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NU SKIN® ÄR 
NYCKELN TILL 
DITT BÄSTA JAG, 
UTIFRÅN OCH IN, 
INIFRÅN OCH UT
Blicka framåt i tiden – se ett ungdomligare du. Din 
hy ter sig lenare och har en fin lyster och din kropp 
tycks piggare och mer uppstramad.

Nu Skin® vill hjälpa dig att plocka fram ditt bästa 
jag. Med förstklassig hudvård och näringstillskott 
utformade för att hjälpa dig bekämpa de synliga 
ålderstecknen har du alla verktyg du behöver.
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INNEHÅLL

KÄRNSYSTEM
Finn den hudvård som är rätt för dig.

FOKUSERADE LÖSNINGAR
Lägg till vetenskapligt avancerade 
produkter för att ytterligare 
skräddarsy din hudvård.

KROPPSVÅRD
Välj flera produkter för 
överlägsna fördelar från  
topp till tå.

EPOCH®
Etnobotaniska lösningar  
för dina egna behov.

NUTRICENTIALS®
Finn den hudvård som passar 
dig och din huds behov bäst.

ageLOC® GALVANIC-
APPARATER
Vrid upp ungdomligheten.

VETENSKAPEN ageLOC®
Inriktar sig på synliga ålderstecken.

ageLOC® LumiSpa™
1 steg, 2 minuter, 7 fördelar!

ageLOC Me®
Skräddarsydd hudvård!
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TILLGÄNGLIGHET
På prislistan på www.nuskin.com kan 
du se vilka produkter från Nu Skin® 
som finns tillgängliga för ditt land 
samt specifik information och 
uppdaterade artikelnummer. 
För vilka Pharmanex-produkter som 
finns i ditt land, se landskoderna för 
varje produkt.

Finns i:

Informationen i katalogen är  
korrekt i maj 2018.
För den allra senaste versionen av 
vår produktkatalog, se vår hemsida 
www.nuskin.com
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NU COLOUR®
Förstärk din naturliga skönhet med en smula färg.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Öka ditt SCS.

R2

En fin produktkombination som 
hjälper dig känna dig fräsch och 
pigg.

EN GENERÖS KULTUR
Humanitära insatser.

NUTRITIONALS
För en stark grund.

TR90-programmet
Börja din omvandling.
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EN FRAMTID DÄR DU 
KÄNNER DIG UNG OCH 
SER UNG UT
Nu Skin® har efter åratals oslagbar forskning inom hud och näring inlett en 
ny era med den exklusiva vetenskapen ageLOC®.

Med vetenskapen ageLOC® kan du ta fram din ungdomliga potential. 
Varumärket ageLOC® tar ett omfattande grepp på de ultimata källorna till 
åldrandet för att mildra intrycket av ålderstecknen och känslan av desamma. 
Gör dig redo att upptäcka produkter som förbättrar olika aspekter av ditt liv. 
Det är dags att plocka fram ditt nya jag.

“ Nu Skin® tar vetenskapen om åldrandets källor till 
en helt ny nivå genom att studera det genetiska 
ursprunget till hur och varför vi åldras.”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice President 
Product Development
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Vetenskapliga innovationer inom både hudvård och näring har etablerat Nu Skin® 
som ledande i branschen. Tack vare våra patentskyddade produktformler och vår 
ingenjörskonst kan vi sätta ny standard i branschen vad gäller åldrandets källor, med 
riktiga lösningar vars resultat kan demonstreras. Vårt inhemska team av vetenskapsmän 
samarbetar också med ledande forskningscentra vad gäller produktutveckling. Dessa 
samarbeten hjälper oss ta fram nästa generation hudvårdsprodukter och näringstillskott.

INNOVATIVT. 
I SAMARBETE.
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VETENSKAPEN 
ageLOC® 

Nu Skin® har tagit de senaste rönen om hur man 
påverkar synliga ålderstecken till en ny nivå. I 
samarbete med några världsledande forskare 
inom anti-ageing har Nu Skin® identifierat 
nyckelgrupper av gener, kallade arSuperMarkers 
eller åldersrelaterade supermarkörer, som 
påverkar hur vi tycks åldras. Nu Skins exklusiva 
forskning ageLOC® inriktar sig på dessa yttersta 
källor till åldrandet och tar fram produkter som 
hjälper dig att se ung ut och att känna dig ung.
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IDENTIFIERA KÄLLAN
Forskarvärlden har fri tillgång till vår mänskliga arvsmassa 
men Nu Skins genombrott ageLOC® har gett oss 
möjligheten att tolka den på ett meningsfullt sätt. Nyligen 
kunde Nu Skin®, tillsammans med experter på anti-ageing 
och genetik, identifiera nyckelgrupper av gener kallade 
Youth Gene Clusters. Nu Skin® tror att upptäckten och 
identifieringen av dessa funktionella genkluster är kritiska när 
man tar itu med uppkomsten till de synliga ålderstecknen.

Forskare vid Nu Skin® har via kliniska studier, analyser av 
arvsmassa och omfattande forskning kunnat identifiera 
gener vars uttryck delar egenskaper förknippade med 
ungdomlighet. Dessa genuttryck är ansvariga för hudens 
synliga ålderstecken.

ÅTERBALANSERA UNGDOMEN
När dessa nyckelgrupper av gener har identifierats är det 
viktigt att förstå hur deras aktiviteter kan återspegla en mera 
ungdomlig hud. Det är en subtil balansakt att återbalansera 
genprofilen, det är inte bara frågan om att ”skruva på” eller 
”av” alla markörerna. Vissa hudmarkörer behöver ”vridas upp” 
och andra ”ned”. Nu Skins patentskyddade ageLOC® skapar 
nya möjligheter för att stödja kroppen och huden så den ser 
ung ut.

“ Nu Skin® använder 
genchip-teknologi för att 
identifiera funktionella 
grupper åldersrelaterade 
supermarkörer – vad vi kallar 
Youth Gene Clusters. Vår 
forskning kring Youth Gene 
Clusters hjälper oss att bättre 
förstå mekanismerna bakom 
ålderstecken som kommer 
med åren.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President 
Global Research & Development
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UTIFRÅN 
OCH IN
Nu Skin® är ledande inom hudvård med 
vetenskapligt avancerad ingrediensteknik och 
formler som verkar främjande på huden och med de 
bästa ingredienserna. Tillsammans med vetenskapen 
ageLOC® kan nu våra hudvårdsprodukter gå ett 
steg längre genom att ta fram ett en version av dig 
som ter sig ungdomligare – idag såväl som imorgon.
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ageLOC® LumiSpa™
1 steg, 2 minuter, 7 fördelar!
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ageLOC® LumiSpa™ gör mer än bara tvättar rent på ytan.
Det här är en 7-i-1-lösning för hy med ungdomlig look. 

Den genomtänkta designen resulterar i en snabb men omfattande tvåminuters 
ansiktstvätt som efterlämnar en rosig klar hy med fräsch känsla. ageLOC® LumiSpa™-
systemet, uppfunnet av Nu Skin och testat av dermatologer, har inspirerats av 
tekniken rörande genuttryck relaterade till hudens proteinproduktion. Varje 
upplevelse med ageLOC® LumiSpa™ får dig att se fram emot nästa gång. 

Apparaten ageLOC® LumiSpa™ är handdriven, återuppladdningsbar och 
vattentät. Tillsammans med särskilt utformade rengöringar, Activating Cleansers, 
tvättar den rent ansiktet samtidigt som den förbättrar intrycket av huden.

Kliniskt bevisade fördelar 
• Mindre framträdande porer 
• Släthet 
• Mjukhet 
• Lyster 
• Klarhet 
• Fräschör 
• Omfattande rengöring
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ageLOC® LumiSpa™ 
for Normal to Combination skin
• Apparaten ageLOC® LumiSpa™ 
• Laddningsbas 
• Nätsladd 
• Nätkontakt 
• Snabbstartsguide 
• ageLOC® LumiSpa™ vanligt* 

silikonhuvud 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser – för normal-/blandhy

Art.nr.  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Oily Skin
• Apparaten ageLOC® LumiSpa™ 
• Laddningsbas 
• Nätsladd 
• Nätkontakt 
• Snabbstartsguide 
• ageLOC® LumiSpa™ vanligt* 

silikonhuvud 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser för fet hy

Art.nr.  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Dry Skin
• Apparaten ageLOC® LumiSpa™ 
• Laddningsbas 
• Nätsladd 
• Nätkontakt 
• Snabbstartsguide 
• ageLOC® LumiSpa™ vanligt* 

silikonhuvud 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser - för torr hy

Art.nr.  97976652 
97106652: GB, IE

* Fast silikonhuvud kan köpas separat.

PC_Q2_2018.indd   12 07.05.2018   16:21:59



13

ageLOC® LumiSpa™ 
vanligt silikonhuvud
Ett silikonhuvud som passar de flesta. 
Flexibelt silikon glider varsamt och 
avlägsnar smuts och döda hudceller.

Art.nr. 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
fast silikonhuvud
Med det fasta silikonhuvudet får man 
en mer uttalad exfolierande version.

Art.nr. 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Normal to Combination skin
Den milda rengöringen innehåller 
coco-betain kompletterad med 
glycerin som bidrar till att balansera 
och komplettera formulan för normal 
hy och blandhy.

100ml
Art.nr. 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Dry skin
Innehåller medel för fet hy såsom 
natriumlaktat, natrium PCA, glycin, 
fruktos, niacinamide, skvalan och 
inositol. Dessa hjälper till att skydda 
hudens egen fukt.

100ml
Art.nr. 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Oily skin
Rengöringen innehåller funktionella 
ingredienser för fet hy, bl.a en 
kombination av sulfater och betain.

100ml
Art.nr. 97001493

ageLOC® LumiSpa™ silikonhuvuden
ageLOC® LumiSpa™ har två huvuden: vanligt och fast. Med sitt mjuka silikonhuvud fungerar ageLOC® LumiSpa™ på fördelaktigaste frekvens för 
huden vilket resulterar i slätare, mjukare hud direkt efter första användningen. Silikonytan är hygienisk, slipar inte huden och är allmänt lättare att 
rengöra än de borsthuvuden som vanligen återfinns på marknaden.

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ har 3 alternativa ansiktsrengöringar, beroende på hudtyp: torr, normal/blandhy och fet hy. Rengöringarna innehåller den 
patentskyddade ingrediensblandningen ageLOC®. Tillsammans med apparaten ageLOC® LumiSpa™ förenas effektivitet och innovation i ett enda 
system. När ageLOC® LumiSpa™ används enligt rekommendationerna får huden ett ungdomligt och friskt utseende. Efter användning är huden inte 
bara rengjord men ser också mjuk och slät ut.
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SKRÄDDARSYDD HUDVÅRD
Föreställ dig hudvård med anti-ageing lika individuell som du själv. Upplev den med den spjutspetsteknik 
och banbrytande anti-ageing-blandningar som ingår i ageLOC Me®.
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Med ageLOC Me® har Nu Skin® omdefinierat hudvård och tagit ett nytt grepp om anti-ageing. 
ageLOC Me® består av fem patroner (1 dagkräm, 1 nattkräm samt 3 serum med anti-ageing som 
kombineras i ett steg via apparaten), en överföringsmekanism och en hudbedömnings-app.  
Det här är hudvård med anti-ageing som du aldrig tidigare sett, känt eller ens föreställt dig den.

HUDBEDÖMNING MED EXPERTIS
Med ageLOC Me® slipper du gissa och räkna; 
det blir lättare att finna den bästa dagliga 
hudvården för dig själv, med anti-ageing serum 
samt dag- och nattkräm.

ageLOC® ANTI-AGEING-FORMLER
Dessa representerar Nu Skins mest sofistikerade 
hudvårdsformler med revolutionerande 
ageLOC-teknologi som tar itu med källorna till 
de synliga ålderstecknen i huden.

EN UNIK UPPLEVELSE
Med ageLOC Me® blir din dagliga hudvård 
en sann lyx och dessutom hygienisk med 
den beröringsfria överföringen som är den 
första i sitt slag.

