin.com

PHARMANEX® S3
BIOPHOTONIC SCANNER

Următoarea generaţie de inovaţii în afaceri vor fi dimensiunile
mici, rapiditatea și portabilitarea. S3 a fost desemnat
câștigătorul bronzului în 2014 de către International Design
Excellence Awards (IDEA) și a fost ales câștigător în 2015
la BIG Innovation Awards. Conform BIG, Scanerul permite
utilizatorilor să monitorizeze îmbunătăţirile pielii lor pe măsură
ce efectuează schimbări în dieta și în stilul lor de viaţă.
Disponibil din aprilie 2014 pentru toţi distribuitorii calificaţi.
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PROGRAMUL TR90® ÎNCEPEŢI
TRANSFORMAREA DUMNEAVOASTRĂ
În zilele noastre, controlul activ al obiceiurilor sănătoase de a mânca zilnice și un stil de viaţă sănătos
reprezintă o provocare personală. Vă prezentăm TR90®, un program de control al greutăţii, pentru a vă
ajuta gândirea și corpul să se unească pentru un ”nou” început.
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CORP

Programul TR90® include trei elemente
importante: produse de înlocuire a mesei pentru
controlul greutăţii, sfaturi nutriţionale și metode de
fitness adaptate.
REGIM
ALIMENTAR

EXERCIŢII

Pachetul TR90® include:

Programul TR90® ADR de 3 luni:

1 JS TR90®, 3 Complex C TR90®, 3 Complex F TR90®, 30 Batoane-M TR90®,
1 Ghid al Programului TR90®, 1 Jurnal al Transformării și alte articole.

Luna 1 JS TR90®, 1 Complex C TR90®, 1 Complex F TR90®, 30 Batoane-M
TR90®, 1 Ghid al Programului TR90®, 1 Jurnal al Transformării și alte articole.
Lunile 2 și 3: 1 Complex C TR90® și 1 Complex F TR90®.

Articol Nr.

 7138602: GB, IE, IS		
9
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

Articol Nr.

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 este produsul
dumneavoastră de start pentru
2 săptămâni. Acesta conţine
ingrediente, cum ar fi smochine
indiene, portocală roșie,
rodie și șofran.

TR90® Complex C conţine cacao,
rodie și vișine.

Amestecul de ingrediente din
Complexul F îi oferă corpului
ingrediente, cum ar fi citrice, ceapă,
grapefrut, ardei Cayenne, portocală
roșie și ceai verde.

15 pliculeţe

90 de capsule

120 de capsule

Articol Nr. 85893750: GB, IE, DK, PT, IS
85153750: ES, NO, IT
85883750: FR, NL, DE, AT, BE, LU, CH
85833750: FI, SE
85433750: HU, RO
85283750: CZ, SK, PL
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TR90® M-BAR

TR90® PROGRAMME GUIDE

Masa dumneavoastră
când sunteţi pe drumuri.

A face exerciţii adaptate stilului
dumneavoastră de viaţă personal,
a vă modifica obiceiurile alimentare
și a vă stabili ţeluri, reprezintă subiecte
importante în cadrul acestui program.

Batoane delicioase de înlocuire a
meselor disponibile în două arome:
Ciocolată și Lămâie crocantă. Acestea
conţin multe proteine care contribuie
la creșterea și menţinerea masei
musculare într-un mod practic și ușor.
Batonul-M TR90®:
• Poate fi ușor integrat în stilul
dumneavoastră de viaţă.
• Este practic, discret și gata de folosit
când sunteţi pe drumuri.
Ciocolată : 60g/baton
Lămâie Crocantă: 59g/baton

O parte importantă a programului
TR90® este un plan de alimentare bine
echilibrat, care include proteine.
Proteinele sunt nutrienţi esenţiali care
contribuie la menţinerea masei
musculare. Apoi este momentul să vă
gândiţi la schema dumneavoastră de
exerciţii. Sunteţi obișnuit(ă) să
practicaţi sport sau nu? Nu vă faceţi
griji, acest ghid vă va ajuta în drumul
dumneavoastră în această călătorie.

Articol Nr. TR90® M-Bar Ciocolată (30 batoane)
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 Lămâie Crocantă
(30 batoane)
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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SOLUŢII

Formulate pentru a răspunde cerinţelor vieţii de zi cu zi.
Stilurile de viaţă actuale ne solicită organismul mai mult decât oricând. Produsele noastre Pharmanex®
Solutions conţin ingrediente de înaltă calitate în cantităţi sigure și eficiente. Fiecare asigură substanţele
nutritive specifice de care organismul nostru are nevoie pentru a ţine pasul cu rutina noastră zilnică –
oferind soluţii viabile la solicitările vieţii de zi cu zi.

FLEXCRÈME™
FlexCreme™ este un amestec unic
și brevetat de esteri ai acizilor grași
cetilaţi, care include Cetil Tallowate.
Pur și simplu masaţi această cremă
cu absorbţie rapidă pe pielea
dumneavoastră. FlexCreme este
ușor de aplicat și se absoarbe
rapid în piele.
60ml
Articol Nr. 8
 5873521 toate pietele cu excepţia:
ES, IE, PL, PT
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CORDYMAX CS-4®

BIOGINKGO

FORMULA PENTRU OASE

Formula noastră pentru CordyMax
este un miceliu standardizat obţinut
printr-un proces de fermentare a
ciupercii Cordyceps sinensis. Această
ciupercă are o istorie bogată, de două
mii de ani. Crește în principal pe
platoul tibetan, la altitudinea de peste
4.000 de metri și are nevoie de 5–7 ani
pentru a-și finaliza ciclul de viaţă și a
produce produsul natural.