PC_Q2_2018.indd   15 07.05.2018   16:22:31



16 www.nuskin.com

APPARATEN ageLOC Me®
•  Beröringsfri överföring, den  

första av sitt slag
•  Gör den dagliga hudvården 

lättare, roligare och mer anpassad
•  Precis dosering i rätt tid, varje 

gång
•  Hygienisk överföring

ageLOC Me® SKIN ASSESSMENT 
•  Intelligent och exklusiv 

hudbedömningsalgoritm baserat 
på Nu Skins erfarenhet och 
expertis

•  Skräddarsytt, baserat på dig, din 
hud och dina preferenser

•  Du behöver inte längre gissa vad 
du ska använda, urvalet av 
hudvårdsprodukter blir mer precist

•  Du kan finjustera hudvården när 
du behöver

ageLOC Me® REFERENCE SET
•  Du lär dig mer om din huds behov 

och dina preferenser
•  Egendomsskyddade formler med 

ageLOC®
•  Ingredienser med anti-ageing i  

3 serumpatroner i ett enda steg – 
vilket innebär en stor mängd 
aktiva ingredienser

•  Förvaras i lufttäta, patentskyddade 
patroner för optimal 
produktöverföring

ageLOC Me® Skin Care System 
består av: 
1 apparat, 1 ageLOC Me® 
referensset (5 nybörjarpatroner: 1 
doftsatt återfuktande dagkräm med 
SPF 25 – 28ml, 1 parfymfri 
återfuktande nattkräm – 28ml och 3 
serum – 12 ml vardera) , 1 ageLOC 
Me® snabbguide, 1 ageLOC Me® 
hudbedömningskort, 1 ageLOC 
Me® reseset och 4 AA-batterier.
Art.nr. 97001640

Referenssetet kan också köpas 
individuellt.
5 ageLOC Me®-patroner  
(1 dagkräm/1 nattkräm/3 serum)
Art.nr. 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Skräddarsydd för dig, av dig

ageLOC Me® är hudvård med anti-ageing, den första i sitt slag, som kombinerar skräddarsydd hudvård med 
innovation! ageLOC Me® Skin Care System består av 1 ageLOC Me®-apparat såväl som 1 månads förbrukning av 
produkter med anti-ageing, kallat referenssetet.
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ageLOC Me® CUSTOM SET
Skräddarsy din hudvård med hjälp av ageLOC Me®:s 
hudbedömning. Utvärderingen finns online och leder dig fram till en 
alldeles egen hudvård utifrån ca 2 000 produktkombinationer. Detta 
tack vare specifika frågor om din miljö, dina hudbekymmer och dina 
preferenser. När du gjort hudbedömningen använder du din egen 
hudvårdskod för att köpa dina skräddarsydda patroner.

Genomgå hudbedömningen för att få din personliga kod.

ageLOC Me® LEATHER CASE
Den lyxiga väskan i äkta läder rymmer 
ett ställ för din apparat samt 3 
sektioner för extra patroner och 
batterier. Det är den perfekta 
accessoaren för att frakta din ageLOC 
Me® och visa upp denna unika 
produkt.

Art.nr. 86999185

ageLOC Me®  
TRAVEL CONTAINER
Med hjälp av den praktiska 
resebehållaren kan du ta med dig dina 
ageLOC Me®-produkter när du reser. 
Den består av 3 behållare för dag- och 
nattkräm samt dina serum. 
Resebehållaren rymmer produkter för 
upp till 7 dagar.

Art.nr. 97001644

ageLOC Me® DAY AND 
NIGHT MOISTURISER
Dag- och nattformlerna är 
gjorda för att fungera 
tillsammans för en omfattande 
återfuktning. 
Fuktighetskrämerna hjälper till 
att förbättra cellförnyelsen för 
lenare hy. Skräddarsy dina 
fuktighetskrämer så de passar 
dig med hjälp av ageLOC 
Me®:s hudbedömning.

ageLOC Me® SERUM
Serumen inriktar sig på en 
mängd åldersbekymmer i 
huden, såsom rynkor, ojämn 
hudton, porstorlek, 
missfärgningar, slapphet etc. 
Dina 3 specifika patroner väljs 
utifrån din huds behov som du 
markerat i hudbedömningen.

1.  Upptäck 
hudvårdssystemet 
ageLOC Me® och lär  
dig om din hud

4 STEG TILL INDIVIDUELL HUDVÅRD

4.  Finjustera hudvården 
efter årstiden, dina 
åldersbekymmer och 
uppehållsort

2.  Anpassa din egen 
hudvård med ageLOC 
Me®:s hudbedömning

3.  Upplev din 
skräddarsydda hudvård
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Vrid upp ungdomligheten.
Mildra intrycket av fina linjer och 
rynkor, ge nytt liv åt hud och 
hårbotten och stärk intrycket av 
kroppens hud med patentskyddade 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II. Studier visar att 
galvanisk ström förbättrar 
överföringen av verksamma 
ingredienser till huden. Resultaten är 
så anmärkningsvärda att människor 
kommer att undra över din egentliga 
ålder. Är du redo att vrida upp 
effekten? 

Art.nr.  97101332 (vit) 
97101333 (svart)

ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Vrid upp effekten med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II för en ungdomligare version av dig 
själv. Få fram en hy med mjuk, fräsch lyster; mildra intrycket av linjer och rynkor; öka hårets lyster och minska visuellt 
intrycket av apelsinhud. Se uppiggad, fräsch och yngre ut med oslagbart resultat.
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FÖRDELAR
Ingredienserna i ageLOC® har visat sig 
skydda huden från oxidativ stress 
genom att minska uttrycken hos de fria 
radikaler som associeras till enzymet 
arNOX. Detta i sin tur kan bidra till att 
minska uppkomsten av hudens synliga 
ålderstecken som kan uppstå vid en 
ökande produktion fria radikaler.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
WITH ageLOC®
Hud som ser yngre ut på 5 minuter.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels with ageLOC® är en applicering i 
två steg som ger optimal överföring av 
ingredienser med anti-ageing till 
huden. De innehåller ageLOC®, en 
egendomsskyddad teknologi som 
riktar in sig på de synliga 
ålderstecknens uppkomst. Omvandla 
trött och stressad hy till en hud som 
känns återupplivad, genomfuktad, 
mjuk och len.

Pre-treatment och treatment gel  
4 kapslar vardera
Art.nr. 97003876

Förbehandling Behandling

VÄLJ VÄLJ

OÖVERTRÄFFADE RESULTAT
Använd ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II tre gånger i 
veckan så stärker du de synliga 
fördelarna av ageLOC® Future 
Serum, den centrala produkten i 
ageLOC® Transformation, med i 
genomsnitt 80 % för flera 
ålderstecken.*

ANSIKTSMUNSTYCKE

INNAN 
APPLICERING

EFTER 
APPLICERING1

(Resultat efter 6 månader)2

1 Uppnådda resultat behöver ej vara typiska och kan skilja sig från dina.
2 Resultaten uppnåddes efter användning av ageLOC® Transformation två ggr. dagligen, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II och Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® två ggr. i veckan.
3 Resultaten uppnåddes efter användning av apparaten Nu Skin Galvanic Spa System® II och Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

DEN DEMONSTRERBARA SKILLNADEN: VRID UPP UNGDOMLIGHETEN PÅ NÅGRA MINUTER

INNAN 
APPLICERING

EFTER 
APPLICERING1

(Resultat efter 1 applicering)3

INNAN 
APPLICERING

EFTER 
APPLICERING1

(Resultat efter 1 applicering)3

Tid, Min

Experimentet visar hur en 
arNOX-hämmare in vitro 
påverkar aktiviteten hos 
arNOX-enzym.

arNOX aktivitet – in vitro experiment 

ar
N

O
X-

ak
tiv

ite
t*

TILLÄGG AV arNOX-HÄMMARE

*arNOX-aktivitet mätt in vitro med Ferricytochrome C reduktion, nmole/min/1.5mg epidermis.

*  Oberoende studie under sju dagar på 30 kvinnor, 
november 2009.
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NU SKIN® CAPES
Sätt en professionell touch på  
dina demonstrationer.
Dessa Nu Skin-märkta vita 
behandlingskåpor är gjorda av 
vattentät nylon.

73x73cm 
10-pack
Art.nr. 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Fina resultat för håret.
Schampoo med Tricalgoxyl®, används 
tillsammans med Nutriol® Hair Fitness 
Treatment för att bidra till ökad glans 
och fyllighet.

125ml
Art.nr. 97101219

HÅRMUNSTYCKE NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Hjälper håret att te sig fylligare. 
Produkten, som ej ska sköljas ur, 
remineraliserar hårbotten och 
återfuktar håret med Tricalgoxyl®.

12 kapslar
Art.nr. 97101218

VÄLJ

1  Ska ej användas tillsammans med ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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VÄLJ

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Mildra intrycket av linjer med  
hjälp av peptider.
Denna avancerade formula innehåller 
prokollagen-peptider som bidrar till att 
mildra intrycket av måttliga till djupa 
linjer runt munnen, ögonen och i 
pannan på bara fyra veckor. Förstärk 
det hela genom att använda 
produkten tillsammans med ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II och munstycket Focus Area.

30ml
Art.nr. 97102704

MUNSTYCKET 
FOCUS AREA

GALVANIC SPA TOTE BAG 
Allt du behöver inom räckhåll.
Med resårband för flaskor samt fickor 
med blixtlås har varje produkt sin 
bestämda plats och blir lätta att hålla 
reda på.

Art.nr. 86997616

HANDDUKAR FRÅN NU SKIN®
Få stil på dina skönhetsbehandlingar.
Slitstarka, supermjuka handdukar, 
gjorda av 100 % bomull, med hög 
uppsugningsförmåga.

60x80cm 
10-pack
Art.nr. 97137499

TVÄTTLAPPAR FRÅN NU SKIN®
Lyxigt mjuka tvättlappar med hög 
uppsugningsförmåga.
Dessa fluffigt mjuka tvättlappar är 
bekväma att använda efter varje 
applicering med galvaniska 
ansiktsbehandlingar. 

30x30cm 
10-pack
Art.nr. 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Med ett verkligt avancerat system för kroppen är det nu dags att ta vetenskapen kring hudens åldrande ett 
steg längre. Dessa tre kroppsprodukter, baserade på vetenskapen ageLOC®, bygger på nya genombrott för 
att tona kroppen och ge len hud. Slå på effekten och förbered dig på en ungdomligare look.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

För en fastare och lenare look.
Denna intensiva spakvalitativa 
applicering minimerar intrycket av 
apelsinhud och ger en hud som ter sig 
fastare och generellt får ett bättre 
utseende. Den bidrar också till att öka 
cellernas energi för att fräscha upp och 
rengöra huden och mildra intrycket av 
ålderstecken.

150ml
Art.nr. 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

För en stramare, lenare look.
Denna dagliga fuktighets- och 
konturlotion hjälper till att öka 
omsättningen av celler, vilket är 
nödvändigt för att förnya huden och 
ge den dess naturliga lyster. Den 
innehåller också ingredienser som 
bidrar till att mildra intrycket av 
apelsinhud samtidigt som den gör 
huden mjuk.

150ml
Art.nr. 97003903

1  För ytterligare effekt, applicera ageLOC® Dermatic 
Effects efter användningen av ageLOC® Body 
Shaping Gel.

2  Bör ej användas med ageLOC® Galvanic-apparater.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Din kropp optimerad.
Med denna banbrytande teknik fångar Nu Skin® 
framtidens kroppsvård med ageLOC® Galvanic Body 
Spa. Den har en patenterad kontaktyta och 
pulserande galvanisk ström för att optimera effekten 
av utvalda ageLOC® Galvanic Spa-produkter på 
armar, mage och lår. ageLOC® Galvanic Body Spa 
bidrar också till att rengöra och fräscha upp huden 
för att minska de synliga ålderstecknen.

Art.nr. 97103972 (paketet ageLOC® Galvanic Body Trio består  
av 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel  
och 1 ageLOC® Dermatic Effects)

EFTER APPLICERING1

(Resultat efter sex veckor)2

INNAN APPLICERING

1 Uppnådda resultat behöver ej vara typiska och kan skilja sig från dina.
2  Resultaten uppnåddes efter användning av ageLOC® Galvanic Body Spa och ageLOC® Body Shaping Gel 
tre gånger i veckan och ageLOC® Dermatic Effects två gånger om dagen varje dag.

MÄT SKILLNADEN

 
ADR-PAKETET ageLOC® 
FACE AND BODY
Ett särskilt ADR-paket 
innehållande 2 Nu Skin Galvanic 
Spa System® Facial Gels med 
ageLOC®, 1 ageLOC® Body 
Shaping Gel och 1 ageLOC® 
Dermatic Effects.

PC_Q2_2018.indd   23 07.05.2018   16:23:16



24 www.nuskin.com

KÄRNSYSTEM
Nu Skins kärnsystem är framtagna för hudens individuella behov. Hudvårdsprodukterna i serien 
ageLOC® omfattar våra mest avancerade system; Nu Skin 180˚® förbättrar cellförnyelsen; 
Nutricentials® produkter passar bra för känslig hy och Nu Skin Clear Action® bekämpar utslag.
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ageLOC®

Vårt mest avancerade system någonsin.
ageLOC® Transformation är Nu Skins mest effektiva hudvård och ger dig hy som på åtta sätt ter sig 
yngre – för en mer ungdomlig upplaga av dig själv. Är du redo för en sann omvandling?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Rengör och grundar milt varje 
morgon och kväll. 
Denna sofistikerade, löddrande 
rengöring kombinerar tvätt och 
ansiktsvatten i ett enda steg, samtidigt 
som huden får ta del av avancerade 
ingredienser som mildrar intrycket av 
ålderstecknen. Denna lyxiga formula 
ger huden dess första dos ageLOC® 
och gör den mjuk och fräsch.

60ml
Art.nr. 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
För mjukare hud.
Innehåller ingredienser som visat sig 
stimulera cellförnyelsen med 85 %1 för 
mjukare hy. Ultramilda ingredienser 
efterliknar hudens egen uppbyggnad 
och arbetar med den naturliga cell-
förnyelseprocessen nattetid. Denna 
härliga kräm har överlägsna fördelar när 
den appliceras varje kväll. Detta tack 
vare ageLOC-teknologin som inriktar 
sig på de synliga ålderstecknen och som 
mildrar intrycket av fina linjer, rynkor och 
porer, så du vaknar med smidig, klar hy. 