Dacă simţiţi că aveţi unele probleme
ușoare de memorie în ultimul timp.
Extractul din frunze de Ginkgo giloba
L., prezent în BioGinkgo, vă va ajuta
să menţineţi funcţia cognitivă bună.

Întăriţi oasele astăzi pentru o viaţă
sănătoasă de mâine.

120 de capsule
Articol Nr. 85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE
85433441: CZ, HU, RO, SK

60 de tablete
Articol Nr. 85873442: DK, GB, IS, NL
85433442: CZ, HU, RO, SK

Oasele sunt un ţesut viu, în creștere,
alcătuite în mare parte din calciu și
colagen. Sănătatea și rezistenţa
oaselor reprezintă o parte importantă
în menţinerea sănătăţii per ansamblu a
corpului uman.
Formula pentru oase oferă un amestec
de vitamine și minerale, cum ar fi
calciu, vitaminele D și K și alţi nutrienţi
importanţi, cum ar fi magneziu și
manganul, pentru dezvoltarea și
menţinerea adecvată a sănătăţii
oaselor.
120 capsules
Articol Nr. 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

Doriţi mai multe informaţii despre un anumit produs Pharmanex®? Atunci vizitaţi www.nuskin.com
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PHARMANEX® TĒGREEN

PHARMANEX® PRO-B™

REISHIMAX GLp

În prezent, ceaiul verde și extractul din
ceai verde sunt consumate de multe
populaţii din întreaga lume, fiind
utilizate deja în mod tradiţional timp
de secole în China și India pentru
diversele beneficii oferite.

Supliment alimentar, cu Lactobacillus
fermentum (PCC®). Lactobacillus
fermentum (PCC®) este considerată a
fi bacteria rezistentă care este capabilă
să supravieţuiască mediului cu
echilibru scăzut al pH-ului, cum ar fi
tractul nostru gastrointestinal. Acest
supliment conţine 2 miliarde de astfel
de bacterii vii într-o capsulă pentru
flora intestinală.

Reishi este o ciupercă de lemn putrezit
care apare ca o formă de conservare
pe părţile laterale ale copacilor și
cioturilor. În textele vechi chinezești,
Reishi este o ciupercă foarte preţioasă.
Timp de peste 2000 de ani, populaţia
din Asia a inclus această ciupercă rară,
din adâncul pădurilor, Reishi, ca parte
a obiceiurilor lor alimentare.

Consumul de ceai verde ajută la
protejarea corpului prin întărirea
apărării naturale a organismului
împotriva efectelor radicalilor liberi
care apar datorită poluării, stresului,
fumului și toxinelor.
30 de capsule
Articol Nr. 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

30 de capsule
Articol Nr. 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

60 de capsule
Articol Nr. 85113519: GB, IS, NL, PL
85433519: CZ, HU, RO, SK

120 de capsule
Articol Nr. 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

Doriţi mai multe informaţii despre un anumit produs Pharmanex®? Atunci vizitaţi www.nuskin.com
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R 2 DAY
Vă ajută să vă simţiţi reîncărcaţi și să
preluaţi controlul unei noi zile.
2

R Day oferă un amestec excelent
de ingrediente esenţiale precum
Cordyceps Sinensis, Rodie și Panax
Ginseng. Ginseng acţionează asupra
următoarelor trei dimensiuni:
Ro d i e

G i ns e n g

•C
 rește performanţa fizică.
• Î mbunătăţește concentrarea și
coordonarea.
•A
 jută la menţinerea unei rezitenţe
optime.
180 de capsule

Co

rd yc

e ps si n e

n

sis

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

R2 – REVIGORAŢI-VĂ ȘI REÎNCĂRCAŢI-VĂ
R 2 oferă o combinaţie exclusivistă de ingrediente și știinţă revoluţionară. În combinaţie, beneficiile oferite de R 2
sunt dublate pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de libertatea minţii și corpului care lucrează în armonie.

R 2 NIGHT
Vă ajută să începeţi fiecare
zi odihnit(ă).
2

S e le n i u
Se

60 de capsule

PACHET R 2
2

Se

min

ţe de stru

gu

ţ e d e b ro c

co

l

r

i

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

min

i

R Night conţine un amestec de
extracte din plante selectate cu grijă:
portocală roșie, seminţe de brocoli și
seminţe de struguri. În plus, conţine
seleniu, un mineral foarte benefic care
contribuie la protecţia celulelor
împotriva stresului oxidativ.

Po r

to c a l ă ro ș i

e

2

Conţine R Day și R Night.
Articol Nr. 85283901: CZ, ES, PL
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL
85893901: DK, GB, IE, SE
85153901: IT, PT
85433901: RO, SK, HU
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A N EX A 1

Formula pentru o piele minunată

O piele sănătoasă, frumoasă poate deveni o realitate pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Urmând câteva reguli simple, iar apoi
îngrijindu-vă pielea cu produse eficiente, aveţi formula pentru o piele cu aspect întinerit, neted și sănătos pentru acum și pentru viitor.

GRUPA
DE VÂRSTĂ

20+

30+

TRĂSĂTURI SPECIFICE
ALE PIELII

ACŢIONAŢI

RECOMANDĂRI

Chiar dacă piele dumneavoastră
este hidratată, netedă și suplă,
rata reînnoirii celulare începe să
scadă. Rezultatul va fi acumularea
unui exces de celule moarte ale
pielii care vă lasă tenul cu un
aspect tern.

Este momentul ideal pentru a vă satbili un regim de îngrijire a
pielii eficient.

•
•
•
•
•
•

Efectele expunerii excesive
la soare și poluarea de
mediu se regăsesc pe tenul
dumneavoastră. Pe măsură ce
producţia de proteine structurale
din piele scade, împreună cu
mișcările faciale repetate, puteţi
începe să observaţi riduri în jurul
ochilor, a gurii și pe frunte.

Menţineţi un produs de curăţare, un tonic, un produs
de hidratare și un produs de protecţie solară în regimul
dumneavoastră zilnic de îngrijire a pielii și includeţi un
produs care crește producţia de proteine structurale din
piele pentru a umple și a netezi liniile vizibile.
• Găsiţi un produs care conţine acizi polihidroxilici (PHAs)
pentru a ajuta la stimularea reînnoirii celulare și a
îmbunătăţii strălucirea pielii, lăsând un ten cu aspect mai
neted și întinerit.
• Încercaţi microdermabraziunea acasă pentru a netezi
rapid și cu blândeţe pielea, îndepărtând celulele moarte și
toxinele.
• Încercaţi o sesiune spa săptămânală acasă pentru a elimina
toxinele.

• Utilizaţi un produs de curăţare pentru a îndepărta impurităţile
și celulele moarte, scoţând la iveală tinereţea dumneavoastră
strălucitoare.
• Continuaţi cu un tonic pentru a-i oferi pielii pH-ul ideal.
• Aplicaţi un produs pentru a menţine structura pielii.
• Încercaţi microdermabraziunea acasă pentru a netezi rapid și
cu blândeţe pielea, îndepărtând celulele moarte și toxinele.
• Încercaţi o sesiune spa săptămânală acasă pentru a elimina
toxinele.

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+

Producţia de sebum a pielii
dumneavoastră încetinește,
lăsând pielea mai uscată. Pielea
dumneavoastră devine mai fragilă
și începe să se lase. Elasticitatea
scade și puteţi observa riduri
mai adânci. Pe scurt, tenul
dumneavoastră și-a pierdut
strălucirea tinereţii.

Puteţi profita de un produs de curăţare bogat în antioxidanţi
și un produs de hidratare.
• Găsiţi un produs care conţine peptide procolagen care
ajută la îmbunătăţirea aspectului liniilor și a ridurilor din
jurul gurii, a ochilor și de pe frunte.
• Alegeţi un produs creat pentru a susţine producţia
de componente esenţiale pentru o piele fermă și care
combate semnele timpurii și vizibile ale îmbătrânirii pielii.
• Luaţi în considerare un sistem intens și complex pentru
a începe rapid regimul de îngrijire a pielii dumneavoastră.
• Încercaţi o sesiune spa săptămânală acasă pentru
a elimina toxinele.

•
•
•
•
•

Celulele pigmentate din pielea
dumneavoastră se pot aduna,
formând ”pete ale bătrâneţii”.
Pielea dumneavoastră a pierdut
mult din fermitate și culoare și
poate fi mai uscată, iritată și mai
sensibilă la alergeni. Pielea este
mai subţire și mai fragilă.

Pe lângă curăţare, tonifiere și hidratare, luaţi în
considerare un sistem de iluminare a pielii pentru a reduce
depigmentarea pielii și a dobândi o culoare mai uniformă.
• Alegeţi un produs care ajută la sporirea producţia și
inhibarea descompunerii proteinelor structurale din piele,
pentru a reda fermitatea pielii din jurul bărbiei
și a ochilor.
• Încercaţi o sesiune spa săptămânală acasă pentru
a elimina toxinele.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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
Sistem de Îngrijire a Pielii ageLOC Me®
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

Indiferent de vârstă, nu uitaţi niciodată să folosiţi zilnic un produs de protecţie solară pentru a ajuta la protejarea pielii împotriva razelor dăunătoare
ale soarelui și includeţi fructe și legume proaspete în dieta dumneavoastră.
Informaţiile de mai sus reprezintă un ghid pentru caracteristici specifice ale pielii la diferite vârste. Stilul de viaţă, mediul înconjurător și genele, toate au un rol
în felul cum arată și cum se simte pielea dumneavoastră, așa că este posibil ca produsele potrivite pentru nevoile pielii dumneavoastră să se regăsească
într-o categorie de vârstă diferită de vârsta dumneavoastră.
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A N EX A 2

Ghid personalizat pentru regimul de îngrijire a pielii

X

Apariţia Porilor

X

X

X

Face Lift Powder and Activator

X

Creamy Hydrating Masque

X

Epoch® Glacial Marine Mud®

Aspect Tern/Lipsa Strălucirii

Exfoliant Scrub

X

Polishing Peel

Piele Aspră/Textură Neuniformă

X

Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC®

X

Celltrex® Ultra

X

Celltrex® CoQ10 Complete

Pigmentarea Neuniformă a Pielii

Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer

X

Tratamente similare Spa***
1-3 ori pe săptămână

Tru Face® Skin Perfecting Gel

X

Tru Face® Revealing Gel

Hiperpigmentarea (pete ale
bătrâneţii sau datorate soarelui)

Tru Face® IdealEyes

X

X

Tru Face® Instant Line Corrector

Linii și ridurile adânci

X

Tru Face® Line Corrector

X

X

ageLOC® Tru Face® Essence Duet

Linii și Riduri fine

X

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra

X

ageLOC® Future Serum

Fermitatea Pielii

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser for Dry Skin

X

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Oily Skin

Structura Pielii Întinerite

Tratamente Ţintă**
utilizare zilnică

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser For Normal Combo Skin

X

Nutricentials® Combination to Oily

X

Nutricentials® Normal to Dry

ageLOC® Elements

Ţintiţi Sursele Semnelor
Vizibile ale Îmbătrânirii Pielii

Nu Skin Clear Action®

ageLOC Me® Skin Care System

Probleme
Primare ale Pielii

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System

Sistemele de Bază Zilnice*
utilizare zilnică
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Cearcăne/Pungi sub Ochi
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Erupţii Cutanate