30ml
Art.nr. 97003880

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

Art.nr. 97103774 (elements & serum) 
Art.nr. 97003888 (transformation)

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

Art.nr. 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Hud som ser ung ut på åtta sätt.
Effektiva och vetenskapligt testade 
ingredienser som mildrar intrycket av 
åldrande hud och stimulerar 
cellförnyelsen med 85 %1. 
Patentskyddad ingrediensteknologi 
främjar en ungdomlig hudstruktur 
samtidigt som det ökar produktionen 
och hämmar nedbrytningen av 
strukturellt hudprotein och på så vis 
främjar en fastare hud. ageLOC® 
Future Serum - för ett synbart yngre 
utseende.

30ml
Art.nr. 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Återfuktar, klargör och stärker 
huden.
Innehåller ingredienser som visat sig 
mildra intrycket av linjer och rynkor 
med 45 %2. Återfuktar och stärker en 
klarare hud med ageLOC-
ingredienser, samtidigt som det hjälper 
till att skydda huden från oönskade 
effekter av överdrivet solande. Denna 
lätta dagkräm går utmärkt att bära 
under makeup och stimulerar 
cellförnyelsen för mjukare hy – du får 
en fräschare look varje dag.

25ml
Art.nr. 97003904

1 Åtta veckors in vitro-studie med Equol.
2 Fyra veckors in vitro-studie med en blandning av bambu- och ärtextrakt och glukosamin.

Spara pengar med ageLOC® 
ADR-paket. Tala med din 
distributör för mer information 
om hur du ska dra bästa möjliga 
nytta av den här kampanjen.
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8Hud som ser ung ut på 8 sätt
Resultat från oberoende konsumentstudie om ageLOC® Future Serum*

Som en del av din hudvård har ageLOC® Future Serum åtta signifikanta fördelar:

Förbättring i procent

1. Ungdomlig uppbyggnad av huden

2. Hudens mjukhet

3. Jämnare hudton

4. Fina linjer/rynkor

5. Klarhet (lyster)

6. Porstorlek 

7. Missfärgningar (fläckar)

8. Återfuktning

Konsumentens uppfattning efter 12 veckors användning

*12 veckors klinisk studie på 25 personer som använt ageLOC® Future Serum

INNAN APPLICERING EFTER APPLICERING1

(Resultat efter 90 dagar)2

1 Uppnådda resultat behöver ej vara typiska och kan skilja sig från dina.
2  Resultaten uppnåddes efter användning av ageLOC® Transformation två ggr. dagligen, ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II och Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® två ggr. i veckan.

PC_Q2_2018.indd   26 07.05.2018   16:23:20



27

60%
70%

80%

100%100%

80%

60%

40%

20%

0%

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Svep bort grådaskig hy.
Med hjälp av en 10 % laktossyrelösning, 
hjälper denna vetenskapligt bevisade 
formula till att mildra intrycket av 
ålderstecken samt skyddar och hjälper till 
att hålla huden ung och fräsch. Denna 
effektiva ansiktspeeling fungerar på egen 
hand eller tillsammans med Nu Skin 
180°® Anti-ageing System. Den hjälper 
till att stimulera cellförnyelsen för att få 
fram en lenare, yngre look.

2 burkar  
( varje burk rymmer 25 ml och 
innehåller 18 rondeller)

Art.nr. 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Nu Skins specialist på cellförnyelse.
Formulan innehåller en effektiv 15 % 
koncentration av polyhydroxisyran 
glukonolakton, en mild men effektiv 
hjälp på vägen för att öka 
cellförnyelsen och på så sätt ge huden 
ett ungdomligare utseende.

30ml
Art.nr. 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Skyddar och återfuktar.
Utformad med ljusaktiverade 
fotosomer. Denna tekniskt avancerade 
produkt innehåller avokadoolja som 
ger näring åt huden samtidigt som den 
hjälper den behålla sin egen 
skyddsbarriär. Dessutom skyddar den 
huden mot ett brett spektra av 
UVB-strålar.

30ml
Art.nr. 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Vakna upp och se yngre ut.
Denna fylliga fuktighetskräm för 
natten hjälper till att skydda huden 
från oxidativ stress. Den stärker 
hudens naturliga skyddsbarriär, vilket 
ger en silkeslen känsla.

30ml
Art.nr. 97101252

NU SKIN 180°® ÅTTA VECKORS PROGRAM

I en oberoende, klinisk studie på Nu Skin 180°®, graderades intrycket av 
förbättringar i huden hos 50 deltagare. Efter åtta veckor uppvisade 100 % 
av deltagarna vissa generella förbättringar. Graderingsresultaten visade 
följande förbättringar procentuellt sett:

Missfärgningar Porstorlek Rynkor StrukturPr
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Tvätta bort de synliga  
ålderstecknen orsakade av miljön.
Denna krämiga formula innehåller 10 
% aktivt C-vitamin och och inriktar sig 
på åldersfläckar och missfärgningar 
samt bidrar till att understödja fast hud 
och mildra intrycket av fina linjer och 
rynkor.

125ml
Art.nr. 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Gör porerna mindre synliga.
Innehåller di- och tri-peptider från 
hydrolyserat risprotein som förbättrar 
fastheten och håller huden klar och 
len. Svampextrakt drar ihop porerna 
medan lugnande HMW Complex 
skyddar huden.

100ml
Art.nr. 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 
hjälper till att förbättra cellförnyelsen 
och mildra intrycket av fina linjer och 
rynkor. Systemet består av fem 
produkter: Face Wash, Skin Mist, 
Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator och Night Complex.

Art.nr. 97101255

NU SKIN 180°®

En helomvändning för hyn. 
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System är mild men effektiv och Nu Skins specialist på cellförnyelse. Detta avancerade 
system med hydroxisyror inriktar sig på synliga ålderstecken genom att öka hudens egen cellförnyelse och mildra 
intrycket av fina linjer och rynkor. Nu Skin 180°® är din vändpunkt för att få hud som ser ung ut.

Spara pengar med Nu Skin 
180°® Anti-Ageing System 
ADR-paket. Tala med din 
distributör för mer information 
om hur du ska dra bästa möjliga 
nytta av den här kampanjen.
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SORTIMENT FÖR NORMAL TILL TORR HY
Normal till torr hy behöver större kapacitet att behålla fukt. Dessa produkter ger den perfekta grunden för din dagliga 

hudvård och skyddar hudens fuktbarriär.

CREAMY CLEANSING LOTION
Skyddar hudens fuktbarriär  
vid varje rengöring.
Mild ansikstvätt rengör ordentligt utan 
att avlägsna kritiska lipider från huden.

150ml
Art.nr. 97110310

pH BALANCE TONER
Förbereder huden för fukt och 
näring.
Innehåller jordgubbsextrakt för att 
återställa hudens ideala pH-värde 
samtidigt som det mildrar intrycket av 
förstorade porer.

150ml
Art.nr. 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TILL TORR HY 
Ger fukt och skydd.
Innehåller färglösa karotenoider och 
förstärker hudens motståndskraft mot 
omgivningen som kan inverka negativt 
på hyn. 

50ml
Art.nr. 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Främjar hudens spänst medan  
du sover.
Rik formula som innehåller 
fosfatidylkolin som stärker hudens 
förnyelseprocess då den ökar 
cellmembranens flexibilitet och spänst. 

50ml
Art.nr. 97102705

NUTRICENTIALS® 
Nutricentials® produkter innehåller topiskt applicerade näringsämnen som vetenskapligt visat sig förstärka 
intrycket av hudens sunda utseende. Med näringsämnen hämtade från den lokala kosten jorden runt, 
är Nutricentials® produkter bra för känslig hud och hjälper den att se fräsch och sund ut.

PC_Q2_2018.indd   28 07.05.2018   16:23:24



29

PURE CLEANSING GEL
Rengör på djupet och öppnar 
porerna.
Denna tvålfria löddrande formula 
innehåller papain, ett enzym från 
papaya som rengör porerna från 
överflödig olja och smuts. 

150ml
Art.nr. 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Minskar glansen och gör porerna 
mindre synliga. 
Innehåller jordgubbsextrakt för att få 
porerna att synas mindre och ge hyn 
en bättre lyster. 

150ml
Art.nr. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
BLANDHY OCH FET HY
Hy som ser frisk ut utan oljig glans.
Denna lotion förbättrar hudens egen 
motståndskraft mot miljön som kan ha 
negativ inverkan på hyn och hjälper till 
att reglera överflödig olja och glans.

50ml
Art.nr. 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Främjar hudens spänst medan  
du sover.
Rik formula som innehåller 
fosfatidylkolin som stärker hudens 
förnyelseprocess då den ökar 
cellmembranens flexibilitet och spänst. 

50ml
Art.nr. 97102705

SORTIMENT FÖR BLANDHY OCH FET HY
Blandhy och fet hy behöver behålla sin egen fukt utan att producera överflödig olja. Dessa produkter hjälper 

till att minska glansen och lösgöra smuts från blockerade porer samtidigt som huden blir mjuk.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Blandhy och fet hy
Kollektion med sex produkter: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin och Night Supply Nourishing Cream, alla 
förpackade i en fin necessär.

Art.nr. 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Normal till torr hy
Kollektion med sex produkter: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin och Night Supply Nourishing Cream, alla förpackade i 
en fin necessär.

Art.nr. 97136437

* Se sidan 32 för mer information om produkten.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Detta omfattande, kliniskt beprövade system ger dig 
hy som ter sig lenare och klarare samtidigt som det 
bekämpar tidigare, nuvarande och framtida tecken 
på utslag. Produkterna i Nu Skin Clear Action® är 
utformade med ingredienser som i kliniska tester 
visat sig ge viktiga fördelar.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Mer än bara rengöring av utslag. 
Kollektion med fyra produkter: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment och Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Art.nr. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Djuprengöring för silkeslent resultat.
Skapad för att störa den förening av 
fett, bakterier och smuts som orsakar 
utslagen. Innehåller salicylsyra som 
renar porerna och reducerar de flesta 
utslag, så att din hud blir fräsch och ren 
utan att kännas stram eller torr. 

100ml
Art.nr. 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Lugnar och ger glansfri hy.
Avancerat ansiktsvatten som lugnar 
röd, irriterad hud och kontrollerar 
talgnivåerna med lakritsextrakt 
(lugnande), zink PCA (kontrollerar 
sebumnivåerna) och en speciell 
blandning av E- och C-vitamin 
(återställer lagret av antioxidanter som 
går förlorat när huden bekämpar 
utslag). 

150ml
Art.nr. 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Verkar på flera sätt med ett  
resultat – ren hy! 
Skyddar och ger ny spänst. 
Mandelsyra mildrar intrycken av 
tidigare utslag då den snabbt bleker 
mörka fläckar på hudens yta. 
Salicylsyra tränger in i porerna och 
löser upp smuts. Dessa två 
ingredienser, kombinerade i en lätt gel, 
stödjer tillsammans med fuktbevarare 
såsom glukonolakton hudens egen 
spänst och främjar en klar, jämn hy, så 
att du kan möta varje dag med 
självförtroende. 

30ml
Art.nr. 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Minimera de synliga spåren av  
utslag när du sover. 
Denna nattkräm innehåller salicylsyra 
och retinol för att mildra intrycket av 
spåren efter tidigare utslag. Bidrar till 
en len, klar och jämnt tonad hy.

30ml
Art.nr. 97110390
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FYLL PÅ MED FUKT
Vi behöver alla en fuktkräm som anpassar sig efter hudens speciella behov. Flera faktorer påverkar graden av 
fukt som behövs, såsom skillnader i temperaturer, luftföroreningar m.m. Nu Skin® erbjuder ett stort sortiment av 
ansiktskrämer, från lätta till fylliga. Dessa ansiktskrämer kan läggas till din dagliga hudvård och hjälpa dig få rätt 
fuktmängd för ett friskare utseende.

NaPCA MOISTURIZER
Hjälper huden att behålla viktig fukt.
Innehåller E-vitamin och den naturliga 
fuktgivaren NaPCA. En kräm som 
främjar hudens egen fuktbindande 
förmåga. Den daggfriska känslan som 
efterlämnas gör krämen idealisk för 
alla hudtyper. 

75ml
Art.nr. 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Intensiv fukt möter känslig  
hud – perfekt!
Utformad med brunalger för att stärka 
hudens naturliga förmåga att 
absorbera och behålla fukt. Denna 
kräm håller det känsliga området runt 
ögonen fuktat samtidigt som den 
hjälper till att mildra intrycket av fina 
linjer och rynkor.

15ml
Art.nr. 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maximalt med fukt för nödställd 
hud.
Denna kräm som är fylligare än 
Rejuvenating Cream, adresserar 
extremt torr huds speciella behov. 
Innehåller pistageolja och aloe vera 
samt E-vitamin som bekämpar 
oxidativ stress. Denna fylliga kräm 
stärker hudens naturliga lipidbarriär 
och gör torr, flagnande hud smidig 
och mjuk på nytt.

75ml
Art.nr. 97111259

REJUVENATING CREAM
En fuktboost för torr hud.
Riktar in sig på torr huds speciella 
behov. Krämen förbättrar hudens 
fuktbindande egenskaper tack vare 
hyaluronsyrans effekt. Daglig 
användning förbättrar inte bara 
fuktnivån utan hjälper också till att 
bevara den.

75ml
Art.nr. 97110258

ENHANCER 
Naturlig balansakt för att lindra och 
återfukta.
Med mjukgörande panthenol och 
lindrande aloe vera vårdar Enhancer 
huden och begränsar fuktförlust. 
Använd frikostigt för att hålla huden 
behaglig och främja dess naturliga 
fuktbalans. 

100ml
Art.nr. 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Daggfrisk hy med en enkel dusch.
Denna oljefria formula, fullpackad 
med naturliga fuktgivare som NaPCA, 
hyaluronsyra och urea, hjälper huden 
att behålla en reguljär fuktnivå. Den 
svala, uppfräschande sprayen lämpar 
sig även för kroppen.

250ml
Art.nr. 97101226

LÄTT FUKT

MÅTTLIG MÄNGD FUKT

RIK MÄNGD FUKT
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FOKUSERADE LÖSNINGAR
Nu Skins riktade behandlingar är utvecklade i samarbete med ledande forskningsinstitut. Dess 
avancerade formler är avsedda att komplettera ditt kärnprogram och mildra intrycket av 
ålderstecken, stress- och miljöpåverkan, för en ungdomlig, friskare look.
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ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Strama upp dig!
Nu Skins specialist på uppstramning innehåller numera ageLOC® som fokuserar 
på ursprunget till synliga ålderstecken. ageLOC® Tru Face Essence Ultra 
innehåller Ethocyn® och ett skyddande nätverk av antioxidanter. Dessa främjar 
nyckelkomponenterna för en fast hud och hjälper till att skydda hyn från oxidativ 
stress. Med dessa verksamma ingredienser hjälper den här produkten dig med 
hudens fasta konturer för ett mer ungdomligt utseende.

60 kapslar
Art.nr. 97003906

TRU FACE®
Genom att lägga till produkter ur serien Tru Face® till din dagliga hudvård kan du få bättre effekt; den tar itu 
med de synliga ålderstecknen för att ge en len, smidig och jämnt tonad hy.

Dessa resultat är de högsta som Nu Skin® någonsin erfarit 
inom dessa tidsramar för en Tru Face® Essence-produkt.

OBEROENDE KLINISK STUDIE
I en klinisk studie rapporterades förbättringar hos 55 % av deltagarna redan efter 
en vecka vad gällde allmän fasthet och uppstramning kring ögonen. Efter 12 
veckor visade 80 % av deltagarna förbättringar på samma områden.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
KLINISKA RESULTAT

Procentuellt antal deltagare

Uppstramning generellt Fastare runt ögonen

Vecka 1
Vecka 12

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Våga visa fram bättre konturer vad gäller huden på halsen och i dekolletaget.
Systemet har två kapslar som kombinerar två effektiva ageLOC-formler; ett 
serum och en kräm som ger ett mer tonat intryck av huden på halsen och i 
dekolletaget. I vänstra kapseln finns en fyllig kräm, berikad med ingredienser 
som ger rejäl återfuktning och lenhet och som förbättrar hudens lyster. Den 
högra kapseln innehåller ett lyxigt, transparent serum som hjälper till att mildra 
intrycket av slapp hud. Ta nästa steg vad gäller lösningar med anti-ageing!

30ml (2x15ml)
Art.nr. 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Motverkar tidiga synliga tecken  
i huden på miljöpåverkat åldrande.
Gelen understödjer syntesen av 
hudens komponenter med Kelpadelie 
- en marin alg som är mildare mot 
huden än retinol.

30ml
Art.nr. 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Låt dina ögon visa en yngre  
sida av dig.
Vetenskapligt utvecklad för att ge 
både omedelbara såväl som 
långsiktiga effekter. Denna ögonkräm 
förvandlar den känsliga huden under 
ögonen från mörk, svullen och åldrad 
till en fastare, ljusare sådan.

15ml
Art.nr. 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Bekämpa synliga ålderstecken. 
Med sitt innehåll av polyhydroxisyror, 
lika effektiva som traditionella 
alfahydroxisyror, stimulerar gelén 
cellförnyelsen och förbättrar hudens 
yta, lyster och porstorlek. Passar 
känslig hud. 

30ml
Art.nr. 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Mildra intrycket av linjer med  
hjälp av peptider.
Denna avancerade formula innehåller 
revolutionerande prokollagen- 
peptider som hjälper till att mildra 
intrycket av måttliga till djupa linjer 
runt munnen, ögonen och i pannan.

30ml
Art.nr. 97102704

Kråkfötter där Tru Face® Line Corrector 
används med apparaten Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.

Kråkfötter där endast Tru Face®  
Line Corrector använts.

Vecka 2 Vecka 4 Vecka 8

OBEROENDE KLINISK STUDIE
I en oberoende åttaveckors 
studie2 med 40 deltagare visade 
dermatologisk gradering att 
användning av Tru Face® Line 
Corrector tillsammans med Nu Skin 
Galvanic Spa System® II förbättrade 
intrycket av följande områden i 
ansiktet:
 • Fina linjer: 20 %
 • Kråkfötter: 21 %
 • Fasthet: 17 %

VÄLJ

2  Åtta veckor lång oberoende studie med 40 deltagare som använde Tru Face® Line Corrector med 
apparaten Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

1 För ytterligare hudfrämjan: använd med Polishing Peel.

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Mildrar direkt intrycket av fina  
linjer och rynkor.
Denna effektiva kräm fyller ut och 
lugnar linjer i ansiktet, vilket 
omedelbart mildrar intrycket av rynkor 
upp till 12 timmar och minskar 
effekterna som åratals ansiktsrörelser 
åstadkommit.

15ml
Art.nr. 97101257
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Förbereder huden för en ungdomligare look.
Innehåller en blandning av 16 olika aminosyror. 
Primern optimerar fördelarna med Tru 
Face-produkter och tillför huden viktiga 
byggstenar av protein.

125ml
Art.nr. 97101232

NU SKIN® TOILETRY BAG
Förvara dina produkter i den snygga, tidlösa 
necessären. Den funktionella designen rymmer 
flera fickor på insidan så du lätt får fatt i vad du 
behöver.

Art.nr. 86998695

NU SKIN® POUCH
För att snyggt och elegant hålla ordning på 
prylarna året om. 

Art.nr. 86998694
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FÖRSVAR MOT MILJÖN
Serum rika på antioxidanter och avancerat solskydd skyddar och fräschar upp huden.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Skydda och återfukta.
Skydda läpparna, hjälp dem att kännas 
och se mjuka ut. Sunright-formeln 
skyddar läpparna från att flagna och 
mot solens inverkan och de oönskade 
effekter som överdrivet solande kan få.

4.2g
Art.nr. 97110369

SUNRIGHT® 35 OCH  
SUNRIGHT® 50
Högt UVA/UVB-skydd.
Överdrivet solande kan leda till 
skadliga, synliga konsekvenser, 
inklusive hud som ser ut att åldras i 
förtid. Dessa vattenfasta formler 
klibbar inte och är gjorda speciellt för 
att främja ett ungdomligt utseende av 
huden genom att skydda mot de 
skadliga strålarna. 

100ml
Art.nr.  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Ett effektivt nätverk av antioxidanter.
Innehåller CoQ10 och ett komplett 
nätverk antioxidanter. Tekniken främjar 
cellernas energiproduktion och låter 
huden återhämta sig från daglig 
oxidativ stress för ett fräschare, 
ungdomligare utseende.

15ml
Art.nr. 97131809

CELLTREX® ULTRA
Den ultimata återfuktaren och 
bekämparen av oxidativ stress.
Innehåller olivolja och A- och 
E-vitamin. Detta näringsrika serum 
lugnar och skyddar huden från de 
synliga effekterna av oxidativ stress. 

15ml
Art.nr. 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Tonad brun utan sol-gel
Vill du ha en snygg gyllene hudton 
året om? Oavsett årstid hjälper 
Sunright Insta Glow dig med en härligt 
gyllene bronsfärg som också återfuktar 
huden. Den är svagdoftande, lätt att 
applicera och fläckar inte kläderna.

125ml
Art.nr. 97001595

PC_Q2_2018.indd   36 07.05.2018   16:23:49



37

FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Ta fram din bästa sida direkt.
Face Lift Powder and Activator verkar 
direkt genom att tillfälligt strama, lyfta 
och tona huden samtidigt som den 
mildrar intrycket av linjer och rynkor.

Face Lift Powder och Activator  
ska användas tillsammans men kan  
köpas separat.

Enbart pulver 75g
Enbart 
aktiveringsvätska 125ml
Art.nr.  97136991 (Pulver och aktiveringsvätska) 

97110266 (Enbart pulver) 
97110267 (Enbart aktiveringsvätska)

NU SKIN® HEAD BAND
Håll undan håret från ansiktet när  
du utför din hudvård.

En storlek
Art.nr. 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Gjorda för att lätt kunna blanda och 
applicera Face Lift Powder and 
Activator.

3-pack
Art.nr. 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
En oas för torr hud.
Innehåller sackaridisomerat som 
binder fukt samt tallkotts- och 
kaktusextrakt. Denna fylliga formula 
lindrar torr och känslig hy genom att 
hjälpa huden binda fukt.

100ml
Art.nr. 97102711

RADIANCE MASK
Hudvård med återfuktning.
Denna ansiktsmask, direkt från Japan, 
återfuktar huden och hjälper dig att 
känna dig mjuk och len. Produkten ger 
dig en fin och klar lyster.

4-pack
Art.nr. 97001486

PEELING, MASKER OCH SKRUBBKRÄMER
Nu Skins peeling, masker och skrubbkrämer ger ny spänst åt glåmig, trött hy genom att avlägsna smuts och döda hudceller 
och främja nybildningen av celler. Dessa uppfräschande formler kommer att få dig att både se och känna dig fantastisk.

EXFOLIANT SCRUB 
En mildare touch för lent resultat. 
Med sina naturliga marina diatomer 
(fossiliserade alger), mjukar den 
skonsamt upp hudytan genom att ta 
bort döda hudceller och smuts som 
blockerar porerna. 

100ml
Art.nr. 97102707

POLISHING PEEL 
Professionell hudvård på 
hemmaplan.
Är kliniskt likvärdig med professionell 
exfoliering. Den avancerade formulan 
innehåller pumpaenzymer för att lösa 
upp döda hudceller samt bentonitlera 
för att avlägsna toxiner och ge ett 
fräscht, lent utseende.

50ml
Art.nr. 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Med dessa mjuka tvättlappar 
får du överlägsen rengöring, 
makeup-borttagning eller bara ett 
enkelt sätt att tvätta händerna. De 
efterlämnar en fräsch känsla och 
huden får den omsorg den behöver.

100 st
Art.nr. 86998039
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KROPPSVÅRD
Nu Skins produkter för kroppsvård innehåller ingredienser som ger näring, lindrar och mjukar 
upp. Sköna behandlingar för varje centimeter av din kropp – både dag och natt.
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BODY BAR
Bästsäljaren som gör huden  
fräsch och ren.
Passar hela familjen. Denna milda 
kroppsrengöring tvättar bort smuts 
och ger en fräsch hud. Lätt doftsatt 
med grapefrukt och lugnande aloe 
vera. En stapelvara för badrummet.

100g bar
Art.nr. 97110353

5-pack
Art.nr. 97110354

BODY SMOOTHER
Binder fukten och ger mjukhet. 
Använd omedelbart efter dusch eller 
bad på lätt fuktig hud för att binda 
fukten och begränsa att huden 
stramar. Produkten ger näring i form 
av aloe vera, algextrakt och A- och 
E-vitamin. Absorberas snabbt. 

250ml
Art.nr. 97101239

BODY CLEANSING GEL
Djuprengöring för daglig 
kroppsvård. 
Denna skonsamma rengöringsgel 
kombinerar milda medel med naturlig 
aloe vera för rengöring och vård. 

250ml
Art.nr. 97101223

500ml
Art.nr. 97101224

PERENNIAL® 
Överlevnadsstrategi för frisk hud. 
Den första heltäckande fuktbevararen 
som innehåller IBR-Dormin® som ökar 
cellernas hållbarhet och stärker hudens 
spänst. Denna oparfymerade formula 
hjälper huden att bevara mjukheten 
året om.

250ml
Art.nr. 97100875

HAND LOTION
Idealisk lösning för torra händer. 
När händerna behöver snabb lindring 
utan att det klibbar, använd Hand 
Lotion! Huden tar verkligen för sig av 
denna lätta lotion så händerna hålls 
mjuka och återfuktade.

125ml
Art.nr. 97110329

SINK SIDE SET
Välkomna dina gäster till en skön 
handtvätt med eleganta Sink Side Set. 
Det ger mindre stök och visar upp dina 
produkter på ett snyggt sätt. En 
verkligt snygg sak för badrummet! 
Produkterna ingår inte

Art.nr. 86998699

LIQUID BODY BAR
Både uppfriskande och lugnande. 
Innehåller en unik blandning av 
fuktgivare som vårdar din hud. Den 
krämiga tvålfria produkten rengör milt 
huden och skyddar dess fuktbarriär 
samtidigt som den väcker dina sinnen 
med frisk doft av grapefrukt. 

250ml
Art.nr. 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Ger huden verklig lyster  
och len känsla.
Skrubbrengöring för hela kroppen av 
fint malda valnötsskal. Passar extra bra 
på torra områden som armbågar, 
baksidan av armarna, på knän och 
hälar men också för övriga kroppen. 
Denna skrubb ger huden ny lyster och 
en len känsla.