X

Grăsime
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Pielea Uscată
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Protecţia Antioxidantă
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Note:
* Un singur sistem de bază trebuie folosit la un moment dat.
** Folosirea mai multor produse care acţionează asupra schimbului celular, cum ar fi acizii hidroxi, reprezintă o duplicare și poate rezulta în o creștere a sensibilităţii pielii.
Contactaţi Serviciul local de Relaţii Clienţi pentru recomandări detaliate despre produs.
*** Numai un singur produs ar trebui folosit pe ședinţă.
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A N EX A 3

Ghid personalizat pentru regimul de îngrijire a părului
Care produse Nu Skin® de îngrijire a părului se vor potrivi părului meu?*

Tipul de Păr/Starea

ŞAMPON

BALSAM

TRATAMENT SĂPTĂMÂNAL

Păr normal spre gras și
subţire

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Păr normal spre gras, fără
bucle

Balancing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Păr gras fără volum

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Păr foarte gras

Balancing Shampoo

Weightless Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair
Mask (o dată sau de mai multe ori pe
săptămână)

Păr foarte uscat

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (o dată sau de două ori
pe săptămână)

Păr foarte uscat și tratat
intens

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (de două sau mai
multe ori pe săptămână)

Păr uscat spre normal

Moisturizing Shampoo

Weightless Conditioner

ReNu Hair Mask (o dată pe săptămână)

Păr uscat spre normal, fără
bucle

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

ReNu Hair Mask (o dată pe săptămână)

Păr foarte expus poluării de
mediu (părul înotătorilor)

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată sau de două ori pe săptămână în
funcţie de starea părului)

Păr aspru și creţ

Moisturizing Shampoo

Rich Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Păr cu firul gros care preferă
produsele cu ingrediente
etnobotanice

Epoch®Ava puhi moni
Shampoo and Light
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Păr cu mătreaţă

Epoch® Ava puhi moni
Anti-Dandruff Shampoo

Balsam la alegere

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask
(o dată pe săptămână)

Pierderea părului sau păr
subţire

Nutriol® Shampoo

Balsam la alegere

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

*Rezultatele vor varia în funcţie de densitatea, tipul, textura și starea părului și în funcţie de stilul personal.
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GLOSAR
Acid alfahidroxi (AHA) - un acid care sporește
schimbul celular, ajută la reducerea aspectului
liniilor și ridurilor fine și susţine o piele mai netedă
și mai curată.
Acid lactic - vedeţi acidul alfahifroxi.
Acid polihidroxi (PHA) - vedeţi acidul
gluconolactonic.
Acid salicilic - un acid betahidroxi care ajută
la exfolierea pielii.
Acidul ascorbic - cunoscut și ca Vitamina C.
Vitamina C contribuie la protecţia celulelor
împotriva stresului oxidativ și contribuie la
formarea normală a colagenului pentru funcţia
normală a pielii.
Acidul hialuronic - o componentă hidratantă
care se găsește în mod natural în piele. Selectată
pentru capacitatea sa de a reţine hidratarea la
suprafaţa pielii.
Acizii grași Omega-3 - acizii grași Omega-3
sunt acizi grași polisaturaţi. Principalele surse sunt
uleiul de pește și de krill, uleiul de ouă și plante
(ulei de seminţe de in). EPA și DHA sunt cei mai
importanţi acizi grași.
ADN (achid dezoxiribonucleic) - materialul
genetic regăsit în aproape fiecare celulă a corpului
uman. ADN conţine informaţiile genetice
necesare pentru construirea și menţinerea unui
organism. ADN apare de obicei ca o structură
dublă compactă, care creeazo o spirală dublă.
ageLOC® - platforma anti-îmbătrânire de la
Nu Skin® care include știinţa folosită pentru
a dezvolta și comercializa produse care
adresează semnele vizibile ale îmbătrânirii
pielii direct la sursă.
Allspice berry (Pimenta dioica) - un condiment
folosit de către popoarele indigene ale Americii
Centrale pentru a trata pielea uscată persistentă
de pe călcâie.
Aloe vera (Aloe barbadensis) - recunoscută
pentru capacităţile sale de calmare și
recondiţionare.
Aminoacid - o masă de proteine. Peste 20 de
aminoacizi diferiţi sunt folosiţi de corp pentru a
produce diferite proteine în mușchi, păr, piele,
sânge și în alte ţesuturi.
Antioxidant - un element care ajută la protejarea
împotriva stresului oxidativ.
AP-24® - un ingredient brevetat de îngrijire orală
care lasă o senzaţie netedă, curată pe dinţi.
Argilă bentonit - această argilă naturală, derivată
din cenușă vulcanică, acţionează precum un
magnet pentru a îndepărta celulele moarte și
toxinele, apoi netezind pielea, lăsând un ten
proaspăt și strălucitor.
arNOX - un generator puternic de redicali liberi,
localizat la suprafaţa celulelor și în organism.
arNOX este o enzimă asociată cu vârsta
despre care se crede că acţionează ca o sursă a
îmbătrânirii pielii. Nivelul de activitate al arNOX
din corpul uman s-a demonstrat că este asociat cu
aspectul întinerit al persoanei respective.