250ml
Art.nr. 97102717
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HÅRVÅRD
På bara sju dagar kan Nu Skin® Hair Care omvandla livlöst hår till ett fräschare sådant. Vid regelbunden användning 
kan dessa vetenskapligt avancerade produkter korrigera och skydda håret från mekaniska, miljömässiga och 
biologiska faktorer - för ett hår som ser synbart fräschare ut.

NU SKIN KONSUMENTSTUDIE 
FÖR HÅRVÅRD*

Nu Skin® Hair Care är gjort med 
vetenskapligt bevisad teknologi och 
har i tester gett synbara resultat. 
Produkterna förbättrar hårets 
kondition genom att mjukgöra 
fjällskikten för ökad styrka, glans och 
hanterlighet.

Användare med synbara förbättringar efter att ha 
använt produkter för normalt och fett hår

Användare som tyckte att produkterna 
fungerade bättre än deras ordinarie hårvård

Användare som tyckte om att 
använda produkterna

Användare med synbara förbättringar efter att ha 
använt produkter för torrt och skadat hår

* Baserad på resultaten från en konsumentstudie med 42 deltagare som använde hela produktsetet Nu Skin® Hair Care  
i sju dagar. Kaukasiska och asiatiska deltagare mellan 18-64 år, med medellångt till långt hår, valdes ut och fick slumpvis 
använda schampo och balsam varje dag och hårkur en gång under en veckas tid.
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BALANCING SHAMPOO
Rätt balans mellan tvätt och fukt.
Vissa schampon avlägsnar hårets egen 
fukt och torkar ut det. Nu Skin® 
Balancing Shampoo tvättar milt rent 
och får håret att åter te sig starkt och 
friskt.

250ml
Art.nr. 97101351

RENU HAIR MASK
Lyster hela veckan. 
Nu Skin® ReNu Hair Mask ger viktig 
fukt genom att tränga in i varje hårstrå 
och stärka skadat hår. Innehåller CS7, 
en innovativ komponent för fjällskikten 
som förseglar varje strå och förhindrar 
kluvna hårtoppar och hår som går av. 
Håret blir mjukt, glansigt och lättare 
att hantera.

100g

Art.nr. 97101356

RICH CONDITIONER
Skäm bort dig med ungdomlig glans. 
Framställd med lågt pH för att 
försegla hårets fjällskikt så det bättre 
kan bevara fukten. Nu Skin® Rich 
Conditioner innehåller sheasmör för 
att ge håret en rejäl dos av lipider som 
imiterar naturliga oljor. Ängskrasseolja 
reparerar skador och förhindrar hår 
som bryts av. Håret får en ny, 
glansigare spänst.

250ml

Art.nr. 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Balsam som inte tynger ned håret.
Innehåller ängskrasse för att reparera 
skador samt aminosyror som 
maximerar hanterbarheten. Nu Skin® 
Weightless Conditioner är ett balsam 
som inte klibbar och tynger ned håret. 
Den unika formulan förbättrar 
hårstrånas tillstånd och främjar ett hår 
som ser och känns fylligare ut.

250ml
Art.nr. 97101353

CLARIFYING SHAMPOO
Ta fram hanterbart hår med glans.
Nu Skin® Clarifying Shampoo 
innehåller sheasmör och tar itu med 
beläggningar från nikotin, klor och 
annan påverkan från miljön, för att 
tvätta bort synliga spår av åldrande. 
Håret blir rent, glansigt och 
lätthanterligt efter bara en tvätt och 
kommer att se starkare och friskare ut.

250ml
Art.nr. 97101352

NU SKIN® TRAVEL SET 
Ta med dig dina favoritprodukter  
från Nu Skin®.
Vare sig du reser i jobbet eller privat 
gör detta reseset det enkelt att ta med 
dina favoritprodukter. Detta bekväma 
lilla set passar fint i resväskan, består av 
fyra 75 ml flaskor/burkar och en 
sprayflaska, allt i kvalitetsmaterial.

5 artiklar
Art.nr. 86998186

MOISTURIZING SHAMPOO
En oas för trött hår.
Om ditt hår tagit stryk av för många 
värmebehandlingar, slitage och 
färgningar, dränk dess törst med Nu 
Skin® Moisturizing Shampoo. 
Innehåller extrakt av bomullsblomma, 
naturliga steroler och sheasmör; en 
näringsrik tvätt som återställer cortex 
styrka för synbart bättre lyster.

250ml
Art.nr. 97101350
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MÄN
Få ut mer av dina morgonrutiner. Nu Skin® for 
Men Dividends® skänker huden extra fördelar 
utan en massa krångel.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Rengör, exfolierar och vårdar  
under rakningen. 
Detta koncentrerade lödder avlägsnar 
skonsamt smuts och fett så att 
rakbladet glider lätt och ger en ren och 
jämn rakning. Huden både ser bra ut 
och känns skön.

200g

Art.nr. 97101456

NU SKIN® TOILETRY BAG 
Necessär för att hålla ordning på dina 
prylar. Den har två sektioner som 
försluts med dragkedja. Hållbar nylon 
utvändigt skyddar mot slitage under 
resan.

Art.nr. 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Förläng resultatet av 
morgonrakningen.
Detta lätta balsam gör att 
skäggväxten ter sig mjukare, finare och 
mindre synlig. Resultatet av 
morgonrakningen varar längre. Det 
minskar även rakmärken och lindrar 
och svalkar huden. 

50ml
Art.nr. 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Vitare, renare tänder med  
en enda formula. 
Denna avancerade tandkräm ger 
ljusare tänder samtidigt som den 
hjälper till att bekämpa karies och 
plackbildning. 

110g
Art.nr. 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Tandborstar för hela familjen.
Denna speciellt framtagna tandborste 
utvecklades för att effektivt avlägsna 
plack samtidigt som den är skonsam 
mot tandköttet. 

3-pack
Art.nr. 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Bekväm uppfräschning, 
lätt att ta med. 
Med bara några tryck av denna spray 
får du en ren nyborstad känsla närhelst 
du behöver. Ger samtidigt skydd mot 
plack.

30ml
Art.nr. 97111154

MUNVÅRD
AP-24® innehåller en patentskyddad plackbekämpning för avancerad munvård. Produkterna ger en 
fräsch känsla samtidigt som de skyddar mot plack dygnet runt.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Uppfräschande plackbekämpare. 
Denna kariesbekämpning förhindrar 
plack och ger en frisk andedräkt med 
vaniljmint. 

170g
Art.nr. 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Din handlingsplan för en fräsch mun.
Samlingen innehåller 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpastes,  
2 Whitening Fluoride Toothpastes, 2 förpackningar med 3 
Anti-Plaque Toothbrushes och 1 Anti-Plaque Breath Spray,  
i en praktisk necessär, lätt att ta med sig.

Art.nr. 97136144
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EPOCH®
Nu Skin® samarbetar med prisbelönta etnobotanister för att skapa produktserien Epoch®. 
Produkterna är framtagna i balans med naturen och innehåller kunskaper från flera ursprungskulturer. 
Upptäck Epoch® och ett nytt sätt att ta hand om din kropp och världen runt omkring dig.*
* Nu Skin® donerar US$0.25 för varje såld Epoch-produkt till Nu Skin Force for Good Foundation® - på så sätt ger vi något 
tillbaka till de samhällen som delat med sig av sin kunskap.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Förstärker fötternas friska utseende.
Sole Solution® bidrar till mjukare, finare 
fötter och är för dem som behöver 
mer än bara en fuktighetskräm. 
Produkten innehåller krossad 
kryddpeppar (Pimenta dioica), 
traditionellt använt i Centralamerika 
för att lindra envist torr hud på 
fötterna.

125ml
Art.nr. 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Släck hudens törst.
Denna ljuvligt fylliga kräm dränker 
hudens törst med sheasmör, olja från 
makadamianöt och frukten av det 
afrikanska baobabträdet. Dessa 
beprövade etnobotaniska växter 
främjar en smidig, len hud hela dagen 
samtidigt som den hjälper till att 
förbättra hudens spänst.

125g
Art.nr. 97102781

PROJEKTET MALAWI SEEDS OF HOPE
För varje såld Epoch® Baobab Body Butter doneras US$0.25 till Nu Skin 
Force for Good Foundation® och projektet Malawi Seeds of Hope. 
Tillvaron skulle inte fungera i vissa delar av Afrika om inte baobabträden 
fanns. Ett enda baobabträd kan rymma upp till 120 000 liter vatten i sin 
tjocka stam. Via dessa reservoarer får omkringliggande samhällen vatten 
och näring under torrperioder – och klarar att fortleva. 

Malawi Seeds of Hopes skogsprogram fokuserar på att plantera och 
bevara träd, inklusive baobab, i de lokala byarna. Dessa träd blir en 
värdefull resurs för invånarna i Malawi. 

För mer information, besök www.forceforgood.org

ANSIKTE OCH KROPP
Ansikts- och kroppsprodukterna i serien Epoch® innehåller några av naturens mest 
distinkta växter som lugnar och mjukgör.

EPOCH® ICEDANCER 
Fräscha upp benen.
Lugna huden på benen när du stått 
och gått hela dagen. Denna alkoholfria 
gel innehåller åkermynta, (Mentha 
arvensis), använt av amerikanska 
urbefolkningen för dess lugnande 
egenskaper. Tillsammans med 
blandningen av hästkastanj, eukalyptus 
och pepparmynta kan den klara, 
kylande gelen smörjas in direkt utanpå 
nylonstrumporna för en snabb, 
uppfriskande effekt.

100ml
Art.nr. 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Lugnar fötterna. 
Innehåller hawaiianskt ti-extrakt, 
(Cordyline terminalis), som traditionellt 
använts av polynesiska eldsfakirer för 
att absorbera hetta samt svalka och 
lindra huden. Den etnobotaniska 
krämen lugnar och fräschar upp huden 
på fötterna. Oljan från babassufrö, 
(Orbignya phalerata),  
ger perfekt mängd fukt åt huden.

100ml
Art.nr. 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
Ger en naturlig fräschet. 
Innehåller Citrus aurantium amara som 
är lätt att applicera och verkar 
lugnande på huden. 

50g
Art.nr. 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
För enastående lenhet. 
Innehåller Glacial Marine Mud® och 
Tsuga heterophylla, en slags bark från 
jättehemlock, som använts av 
urbefolkningen i nordvästra USA för 
att skrubba huden. Denna tvålfria 
rengöring hjälper till att avlägsna 
smuts och överflödig olja. 

100g
Art.nr. 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
För rengöring var du än befinner dig.
Innehåller lavendel som använts i 
Europa för sin rengörande effekt. 
Hand Purifier gör rent och hjälper till 
att bekämpa bakterier.

100ml 
* Inkluderar en 15 ml flaska att  
ha som refill.

Art.nr. 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Bort med smuts, fram för renhet. 
Dra ut orenheter, avlägsna döda 
hudceller och tillför huden näring med 
en väsentlig matris nyttiga 
komponenter och spårelement. Enligt 
legenden försökte urbefolkningen 
göra krukor av denna speciella lera. De 
lyckades inte eftersom den har så små 
partiklar, men de märkte att deras 
händer blev mjuka och lena.

200g
Art.nr. 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Mildra spåren efter utslag.
Blemish Treatment kombinerar 
beprövade ingredienser för 
porrengöring med Jobs tårar, som 
länge använts i Asien för att minska 
rodnad. 

15ml
Art.nr. 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Ta hand om huden och världen runt omkring dig.
Paket med sex produkter från Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine 
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® och Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner, alla i en kartong med afrikanskt motiv 
som går att återanvända. 

Art.nr. 97137347 

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE 
(SAFI)
SAFI fokuserar på att hjälpa invånarna i Malawi att lära sig bättre 
jordbruksmetoder, såsom droppbevattning, bättre odling, 
skogskonservering och mycket annat. Byn Mtalimanja som välkomnade 
den första gruppen lantbrukare och deras familjer i september 2007, är det 
mest ambitiösa, långvariga projekt som Nu Skin® någonsin drivit för att 
hjälpa befolkningen i Malawi – inte bara för en säsong eller ett år, utan för 
generationer framåt. Genom att köpa Epoch® Force for Good Collection 
går, förutom de sedvanliga US$0.25 som doneras till Nu Skin Force for 
Good Foundation® för varje såld Epoch-produkt, ytterligare €4 till 
projektet SAFI.

För mer information, besök www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Rakning utan sveda.
Njut av en nära, len och skön rakning 
med Everglide. Innehåller kungsljus, en 
växt traditionellt använd av 
urbefolkningen i sydvästra Amerika för 
dess lindrande egenskaper.

125g
Art.nr. 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR  
& BODY WASH
Inga tårar i badet – bara leenden. 
Denna rengöring innehåller extrakt av 
hibiskusblomma, som traditionellt 
använts av kulturer i Sydostasien och 
Centralamerika för att ge fukt vid tvätt 
av hår och hud. Kan lätt appliceras 
med en hand medan du badar din 
baby. 

150ml
Art.nr. 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Motverkar mjäll varje dag.
Botaniskt schampo med klematisblad 
traditionellt använt av amerikanska 
urbefolkningen för att förbättra torr, 
flagnande hud. Innehåller Ava puhi 
moni och kan användas dagligen för 
att hålla håret mjukt, silkeslent och 
fräscht doftande. 