arSuperMarkers - un marker legat de vârstă sau
”arSuperMarkers” este un termen creat de către
Nu Skin® pentru a descrie componentele din
chimia organismului care influenţează felul în care
îmbătrânim.
Biofotonica - un domeniu de studiu ce folosește
lumina pentru a măsura bio-markerii din
organismele vii.
Cactus - un extract care ajută pielea să aibă un
aspect hidratat și radiant.
Calciul - este cel mai abundent mineral în corpul
uman. Calciul contribuie la coagularea normală a
sângelui, randamentul normal al metabolismului
energetic, funcţionarea normală a mușchilor
și funcţionarea normală a enzimelor digestive.
Calciul este, de asemenea, necesar pentru
menţinerea sănătăţii sistemului osos și a dinţilor.
Carotenoide incolore (extract de Dunaliella
salina) - un antioxidant unic produs de alge care
cresc în Marea Mediterană. Ajută la potejarea
pielii împotriva daunelor de mediu.
Carotenoidele - o categorie importantă de
elemente solubile în grăsime. Ele se găsesc în
natură din abundenţă și sunt responsabile pentru
multe dintre culorile roșu, portocaliu și galben pe
care le vedem în fructe și legume. Unele exemple
de carotenoide sunt beta-carotenul, licopenul,
luteina si astaxantina.
Castan sălbatic (Aesculus hippocastanum) un extract dintr-un pom înflorit care revigorează
pielea.
Ceaiul verde (Camellia oleifera și Camellia
sinensis) - utilizat ca ingredient cosmetic, este un
antioxidant care ajută la calmarea pielii iritate și
chiar la uniformizarea nuanţei pielii. Ceaiul verde
conţine câteva molecule de polifenoli.
Citrus aurantium amara - folosit de diferite
culturi din China până în insulele Caraibe, mai ales
in Haiti, ca un deodorizant natural, proaspăt. Deși
originar din China, Citrus auramtium amara a fost
introdus în Europa în secolul al XI-lea. Fructul
Citrus aurantium amara ( o mică portocală numită
portocală de Sevilia) a devenit foarte populară,
nu doar pentru gustul plăcut dulce-acrișor, dar și
pentru proprietăţile sale deodorizante și aroma
proaspătă.
Ciuperca Reishi (Ganoderma lucidum) - Reishi
este o ciupercă de lemn putrezit care apare sub
forma unui raft pe părţile copacilor și cioturilor.
În textele vechi chinezești, Reishi este o ciupercă
foarte preţuită. Pentru mai bine de 2.000 de ani,
locuitorii Asiei au utilizat această ciupercă rară
Reishi, din adâncul pădurilor.

Colostrul - colostrul este primul lapte al mamei
produs după nașterea copilului. Diferă de laptele
obișnuit prin faptul că are o concentraţie mai
ridicată de proteine specifice.
Cordyline terminalis - frunzele plantei hawaiiene
ti, preţuite de sute de ani de către polinezi pentru
proprietăţile de calmare a pielii.
Cortex - înconjoară nucleul firului de păr.
Cortexul firului de păr conferă părului calităţile
sale speciale precum elasticitatea și încreţirea.
Cortexul conţine, de asemenea, granule de
melanină, pigmentul părului produse atunci
când părul crește în foliculii săi.
CS7 - netezește cuticulele pentru a oferi o
strălucire care rezistă la șamponări repetate.
Cuprul - contribuie la randamentul normal al
metabolismului energetic, funcţionarea normală
a sistemului nervos, pigmentarea normală a
părului, pigmentarea normală a pielii, funcţionarea
normală a sistemului imunitar și protecţia celulelor
împotriva stresului oxidativ.
Cordyceps sinensis - o ciupercă cultivată in
China din vremuri străvechi.
Cuticule - este partea exterioară a firului de păr.
Cuticula este responsabilă de cea mai mare parte
a rezistenţei mecanice a fibrei părului. Compusă
din celule plate suprapuse, precum ţiglele pe un
acoperiș, cuticula protejează interiorul părului de
deteriorare.
DHA (Acid Docosahexaenoic) - este un acid
gras omega 3 care contribuie la funcţionarea
normală a creierului și la vederea normală. Uleiul
de pește este o sursă bună de DHA.
Diatomee marine (Diatomaceous earth) particule fine ale algelor planctonice folosite
pentru a exfolia ușor celulele moarte ale pielii.
Dipeptidele și tripeptidele - derivate proteină
de orz hidrolizată; îmbunătăţesc procesul de
refacere al pielii după stres; stimulează schimbul
celular și sinteza proteinelor structurale pentru
o fermitate îmbunătăţită și reduc aspectul liniilor
și ridurilor.
Enzime de dovleac (extract din fermentul
fructului Lactobacillus/Curcurbita pepo) enzime proteolitice derivate din dovleac care
ajută la exfolierea și îndepărtarea celulelor moarte
ale pielii.
EPA (Acidul Eicosapentaenoic) - un acid gras
omega 3. Împreună cu DHA, EPA contribuie la
funcţionarea normală a inimii. Uleiul de pește este
o sursă bună de EPA.

Coada șoricelului (Achillea millefolium) un extract de plante ce ajută la calmarea pielii.

Esteri ai acidului gras acitelaţi - o formă
complet naturală a acizilor grași trataţi cu alcool și
folosiţi de organism ca emulsificator și lubrifiant.

Coenzima Q10 (CoQ10 sau Ubiquinona) în mod topic, coenzima Q10 susţine energia
celulară pentru un aspect strălucitor și tineresc.

Ethocyn® - un ingredient anti-îmbătrânire
care a fost demonstrat clinic că îmbunătăţește
componenta de bază pentru o piele fermă.

Colagen - o proteină care asigură pielii și
altor ţesuturi din corp structură, rezistenţă și
elasticitate.