250ml
Art.nr. 97102810

Ava puhi-nektar använda i Ava puhi moni-produkter.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Paradisiskt hår. 
Etnobotaniskt balsam utformat för att 
ge friskt glansigt mjukt hår. Används 
med fördel tillsammans med Ava puhi 
moni Anti-Dandruff Shampoo. 

250ml
Art.nr. 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Rengör och återfuktar håret. 
Denna dubbelverkande produkt gör 
håret mjukt och skinande. Det fylliga, 
etnobotaniska schampot tvättar och 
balsamerar för ett rent, glänsande hår. 

250ml
Art.nr. 97102811

HÅR
Ava puhi moni shampoo and conditioner.
I generationer har polynesier kramat nektarn ur Ava puhi-blomman direkt i håret för att tvätta och balsamera 
det. Med Epoch® kan även du nu uppleva Ava puhi monis glans- och balsameffekt.
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EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Denna silkeslena vätska är utvunnen 
från kokos-, palm- och sojaoljor.  
Den varken klibbar eller känns fet  
men ger en len och mjuk känsla.  
Den absorberas snabbt av huden  
utan att täppa till porerna.

Är avsedd som bärarolja för 
utblandning* med Epoch® Peace  
eller Epoch® Move för kosmetisk 
användning.

118ml

Art.nr. 97001528

EPOCH® MOVE
Blandning av vintergröna och enbär
Epoch® Move är en uppiggande 
blandning för utvärtes bruk och 
används för att svalka huden. Huden 
doftar fräscht efteråt vilket ger en 
uppfriskande känsla.

Blanda* den med Epoch® Topical 
Blending Oil innan du smörjer  
in den i huden.

15ml

Art.nr. 97001529

EPOCH® PEACE
Blandning av bergamott och lavendel
Skäm bort dig själv och återfå 
balansen. Epoch® Peaces intensiva 
doft får dig att känna dig så 
avslappnad. Den är perfekt att avsluta 
dagen med i lugn och ro. Använd den 
i luftspridaren eller blanda* den med 
Epoch® Topical Blending Oil och 
ha den på huden.

15ml

Art.nr. 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Idealisk accessoar för att blanda 
Epoch® Topical Blending Oil med 
Epoch® Peace och Epoch® Move innan 
applicering på huden. En praktisk liten 
väska medföljer för förvaring av dina 
oljor.

Art.nr. 97138803

EPOCH® HARMONY
Blandning av kanel och kryddnejlika
Epoch® Harmony är en potent 
blandning av kanel och kryddnejlika. 
Tack vare dess kraftfulla doft är den 
här blandningen fin att njuta av när 
man vill skapa en varm och mysig 
känsla.

15ml

Art.nr. 97001524

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Dyk ned i den uppfriskande doften av 
Epoch® Peppermint Essential Oil som 
ger dig en uppiggande och positiv 
känsla.

15ml

Art.nr. 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
I kontakt med dina sinnen.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Epoch® Lemon ger dig en känsla av 
krispig fräschör som kommer att 
överraska och pigga upp dina sinnen. 
Oljan kan även användas för att 
avlägsna oönskade lukter, för en riktig 
fräsch känsla. 

15ml

Art.nr. 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Den naturliga, blommiga doften hos 
oljan skänker lugn och ro. Med vår 
Epoch® Lavender kan du även den 
stressigaste dag få kontakt med dig 
själv och njuta av en avslappande 
stund.

15ml

Art.nr. 97001522

*  Se instruktionerna på produktens etikett 
innan användning.
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EPOCH® CHILL
Blandning av barrträd och eucalyptus 
Den potenta doften från Epoch® Chill 
härstammar från eucalyptol, en 
naturligt förekommande växtkemikal. 
Eucalyptol har en frisk, kamferliknande 
doft som ger en lätt svalkande känsla.

15ml

Art.nr. 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Blandning av citrus och mint
Njut av friska Epoch® Sunshine, en 
balanserad blandning av de eteriska 
oljorna citrus och mint. Med den här 
exotiska oljeblandningen känner du 
dig uppfräschad, ett perfekt sätt att 
starta varje dag.

15ml

Art.nr. 97001525

EPOCH® AROMATIC STONE 
Njut av dina favoritoljor var du än är 
och när du vill. Tack vare den 
kompakta förvaringen där stenen 
ligger är den lätt och diskret att 
använda.

Dimensioner: Ø 5 x H 2 cm
Art.nr. 86998688

EPOCH® DIFFUSER
Epoch® Diffuser vibrerar för att 
omedelbart släppa ut vatten och 
eterisk olja i en ultrafin ånga. Den 
passar perfekt och lätt in överallt i dina 
olika rum där hemma.

Dimensioner: Ø 13.6 x H 14 cm
Art.nr. 86991440

I det moderna livets inrutade tillvaro fungerar Nu Skins Epoch® Essential Oils 
som etnobotaniska lösningar för att stärka de mänskliga kontakterna och skapa 
sinnesupplevelser. Enskilda oljor eller blandningar bjuder på en mängd dofter och lösningar 
som kan lyfta varje rutin eller händelse.

EPOCH® DISCOVERY
Påbörja din doftresa med Epoch® 
Discovery som innehåller 1 Epoch® 
Lemon, 1 Epoch® Peppermint,  
1 Epoch® Lavender och 1 Epoch® 
Aromatic Stone.

Art.nr. 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Med 1 Epoch® Diffuser och 1 Epoch® 
Aromatic Stone kan du njuta av 
upplyftande dofter såsom 1 Epoch® 
Harmony, 1 Epoch® Chill, 1 Epoch® 
Sunshine och 1 Epoch® Peace. 
Du kan även lära dig om dofterna 
i den bifogade broschyren.

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

EPOCH® COMBINATION SET 
FOR BODY OIL
Med Combination Set for Body Oil 
kan du njuta av Epoch® Essential Oils 
för utvärtes bruk. Innehåller 1 Epoch® 
Peace, 1 Epoch® Move och 1 Epoch® 
Topical Blending Oil. Den 
upplyftande doften tar dig med 
på ett tropiskt äventyr och huden 
blir silkeslen och skimrande.

Art.nr. 97001520
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NU COLOUR®
Denna färgserie med det bästa från hudvårdsteknologin framhäver din naturliga skönhet – och sätter 
färg på det bästa med Nu Skin®. Som en förlängning på god hudvård jobbar Nu Colour® på att skydda, 
korrigera och bättra, och hjälper dig på så sätt ta fram din bästa, naturliga sida.
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Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15
Så skir, så naturlig, så vacker. 
En fuktighetskräm som ger lätt täckning och fin 
lyster för att  
reflektera din egen naturliga hudton.  
Den är dessutom fullpackad med  
anti-ageing-ingredienser, solskyddsfaktor och 
färgkorrigerings- 
effekt (CC). SPF hjälper till att skydda huden från 
de oönskade effekterna av överdrivet solande. 
Ingredienser med anti-ageing hjälper till att mildra 
intrycket av fina linjer och rynkor. 

40ml
Art.nr.  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Dubbelverkande matt finish. 
Med sin dubbelverkande formel fungerar den 
som silkesmjukt puder dagtid och som vacker 
matt foundation kvällstid. Applicera torr för att 
fixera makeupen och minska blank hy; använd 
våt med fuktad svamp för full täckning och 
fläckfri finish.

11.3g
Art.nr.  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 Kompaktdosa säljs separat.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Mjuk och fin lyster.
Mediumtäckning för en matt, fläckfri finish, 
minskar intrycket av rodnad och glåmighet. 
Innehåller SPF 15, vilket hjälper till att skydda 
huden från de oönskade effekterna av överdrivet 
solande. Ingredienser med anti-ageing hjälper 
till att mildra intrycket av fina linjer och rynkor för 
en strålande look.

30ml
Art.nr.  97160857 Almond 

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

CONCEALER
Döljer skavanker.
Överlägsen polymerteknik skapar ett 
fast, krämigt täckstift som ger en mjuk 
täckning som kan byggas upp och 
varar länge. Tillför huden välgörande 
vitaminer och växtextrakt.

2.65g
Art.nr.  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

HY

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Naturligt frisk lyster.
Med Blush Duo definierar du enkelt 
dina kinder och kindben. Det silkeslena 
pudret är lätt att applicera och ger en 
naturligt fin lyster. Blanda båda 
skuggorna för att definiera kinderna 
eller använd den ljusare skimrande 
nyansen för att markera kindbenen. 

Finns i de tre nyanserna nude tan, 
blossom pink och peach cloud.

5.5-5.8g
Art.nr.  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
Färg med några enkla svep. 
Silkiga puderpärlor i fem olika nyanser 
ger perfekt resultat oavsett hudtyp. 
Borsta på för en varm lyster och 
strålande frisk look.

30g
Art.nr. 97161501

FINISHING POWDER
Fixerar makeupen.
Detta ytterst fina, lösa puder hjälper 
till att fixera foundation och rouge och 
ger en fläckfri, naturlig finish - utan att 
krackelera eller klumpa sig.

30g
Art.nr. 97161201
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Petal Pink 
Antique Rose 
Flushed 
Berry Glaze 
Champagne Kisses 
Brandy 
Cha Cha Red 
Sunset

Tender Beige 
Sweet Pink 
Crystal Clear

Determined 
Persistence 
Confidence 
Unbreakable 
Roar 
Maven 
Ruler 
Reign 
Breadwinner

2 1 3 4 5 6

REPLENISHING LIPSTICK
Oemotståndliga, ungdomliga läppar. 
Detta sammetslena läppstift förbättrar 
intrycket av dina läppar med rik färg 
som inte flagnar och extra skydd i form 
av olivolja. Denna patentskyddade 
ingrediens ger kraftfullt 
antioxidantskydd och vävnadsnäring 
för mjuka läppar.

4g
Art.nr.  97160102 Petal Pink 

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

CONTOURING LIP GLOSS
Måla fram läppar som ser  
fylligare och ungdomligare ut. 
Ultrablank läppglans som sitter länge. 
Oligopeptider definierar läpparna, 
med fokus på amorbågen. Bär det 
ensamt eller ovanpå din favoritnyans 
av Nu Colour® Replenishing Lipstick 
för fyllig, ungdomlig look. 

15ml
Art.nr.  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PROFFSBORSTAR

LÄPPAR

PROFESSIONAL 
BRUSH SET
Sminka dig som ett 
proffs.
Högkvalitativt borstset för 
makeup som gör din look 
perfekt! Setet består av 
sex borstar förpackade i 
ett slimmat silveretui, ett 
måste för en snygg 
applicering. Det här är en 
proffsutrustning med 
borstar för puder, 
foundation, blusher, ögonskugga och ögonbryn 
samt en blenderborste. De mjuka borstarna med 
syntetiska fiberstrån passar puder och flytande 
makeup och gör det lätt att blanda produkterna 
för en naturlig finish.

Art.nr. 97138962

FOUNDATION BRUSH N°1
Skaffa dig enkelt en fräsch, polerad 
look. Denna ultramjuka 
foundationborste har syntetiska 
dubbelfibrer, speciellt gjorda för att 
användas med flytande vätskor för att 
skapa en naturlig, fläckfri finish. Med 
den här kvalitetsborsten kan du bygga 
upp täckningen i lager och slippa 
airbrush-effekt.
Art.nr. 86998922

BLUSH BRUSH N°3
För precis applicering av blusher! Den 
här vinklade borsten med ultramjuka, 
syntetiska dubbelfibrer, passar perfekt 
för att skulptera fram kindkonturerna.
Art.nr. 86998925

EYE SHADOW BRUSH N°5
Den idealiska borsten när man vill 
lägga skugga på hela ögonlocket och 
markera ögongloben utan skarpa 
kanter.
Art.nr. 86998927

POWDER BRUSH N°2
Ditt måste vid appliceringen av puder! 
Borsten är gjord av syntetiska 
dubbelfibrer som passar perfekt för en 
jämn, mjuk täckning. Det håller kvar 
pudret och hjälper dig till en naturlig 
look utan skarvar.
Art.nr. 86998924

EYE BLENDING BRUSH N°4
Blanda som ett proffs. Den långa, 
avsmalnande borsten blandar och 
mjukar upp ögonskuggan utifrån och 
in mot inre ögonvrån.
Art.nr. 86998923

EYEBROW BRUSH N°6
En avfasad borste gjord för att varsamt 
applicera och blanda puder. En viktig 
accessoar för att definiera ögonbryn, 
markera ögonen och skapa den 
perfekta makeupen för brynen.
Art.nr. 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Få läppar som ter sig fylligare med 
hjälp av detta lätta, återfuktande 
läppbalsam.
Det glider lätt på med en uppfriskande 
känsla. Läpparna blir mjukare och får 
en lätt färgton.

4.5g
Art.nr. 97102853

POWERLIPS FLUID
Med Nu Colour Powerlips Fluid 
får läpparna en intensiv färg 
som sitter länge.
I ett enda steg applicerar du denna 
effektiva formula för långvarig, fin 
effekt. Tack vare ingredienser som 
avokadoolja och E-vitamin förblir 
läpparna mjuka. Härligt skön. Riktig 
wow-effekt. Powerlips Fluid.

3.1ml
Art.nr.  97001573 Determined 

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

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

Coffee Bean 
Jet Black

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
Sammetsmjuk inramning av ögonen.
Denna formula är mild och krämig och 
lätt att applicera för att skapa olika 
effekter; fina precisa linjer, mjukt 
skuggade linjer eller en sotig 
kvällslook.

1.13g
Art.nr.  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Visa din underbaraste blick.
Denna lena, lättblandade konsistens 
kommer från jojoba och mikropuder som 
ger en mjuk och jämn applicering. Finns i en 
mängd mjuka färger, lätta att blanda.

1,7g
Art.nr.  97160221 Smoke 

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

1 Kompaktdosa säljs separat.

CURLING MASCARA BLACK
Böjda fransar som varar länge. 
Mascara för klar, öppen blick varje dag. 
Dess lätt böjda utformning förstärker 
fransarnas egen dito och gör 
produkten lätt att applicera.

9g
Art.nr. 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Skäm bort dina fransar.
Med Nu Colour Nutriol Eyelash 
Treatment är tjockare, starkare fransar 
inte långt borta. Denna genomskinliga 
gel stärker och förlänger tunna fransar 
från rötterna och ut till topparna. Går 
att bära på egen hand eller under 
Nu Colour Curling Mascara. Denna 
produkt är den ultimata vården 
för fransarna.

5ml
Art.nr. 97161801

ÖGON

EYELASH CURLER
Franstång för den perfekta bågen.
Böj varsamt upp dina ögonfransar 
med Nu Colour Eyelash Curler. Den 
böjda formen gör att tången passar 
alla ögonformer. 

Art.nr. 86998900

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE
Uttrycksfulla ögon.
Med vår snygga palett med 5 ögonskuggor skapar du enkelt en tjusig 
look. Varje palett innehåller matta och skimrande nyanser för att 
förstärka din naturliga look eller hjälpa dig till en mer intensiv, dramatisk 
dito. Betona, forma och definiera dina ögon med intensiva färger som 
är lätta att blanda.

4.7-5.1g
Art.nr.  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Säg adjö till hårda linjer och hej till 
riktigt snygga ögonbryn.
Definiera, forma och fyll i dina 
ögonbryn med vårt Eyebrow Shaping 
Kit. Passar perfekt när du vill blanda 
färger och intensitet för snyggt 
formade båglinjer. Fint både när  
du vill ha en naturlig eller riktigt  
markerad look.

4g
Art.nr.  97102852
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INIFRÅN 
OCH UT
Förutom att vi vill hjälpa dig att se bra ut vill vi 
även optimera hur du mår. Pharmanex® erbjuder 
en komplett strategi med kosttillskott utformade 
för att nära och skydda kroppen. Våra 
engagerade forskare framställer innovativa 
produkter i samarbete med vetenskapliga 
institutioner runt om i världen.
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NÄRING
Skräddarsydda produkter.
Pharmanex® har skapat omfattande kosttillskott som ger kroppen bra nivåer av vitaminer och mineraler. 
Det är viktigt att ha en varierad och balanserad kost och en sund livsstil.
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LIFEPAK®+
Ett sunt leverne genom livet börjar 
med ordentliga matvanor. Ett växande 
antal vetenskapliga bevis visar hur 
specifika näringsämnen kan främja 
hälsan. En sund kost bör ha en 
balanserad mängd makronäring 
(fetter, proteiner och kolhydrater) och 
mikronäring (vitaminer och mineraler) 
för att uppfylla näringskraven.

LifePak®+ ger dig ett brett spektra av 
vitaminer och mineraler som riktar in 
sig på nio viktiga funktioner i din 
kropp.

60 påsar med 4 tabletter vardera
Art.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®+
Din grund för ett hälsosamt liv.
Pharmanex® har skapat ett omfattande tillskott av mikronäring som ger kroppen nyttiga mängder av viktiga mineraler och 
vitaminer, såväl som en komplett arsenal växtnäring. LifePak®+ har huvudsakliga hälsofördelar som fastställts vetenskapligt. 

9 FUNKTIONER I EN FORMULA

KOGNITIV FUNKTION
Jod, zink, ...1

FRISK HUD
Niacin, biotin, ...2

FÖRSVAR AV 
ANTIXODANT NÄTVERK

Selen, mangan, vitamin C, ...3

BENHÄLSA
Kalcium, vitamin D, ...4

SYN
Vitamin A, vitamin B2, zink.5

KARDIOVASKULÄR 
HÄLSA
Vitamin K, kalcium, ...6 

STÖD FÖR 
IMMUNFÖRSVAR
Vitamin C, zink, koppar, ...7 

FÖRBRÄNNING
Vitamin B1, jod, koppar, ... 8

SKÖLDKÖRTELFUNKTION
Jod, selen.9

1  Bidrar till normala kognitiva funktioner.
2  Bidrar till underhållet av normal hud.
3  Bidrar till skydda cellerna från oxidativ stress.

4  Bidrar till underhållet av normal benstomme.
5  Bidrar till underhåll av normal syn.
6  Bidrar till normal blodkoagulering.

7  Bidrar till ett normalt fungerande immunförsvar.
8  Bidrar till normal förbränning av energi.
9  Bidrar till normalt fungerande sköldkörtel.

Sänk inte garden
Din kropp är konstant 
exponerad för solljus, 
föroreningar och stress 
som kan försvaga din huds 
skyddsbarriär. LifePak®+, 
med sin avancerade formula, 
innehåller C-vitamin, som 
bidrar till att skydda cellerna 
från oxidativ stress.

 
ADR-PAKETET ESSENTIAL 
NUTRITIONALS 
INNEHÅLLER LIFEPAK®+, 
MARINE OMEGA OCH JVI®
Tala med din distributör om hur 
du kan dra bästa möjliga nytta 
av den här kampanjen.
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Vill du ha mer information om någon produkt från Pharmanex®? Besök www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega är ett kosttillskott rik på omega 3-fettsyrorna 
eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) som ger 1,3g/dag 
av omega 3-fettsyror. EPA och DHA från krill- och fiskolja bidrar till hjärtats 
normala funktion. Dessutom bidrar DHA till att bibehålla normal 
hjärnfunktion och normal synförmåga.

120 gelékapslar
Art.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

För att behålla en optimal hälsa rekommenderas en balanserad kost där vitaminer, mineraler och andra 
näringsämnen ingår, tillsammans med en sund livsstil. Med dagens stressiga tempo kan ett extra intag av 
utvalda näringsämnen komplettera din normala kost på daglig basis. LifePak®+, JVi® och Marine Omega är 
särskilt gjorda för att bidra med en extra näringsgrund i dagens läge.

SUPPORT FÖR EN  
STARK GRUND

JVi®
Joie de vivre — Få smak på livet
JVi® är en dryck baserad på frukt- och grönsakskoncentrat, juicer och puré, 
noggrant utvalda för att tilltala dina smaklökar. För när man tar de bästa 
frukterna och grönsakerna i Europa och blandar det med havtorn, acerola och 
goji, så är det du som i slutänden får njuta allt det goda. De sistnämnda är kända 
för sitt stora innehåll av vitaminer och mineraler, framförallt C-vitamin, som 
traditionellt har konsumerats i sydamerikanska och asiatiska kulturer som en del 
av en sund kosthållning.

Denna orangefärgade dryck innehåller karotenoider och är rik på C-vitamin, 
som bidrar till:
• att skydda cellerna från oxidativ stress 
• ett normalt fungerande immunförsvar 
• normal kollagenbildning för hudens normala funktion 

Slå följe med JVi® för att stärka kroppens skydd och för en fräsch look inifrån och 
ut.

2x 750ml flaskor
Art.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
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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Pharmanex® BioPhotonic Scanner är utvecklad av forskare 
vid ett välrenommerat amerikanskt universitet. Det är ett 
unikt verktyg som mäter nivåerna av karotenoider i hudens 
vävnad utan några ingrepp med hjälp av den sedan länge 
accepterade metoden Raman spektroskopi.
Genom att enkelt placera handflatan framför skannerns 
blå lågenergiljus så får du inom några sekunder ett resultat 
på karotenoidnivåerna i din hud - ditt s.k. SCS (Skin 
Carotenoid Score). 
Biophotonic Scanner-tekniken är patentskyddad och ett 
snabbt och bekvämt sätt att avgöra om dina kosttillskott, 
såsom LifePak®+ och JVi®, ökar ditt SCS.

Det här är nästa generation av skannrar; mindre, snabbare 
och lätta att ta med sig. S3:an tog bronspriset i International 
Design Excellence Awards (IDEA) 2014 och valdes som 
vinnare i 2015 års BIG Innovation Awards. Enligt BIG 
motiverar skannern människor att hålla uppsikt över sina 
förbättringar i huden när de ändrar sin kost och sin livsstil.
Finns tillgänglig sedan april 2014 för alla kvalificerade 
distributörer.

HUR FÅR JAG REDA 
PÅ MINA NIVÅER AV 
KAROTENOIDER?

PENGARNA-TILLBAKA- 
GARANTI
Om ditt SCS inte ökar när 
du ätit de SCS-certificerade 
produkterna får du pengarna 
tillbaka*.

* Besök www.nuskin.com för komplett 
information om garantin.
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TR90-PROGRAMMET 
PÅBÖRJA DIN OMVANDLING
I dessa dagar kan det vara något av en utmaning att aktivt se till att skaffa sig bra matvanor 
och en sund livsstil. TR90® är ett program för vikthantering. Det är framtaget för att fysiskt och 
mentalt hjälpa dig till ett "nytt" du.
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Programmet TR90® består av tre delar: 
måltidsersättningar för viktkontroll, näringsråd och 
tillämpade fitnessmetoder.

TR90-paketet innehåller:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,  
1 TR90® Programguide, 1 journal för omvandling  
och andra produkter.

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

TR90® 3-månaders ADR-program:

Månad 1: 1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® 
M-Bars, 1 TR90® Programguide, 1 journal för omvandling och andra produkter. 
Månad 2 och 3: 1 TR90® Complex C och 1 TR90® Complex F.

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

KROPP

MATSCHEMA TRÄNING
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TR90® COMPLEX C
Produkten innehåller kakao, 
granatäpple och surkörsbär.

90 kapslar

TR90® JS
TR90® JS är din startprodukt de första 
2 veckorna. Den består av ingredienser 
som kaktusfikon, blodapelsin, 
granatäpple och saffran.

15 påsar
Art.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

TR90® COMPLEX F
Produktens ingrediensblandning  
förser kroppen med citrusfrukt, lök, 
grapefrukt, kajennpeppar, blodapelsin 
och grönt te.

120 kapslar
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TR90® M-BAR
Mat när du är i farten
Smakrika måltidsersättningar i form  
av bars i två smaker: Chocolate och 
Lemon Crisp. Dessa innehåller en  
stor mängd protein som bidrar till  
att bekvämt bygga och behålla 
muskelmassa. TR90® M-Bar:
•  Kan lätt integreras i din livsföring.
•  Bekväm, tar liten plats och är lätt att 

ta med sig. 

Chocolate: 60g/bar 
Lemon Crisp: 59g/bar
Art.nr.  TR90® M-Bar Chocolate (30 bars)  

97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138401: DK, GB, IE, IS, PT 
97138673: HU, RO 
97138403: CZ, PL, SK 
97138407: FI, SE 
97138405: ES, NO 
97138411: IT 
 
TR90® M-Bar Lemon Crisp (30 bars) 
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138402: DK, GB, IE, IS, PT 
97138674: HU, RO 
97138404: CZ, PL, SK 
97138408: FI, SE 
97138406: ES, NO 
97138412: IT

TR90® PROGRAMGUIDE
Det är verkligen viktigt att du under 
programmets gång sätter upp mål, 
tränar efter vad som passar dig och din 
livsstil samt anpassar dina matvanor.

Ett viktigt programinslag är att äta 
proteiner. Proteiner är viktig näring 
som bidrar till att behålla 
muskelmassan. Därefter är det dags 
att tänka på dina träningsvanor. Brukar 
du sporta eller är du ovan? Oroa dig 
inte, vägledningen hjälper dig att ta 
dig igenom din omvandlingsjournal.
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LÖSNINGAR
Utformade för att möta vardagens krav.
Dagens livsstil kräver mer av våra kroppar än någonsin tidigare. Våra produkter i serien Pharmanex® 
Solutions innehåller rena, högkvalitativa ingredienser i säkra, optimala mängder. Var och en har näring som 
vår kropp behöver för de dagliga rutinerna – vilket ger verkliga lösningar för det verkliga livets krav.

FLEXCRÈME™
FlexCreme™ är en unik, patentskyddad 
blandning av cetylfettsyre-astrar 
inklusive Cetyl Tallowate. Gnid bara in 
dig med den snabbverkande krämen. 
FlexCreme™ är lätt att applicera och 
absorberas snabbt av huden.

60ml
Art.nr.  85873521 alla marknader utom: ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Om du känner att du varit något 
glömsk på sistone! Bladextraktet  
av Ginkgo Biloba L., som finns  
i BioGinkgo, hjälper dig med  
dina kognitiva funktioner.

60 tabletter
Art.nr.  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
CordyMax-formulan är ett 
standardiserat svampextrakt framställt 
från en jäsningsprocedur med 
svampen Cordyceps sinensis.  
Den här svampen har en tvåtusen  
år gammal historia. Den växer 
huvudsakligen på den tibetanska 
högplatån på mer än 4 000 meters 
höjd. Det tar fem till sju år för  
svampen att fullgöra en livscykel  
och producera naturprodukten.