Etnobotanice - plante folosite de culturile
indigene pentru beneficiile asupra pielii.
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Eucalipt - combinat cu mentol și ulei de izmă
asigură pielii o senzaţie de răcorire și revigorantă,
având un miros intens și proaspăt.
Extract de Ava puhi (Zingiber zerumbet) nectar din bulbul plantei ava puhi. Utilizat de
secole întregi de către polinezi pentru a face părul
moale și a-l hrăni.
Extract de căpșună (Fragaria vesca) - ajută la
calmarea pielii și reduce aspectul porilor.
Extract de ceai alb (Camellia sinensis) - un
antioxidant bogat în catechină; ajută la protejarea
și refacerea elasticităţii naturale a pielii.
Extract de floare de hibiscus (Hibiscus rosasinensis) - folosit în Polinezia, Asia de Sud-Est
și America Centrală și de Sud pentru a crea o
infuzie purificatoare, calmantă.
Extract de Kelpadelie (Macrocystis pyrifera) extract de algă marină maro, folositoare în sinteza
componentelor structurale ale pielii, contribuind
la un aspect ferm și catifelat al pielii.
Extract de lavandă (Lavandula angustifolia)
- utilizată din vremuri străvechi ca un agent de
curăţare. Mangan - în biologie, ionii de mangan
funcţionează ca și cofactori pentru o gamă
largă de enzime cu multe funcţii. Contribuie la
randamentul normal al metabolismului energetic
și la protecţia celulelor împotriva stresului oxidativ.
Extract de mazăre, extract de bambus
și glucosamină - un amestec puternic de
ingrediente anti-îmbătrânire care, așa cum a fost
demonstrat, reduce apariţia liniilor și a ridurilor
fine și mărește activitatea de reînnoire a celulelor,
oferind pielii un aspect vizibil întinerit.
Extract de mușetel (Anthemis nobilis și
Chamomilla recutita) - cunoscut pentru efectele
sale calmante, vindecătoare și de catifelare.
Extract din rădăcină de brusture (Arctium
lappa) - folosită din timpuri străvechi pentru tenul
cu probleme.
Extras de floare de bumbac - netezește
cuticulele, protejează structura de cheratină și
hidratează în mod natural cu ajutorul a șapte
oligozaharide activ-sinergetice.
Fosfatidicolina - derivată din soia. Ajută
la protecţia membranei celulare și menţine
fluiditatea pielii.
Fotozomi - enzime de ADN derivate din
planctonul marin. Ajută la protejarea pielii
împotriva impactului negativ al expunerii
excesive la soare. Încapsularea de lipide asigură
o biodisponibilitate îmbunătăţită.
Frunze de Clematis vitalba - folosite de generaţii
de către nativii americani pentru a trata pielea
crăpată și uscată.

Gene - unitatea de bază a eredităţii în
organismele vii. Genele sunt secţiuni funcţionale
ale ADN-ului care conţin informaţii pentru a
construi, regenera și menţine celule și transmit
trăsăturile genetice urmașilor. Unele din aceste
trăsături sunt vizibile imediat, precum culoarea
ochilor sau numărul membrelor, iar altele se
manifestă mai târziu de-a lungul vieţii, precum
rata îmbătrânirii, starea de sănătate.
Ginkgo biloba - un extract botanic din copacul
ginkgo, care vă va ajuta să menţineţi memoria
în ciuda declinului vârstei și să păstraţi funcţia
cognitivă.
Gluconolactonă - un acid polihidroxilic care se
găsește în mod natural în celulele pielii. Structura
sa moleculară îl face delicat și neiritant pentru
piele în timp ce oferă beneficii anti-îmbătrânire
dovedite clinic, precum protecţie antioxidantă,
hidratare și bariera pielii.
Grupurile de Gene ale Tinereţii - grupuri de
gene funţionale care au caracteristci specifice
tinereţii. Grupurile de Gene ale Tinereţii sunt
grupuri de arSuperMarkers
Hidroxitirosol - un polifenol găsit în uleiul de
măsline extra virgin care susţine o piele netedă,
perfectă.
HMW Complex - această combinaţie de
ingrediente exclusivă de la Nu Skin® include
extract de hypnea musciformis, extract de pelin
și de salcie. Acţionează pentru calmarea pielii.
Iarbă de mare maro - puternic mineralizată
și bogată în aminoacizi și antioxidanţi. Ajută la
absorbţia și reţinerea hidratării.
IBR-Dormin® (extract de Narcissus tazetta)
- un component natural al bulbului de narcisă.
Demonstrat știinţific că îmbunătăţește rezistenţa
celulară și îmbunătăţește sistemul de apărare
natural al pielii împotriva stresului cauzat de
factorii de mediu.
Immunoglobulina - un termen general pentru
anticorpi. Ca răspuns la expunerea la substanţe
străine, toate mamiferele produc aceste proteine
specifice.
Lacrima lui Iov (Coix Lacryma-jobi) - derivat
din seminţele ierbii ornamentale. Folosită în trecut
în Asia pentru calmarea pielii.
Lipide de soia (Glycine soja) - protejează bariera
delicată de hidratare a pielii. Ajută la menţinerea
catifelării și hidratării pielii.
Lumânărică (Verbascum thapsus) - o plantă cu
flori ce provine din sud-vestul Americii, utilizată
de către nativii americani pentru proprietăţile sale
calmante. Extract de ciupercă (Fomes officinalis)
- un astringent natural care s-a demonstrat că
îmbunătăţește fermitatea pielii și diminuează
aspectul porilor.
Mentha arvensis - o mentă naturală sălbatică
care răcorește și revigorează pielea. Utilizată de
către triburile native ale Americii de sud-vest.
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Micronutrienţii - nutrienţi de care avem nevoie
doar în cantităţi mici, precum vitamine și minerale.
Micronutrienţii efectuează sute de funcţii vitale în
organism.
Mineralele - micronutrienţi esenţiali care sunt
necesari în alimentaţie deoarece nu pot fi produși
de către organism. Ei funcţionează ca și cofactori
în multe reacţii care au loc în organism.
NaPCA (Sodium PCA) - un umectant care
atrage și reţine hidratarea în piele.
Oligipeptid - e un agent de hidratare a pielii, care
îmbunătăţește conturul și volumul buzelor.
Oxidarea - o reacţie cauzată de celulele corpului
de către acţiunea radicalilor liberi. De-a lungul
timpului, celulele oxidate devin mai slabe și mai
puţin capabile de a-și îndeplini în mod adecvat
toate funcţiile lor.
Pantenol - component al familiei de vitamine B.
Un hidratant revitalizant și hrănitor atât pentru
piele cât și pentru păr.
Papaină - o enzimă din fructul tropical papaya
care ajută la eliminarea acumulărilor din interiorul
porilor.
Polifenoli - polifenolii sunt molecule produse de
plante. Pigmenţii care indică faptul că fructele
și legumele sunt coapte sunt, de asemenea,
parte din familia polifenolilor. Ei sunt numiţi și
fitochimicale sau fitonutrienţi.
Protecţie solară - un ingredient activ care ajută
la protejarea împotriva razelor dăunătoare ale
soarelui.
Proteine - reprezintă molecule biologice
mari formate din unul sau mai multe lanţuri de
aminoacizi. Proteinele efectuează o gamă largă de
funcţii în organism, incluzând reacţiile metabolice,
replicarea ADN-ului și transportul moleculelor.
Utilizate de către corp pentru a construi ţesuturi,
proteinele se regăsesc în carne, ouă, produse
lactate, nuci, seminţe, fructe și legume. Proteinele
de soc termic reprezinta o tehnologie unică ce
îmbunătăţește abilitatea pielii de a se proteja de
căldura si stresul UV.
Pudră de coajă de nucă (Juglans regia) - coajă
de nucă engleză, măcinată pentru a crea un agent
abraziv ușor, pentru o piele mai moale și mai
catifelată.
Radicali liberi - molecule instabile din corp care
caută molecule vecine, provocând o reacţie în lanţ
a formării continue de radicali liberi și a stresului
molecular. Reacţia în lanţ poate conduce la stres
oxidaţiv pe membranele celulelor, ADN și pe
proteinele ţesuturilor.
Retinol - o formă pură de vitamina A care ajută la
netezirea liniilor și a ridurilor fine, îmbunătăţește
luminozitatea pielii și aduce strălucire tenului.
Vitamina A contribuie, de asemenea, la
metabolismul normal al fierului, la menţinerea
calităţii pielii, vederii și sistemului imunitar.
Rodie - un fruct de culoare roșu aprins, cu
multe seminţe, originar din Persia. Rodia conţine
polifenoli precum flavonoidele.

www . nuskin . com

PC_Q2_2018.indd 72

07.05.2018 16:20:50

Seleniul - cofactor în funcţionarea peroxidazei
glutation a enzimei care contribuie la protecţia
celulelor împotriva stresului oxidativ.
Steroli naturali - au o mare capacitate de stocare
a apei și oferă părului o senzaţie de hidratare și
catifelare.
Tehnologia polimer - crează un produs
anticearcăn solid care oferă o acoperire ușoară,
fină, de durată fără a folosi vaselină sau ceruri
grele.
Tocoferolul - cunoscut de asemenea ca și
Vitamina E, care contribuie la protecţia celulelor
împotriva stresului oxidativ.
Tricalgoxyl® (algă sulfată oligozaharoasă) extract din algele maro. Bogat în polizaharide,
care asigură un mediu optim pentru un păr cu
aspect bogat.
Ulei de Babassu (Orbignya oleifera) - extras
din sâmburi ai palmierului babassu. Utilizat de
generaţii de către indigenii din America de Sud
ca un hidratant natural.
Ulei de izmă (Mentha piperita) - un ulei
natural din plante care răcoreștre, învigorează
și stimulează pielea.
Ulei de seminţe de Meadowfoam (Limnanthes
alba) - emolient natural. Hidratează și hrănește
pielea.
Uleiul de fistic (Pistachia vera) - un ulei din
nucă bogat în acizi grași care hidratează
și catifelează pielea.

Vitamina D - o vitamină solubilă în grăsime
obţinută din surse alimentare sau produsă de
celulele pielii atunci când sunt expuse la lumina
solară. Contribuie la menţinerea sănătăţii
sistemului osos și funcţionarea normală a
sistemului imunitar. Sinteza vitaminei D în piele
prin acţiunea luminii solare nu este suficientă
pentru a îndeplini cerinţele din ţările europene, în
special în timpul lunilor de iarnă când expunerea la
lumina soarelui este redusă.
Vitamina E - vedeţi tocoferolul.
Vitamina K - această vitamină solubilă în grăsime
contribuie la coagularea normală a sângelui și la
menţinerea sănătăţii sistemului osos.
Vitamine - micronutrienţi esenţiali necesari în
alimentaţie deoarece nu pot fi produși de către
organism. Vitaminele pot acţiona ca antioxidanţi
și coenzime, compuși necesari pentru numeroase
reacţii din corp.
Zaharide izomerate - reţin hidratarea în piele,
reducând uscăciunea și oferind pielii o strălucire
naturală.
Zinc PCA - un reducător de sebum.
Zincul - un oligoelement esenţial pentru peste
70 de reacţii ale enzimelor în organism. Zincul
contribuie la protecţia celulelor împotriva stresului
oxidativ, la menţinerea sănătăţii sistemului osos,
a vederii și a pielii. Contribuie, de asemenea, la
funcţia cognitivă normală.

Uleiul de Jojoba (Simmondsia chinensis) - un
hidratant natural derivat din seminţele uni arbust
de deșert care conferă părului și pielii un aspect
și o senzaţie de catifelare.
Uleiul de kril - ulei marin extras din crustacee,
care oferă o combinaţie naturală de fosfolipide,
astaxantină și acizi grași EPA/DHA.
Unt de shea (Butyrospermum parkii) - un
emolient bogat ce îmbunătăţește funcţia de
apărare naturală a pielii și ajută la mărirea
nivelurilor de hidratare ale acesteia.
Uree - un umectant puternic și foarte eficient.
Ureea penetrează adânc stratul superior al pielii
pentru a-l hidrata și a proteja pielea uscată și
deterioarată. În concentraţii mari ureea poate
ajuta la reducerea crustelor și a bătăturilor de pe
piele.
Vitamina A - vedeţi Retinol.
Vitamina B - o familie de vitamine solubile în
apă care au numeroase proprietăţi benefice.
Acestea includ tiamină (vitamina B1), riboflavină
(vitamina B2), niacină (vitamina B3), acid
pantotenic (vitamina B5), piridoxină (vitamina B6),
biotină (vitamina B8), acid folic (vitamina B9) și
cobolaminele (vitamina B12).
Vitamina C - vedeţi acidul ascorbic.
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O CULTURĂ A DĂRUIRII
Cultura dăruirii adoptată de Nu Skin® unește familia de distribuitori, clienţi și angajaţi Nu Skin® în eforturile
umanitare inovatoare, care multiplică abilitatea companiei de a hrăni și a susţine copiii din întreaga lume.
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NU SKIN
FORCE FOR GOOD
FOUNDATION®
Încă din 1996, fundaţia non-profit Force for Good Foundation®
de la Nu Skin a donat peste 51milioane de $ pentru proiecte de
schimbare a vieţii, ajutând la îmbunătăţirea vieţii copiilor din lumea
întreagă. Având în vedere că Nu Skin acoperă toate costurile
administrative și alte cheltuieli suplimentare ale fundaţiei, 100%
din donaţiile făcute de către distribuitorii generoși, din vânzările
gamei unice de îngrijire personală Epoch sau din vânzările de
VitaMeal sunt folosite direct pentru a îmbunătăţi sănătatea,
educaţia și oportunitatea economică a copiilor. Proiectele majore
includ:
• Predarea tehnicilor de agricultură durabilă în Malawi împreuna cu
Școala de agricultură pentru Independenţa Familiei (SAFI) din
satul Mtalimanja și iniţiativa de reîmpădurire Seeds of Hope.
• Asigurarea resurselor de școlarizare și educaţie copiilor care
locuiesc pe insule prin intermediul proiectului Seacology.
• Finanţarea cercetărilor în vederea descoperirii unui tratament
pentru devastatoarea boală Epidermolysis Bullosa (EB).
Pentru mai multe informaţii sau pentru a face contribuţia dumneavoastră să
conteze, vă rugăm să vizitaţi www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Făcând diferenţa în vieţile copiilor.

Din fericire, cu iniţiativa Nourish the Children® de la Nu Skin®, acum o porţie de VitaMeal este donată
unui copil nevoiaș în fiecare secundă. Nourish the Children® este o iniţiativă de afaceri inovatoare care
facilitează achiziţionarea, donarea și distribuţia continuă de VitaMeal. Această reţea unică de antreprenori
sociali formată din distribuitori și clienţi Nu Skin® are care rezultat milioane de mese salvatoare de vieţi
care ajung la copii subnutriţi din întreaga lume în fiecare zi.
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Oamenii de știinţă de la Nu Skin® au colaborat cu un specialist în malnutriţia infantilă pentru a dezvolta VitaMeal, O pungă de
VitaMeal conţine 30 de porţii pentru copii- suficient pentru a asigura vitaminele și substanţele nutritive necesare pentru a hrăni un
copil timp de o lună. Din 2002, peste 450 de milioane de mese au fost donate prin intermediul iniţiativei Nourish the Children®.

MAXIMIZÂND IMPACTUL DUMNEAVOASTRĂ
Pentru fiecare donaţie de 5 pungi de Vitameal, Nu Skin®
donează încă o pungă de VitaMeal. Pentru toate celelalte
donaţii VitaMeal, Nu Skin® adaugă o pungă la fiecare
8 pungi cumpărate.
Cu platformele VitaMeal din Malawi și China, iniţiativa
Nourish the Childern® ajută de asemenea la crearea
a noi locuri de muncă și oportunităţi economice.

1 PUNGĂ VITAMEAL
30 DE PORŢII PENTRU COPII
Articol Nr. 97113532

2 PUNGI VITAMEAL
60 DE PORŢII PENTRU COPII
Articol Nr. 97113524

5 PUNGI VITAMEAL
150 DE PORŢII PENTRU COPII
Articol Nr. 97000924

www.nourishthechildren.com
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RĂSPLĂTIŢI-VĂ CU CEVA
CARE VĂ RECOMPENSEAZĂ
CU ADEVĂRAT
RECOMPENSELE LIVRĂRII AUTOMATE (ADR)
PENTRU CĂ MERITAŢI CE ESTE MAI BUN

CELE MAI BUNE PRODUSE
CELE MAI BUNE PREŢURI
CELE MAI BUNE SERVICII
ADR-ul este pur și simplu cea mai ușoară cale de a primi produsele pe care le iubiţi. În fiecare lună,
produsele alese de dumneavoastră, vă sunt livrate în mod practic în ziua aleasă de dumneavoastră.
Bucuraţi-vă de minunatele beneficii ale ADR-ului și multe altele:
• Beneficiaţi de 5% reducere din preţul normal de achiziţionare al produsului.
• Câștigaţi înapoi până la 30% din valoarea comenzii dumneavoastră sub forma punctelor de produse.
• Economisiţi peste 50% din taxele de livrare* prin administrarea online.

Urmăriţi toate noutăţile și
promoţiile noastre pe Facebook
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