120 kapslar
Art.nr.  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Vill du ha mer information om någon produkt från Pharmanex®? Besök www.nuskin.com

BONE FORMULA
Bygg en stark benstomme idag  
för ett sunt liv imorgon.
Benstommen är levande, växande 
vävnad huvudsakligen bestående av 
kalcium och kollagen. Benhälsa och 
benstyrka är viktiga delar för att 
behålla en allmänkroppslig hälsa. 

Bone Formula innehåller vitaminer och 
mineraler såsom kalcium, D- och 
K-vitamin samt annan viktig näring 
såsom magnesium och mangan. Allt 
för att utveckla och behålla en normal 
benstomme. 

120 kapslar
Art.nr.  85823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL 

85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT 
85493331: CZ, HU, RO, SK 
85873331: DK, FI, NO, SE
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REISHIMAX GLp
Reishi är en svamp som förekommer 
på ruttnande träd och trädstubbar i 
avsatser. I gamla kinesiska texter hyllas 
Reishi-svampen högt. I mer än 2 000 
år har man i Asien intagit denna 
sällsynta Reishi från de djupa skogarna. 

60 kapslar
Art.nr.  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Nu för tiden konsumeras grönt te, och 
extrakt av detsamma, av människor 
över hela världen. I århundraden har 
det dock traditionellt använts i Kina 
och Indien för dess olika fördelar.

En konsumtion av grönt te hjälper  
till att skydda våra kroppar genom  
att förstärka kroppens eget försvar 
mot effekterna av fria radikaler 
härstammande från föroreningar, 
stress, rökning och gifter. 

30 kapslar
Art.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

120 kapslar
Art.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

Vill du ha mer information om någon produkt från Pharmanex®? Besök www.nuskin.com

PHARMANEX® PRO-B™
Kosttillskott med Lactobacillus 
fermentum (PCC®). Lactobacillus 
fermentum (PCC®) anses vara 
härdiga bakterier som kan överleva i 
miljöer med lågt pH-värde, som i vår 
mag- och tarmkanal. Det här 
kosttillskottet för din tarmflora 
innehåller 2 miljarder av dessa levande 
bakterier i en enda kapsel. 

30 kapslar
Art.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 
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LADDA BATTERIERNA MED R2

R2 är en exklusiv kombination av ingredienser och banbrytande vetenskap. Tillsammans fördubblas 
fördelarna med R2 och hjälper dig uppleva känslan av kropp och sinne i harmoni. 

Selen

Druvkärna

Ginseng

Broccolifrö

Blodapelsin

Granatäpple

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Hjälper dig att börja dagen utvilad. 
R2 Night innehåller en blandning 
utvalda växtextrakt: blodapelsin, 
broccolifrö och druvkärna. Den 
innehåller dessutom selen, ett 
fördelaktigt mineral som bidrar till att 
skydda cellerna från oxidativ stress.

60 kapslar
Art.nr.  85893894: DK, GB, IE, SE 

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

R2 PACKAGE
Innehåller R2 Day och R2 Night.

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

R2 DAY
Hjälper dig att känna dig laddad  
att ta dig an en ny dag.
R2 Day innehåller en blandning av de 
verksamma ingredienserna Cordyceps 
Sinensis, granatäpple och Panax 
Ginseng. Ginseng inriktar sig på 
följande tre områden:
•  Ökar fysisk prestanda.
•  Förbättrar koncentration och 

koordination.
•  Hjälper till att upprätthålla optimal 

uthållighet.

180 kapslar
Art.nr.  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL
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TYPISKA ÅLDERSTECKEN AGERA REKOMMENDATIONER

Även om huden är återfuktad, 
mjuk och smidig så börjar takten 
för nybildningen av celler att 
sakta ned. Det resulterar i ökat 
antal döda hudceller som gör att 
huden kan se glåmig ut.

Det är nu en bra tid att börja med nyttiga vanor vad gäller 
hudvård. 
• Använd rengöring avsedd för att ta bort smuts och döda 

hudceller för att få fram din ungdomliga lyster.
• Använd därefter ett ansiktsvatten som ger huden dess 

ideala pH-värde.
• Applicera sedan en produkt för att bevara en ungdomlig 

hudstruktur.
• Prova en hudpeeling hemma som snabbt och milt polerar 

huden och avlägsnar döda hudceller och toxiner.
• Prova en spa-behandling hemma varje vecka för att 

avlägsna toxiner.

• 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

Effekterna av överdriven 
solexponering och miljömässiga 
föroreningar börjar nu synas i hyn. 
Minskad mängd strukturprotein 
och upprepning av ansiktsrörelser 
kan nu börja lämna spår i form av 
rynkor runt ögonen, munnen och 
i pannan.

Låt rengöring, ansiktsvatten, fuktighetskräm och solskydd 
ingå i din dagliga hudvård. Inkludera en produkt som ökar 
produktionen av hudens strukturella proteiner för att få hjälp 
med de linjer som nu syns.
• Finn en produkt som innehåller polyhydroxidsyror 

(PHA-syror) för att hjälpa till att stimulera cellförnyelsen 
och öka hudens lyster för en hy som ter sig lenare och 
ungdomligare.

• Prova en hudpeeling hemma som snabbt och milt polerar 
huden och avlägsnar döda hudceller och toxiner.

• Prova en spa-behandling hemma varje vecka för att 
avlägsna toxiner.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 

Combination to Oily Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Instant Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II
• ageLOC Me® Skin Care System

Hudens produktion av olja, 
sebum, saktar ned, vilket 
ger torrare hud. Din hud blir 
allt ömtåligare och slappare. 
Elasticiteten minskar och du kan 
se djupare rynkor. Kort sagt, din 
hy har mist sin ungdomliga lyster.

En torrare hud kan dra nytta av en rengöringskräm rik  
på antioxidanter och en återfuktande kräm. 
• Finn en produkt som innehåller prokollagen-peptider som 

kan hjälpa till att mildra intrycket av linjer och rynkor runt 
mun, ögon och panna.

• Välj en produkt som hjälper produktionen av viktiga 
hudkomponenter på traven och bekämpar de tidiga 
tecknen på hudens åldrande.

• Överväg ett omfattande, intensivverkande system för  
att få igång din hudvård.

• Prova en spa-behandling hemma varje vecka för att 
avlägsna toxiner.

• 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

Pigmentcellerna i huden kan 
klumpa ihop sig alltmer och skapa 
"åldersfläckar." Din hud har nu 
tappat mycket av sin fyllighet och 
ton och kan vara torrare, klia mer 
och bli känsligare för allergener. 
Huden är tunnare och mer 
ömtålig.

Förutom att rengöra och återfukta huden kan du överväga 
att lägga till ett system som gör huden ljusare.
• Välj en produkt utformad att bidra till ökad produktion 

av strukturellt hudprotein och minskad nedbrytning av 
densamma. Detta för att hjälpa till att strama upp slapp 
hud runt haka, ögon och käke.

• Prova en spa-behandling hemma varje vecka för att 
avlägsna toxiner.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Nu Skin® 180°® Face Wash
• Tru Face® Priming Solution
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Celltrex® Ultra 
• Moisture Restore Intense Moisturizer
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

20-årsåldern

30-årsåldern

40-årsåldern

50-årsåldern

Formeln för fin hud
Alla kan, oavsett ålder, få en hud som ser frisk och fin ut. Genom att följa några få enkla regler och så ta hand om huden 
med effektiva produkter har du formulan för en hy som ser ungdomlig, mjuk och frisk ut inför framtiden.

Oavsett din ålder, kom alltid ihåg att använda dagligt solskydd för att hjälpa hudens produktion av strukturprotein och hämma nedbrytningen  
av densamma och inkludera även färsk frukt och grönt i din kosthållning.

Ovanstående information är en vägledning till typiska hudtyper i olika åldrar. Livsstil, miljö och gener spelar alla in i hur din hud ser ut och känns,  
så det kan hända att produkter som passar din huds specifika behov återfinns under en annan ålderskategori än din egen.

APPENDIX 1

ÅLDERSGRUPP
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Vägledning för individuell hudvård
APPENDIX 2

Dagliga kärnsystem*
daglig användning

Riktade behandlingar**
daglig användning

Spa-liknande behandlingar***
1-3 ggr/vecka
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Inriktar sig på källan till synliga 
ålderstecken i huden

Ungdomlig uppbyggnad av 
huden

Hudens fasthet

Fina linjer och rynkor

Djupa linjer och rynkor

Hyperpigmentering (ålders- och 
solfläckar)

Ojämn hudton

Grov hud/ojämn yta

Glåmighet/saknar lyster

Förstorade porer

Mörka ringar/svullnad under 
ögonen

Utslag

Oljig

Torr hud

Antioxidantskydd

Obs:
 * Använd bara ett kärnsystem åt gången.
 ** Att använda flera produkter som inriktar sig på cellförnyelsen, som t.ex. hydroxisyror, kan potentiellt öka hudens känslighet. 

Kontakta din lokala kundservice för utförligare rekommendationer om produkterna.
 *** Endast en spa-produkt bör användas per gång.
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Hårtyp/tillstånd SHAMPOO BALSAM BEHANDLING VECKOVIS

Normalt till fett hår, fint hår Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 gång/vecka)

Normalt till fett hår, för 
blank, rak styling Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(1 gång/vecka)

Fett hår som önskar volym Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 gång/vecka)

Väldigt fett hår Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 gång/vecka eller mer)

Väldigt torrt hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1-2 ggr/vecka)

Mycket behandlat och 
väldigt torrt hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 ggr/vecka eller mer)

Torrt till normalt hår Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (1 gång/vecka)

Torrt till normalt hår, för 
blank, rak styling Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 gång/vecka)

Hår utsatt för miljöpåverkan Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1-2 ggr/vecka beroende på hårets 
kondition)

Tjockt & lockigt hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 gång/vecka)

Tjockt hår där man önskar 
etnobotaniska ingredienser

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 gång/vecka)

Hår med mjäll Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Valfritt balsam Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(1 gång/vecka)

Tappar hår, håret uttunnas Nutriol® Shampoo Valfritt balsam
Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Resultaten varierar beroende på hårets täthet, typ, yta, kondition och frisyr.

APPENDIX 3

Vägledning för individuell hårvård
Vilken hårprodukt från Nu Skin® passar mitt hår?*
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ORDLISTA
ageLOC® - Nu Skins plattform för anti-ageing 
inkluderar forskning som används för att utveckla 
och marknadsföra produkter som tar itu med 
synliga ålderstecken i huden där de uppstår.

Alfahydroxisyra (AHA-syra) - en syra som ökar 
cellförnyelsen, hjälper till att minska intrycket av 
fina linjer och rynkor och bidrar till en lenare och 
klarare hud.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - erkänt för sina 
lugnande och vårdande egenskaper.

Aminosyra - byggsten för protein. Kroppen 
använder över 20 olika aminosyror för att tillverka 
olika proteiner i muskler, hår, hud, blod och andra 
vävnader.

Antioxidant - en förening som hjälper till att 
skydda mot oxidativ stress.

AP-24® - en patenterad ingrediens för munvård 
som får tänderna att kännas blanka och rena.

arNOX - effektiv generator för fria radikaler 
som återfinns på cellernas yta och inuti kroppen. 
arNOX är ett åldersrelaterat enzym som tros 
bidra till åldrande hud. Nivån av arNOX aktivitet 
i den mänskliga kroppen har visat sig vara kopplat 
till hur ung personen ser ut.

arSuperMarkers - åldersrelaterade 
supermarkörer eller "arSuperMarkers" är en term 
instiftad av Nu Skin® som beskriver komponenter i 
kroppskemin som påverkar hur vi åldras.

Askorbinsyra - även känt som C-vitamin, bidrar 
till att skydda cellerna från oxidativ stress och 
bidrar till normal kollagenbildning för normalt 
fungerande hud.

A-vitamin - se Retinol.

Babassu-olja (Orbignya oleifera) - extraherad 
ur babassupalmens kärnor. Har använts i 
generationer av sydamerikanska kulturer, som en 
naturlig återfuktare.

Bentonitlera - denna naturliga lera som kommer 
från vulkanisk aska, agerar som en magnet för 
att ta bort grådaskiga hudceller och toxiner, och 
polerar sedan huden för att göra den fräsch och 
klar.

Biofotonik - ett forskningsområde där man 
använder ljus för att mäta biomarkörer i levande 
organismer.

Brunalg - har högt mineralinnehåll och är rik 
på aminosyror och antioxidanter. Hjälper till att 
absorbera och hålla kvar fukt.

Cetylestersammansättning - helt naturlig 
form av fettsyra som behandlas med alkohol och 
används av kroppen som ett emulgerings- och 
smörjmedel.

Citrus aurantium amara - använt av flera 
kulturer i Kina och Karibien, framförallt på Haiti, 
som naturlig, uppfräschande doft. Den kommer 
ursprungligen från Kina, och introducerades i 
Europa på 1000-talet. Pomeransfrukten Citrus 
aurantium amara, en liten apelsinfrukt som ibland 
kallas Sevillaapelsin, blev mycket populär, inte 
bara för sin delikata sötsura smak, men också 
för sin uppfriskande doft och deodoriserande 
egenskaper.

Clematis vitalba - blad för att lindra fnasig 
och torr hud som använts av generationer av 
amerikanska ursprungsfolk.

Cordyceps sinensis - svampextrakt, prisat i Kina 
sedan antiken.

Cordyline terminalis - hawaiianska ti-blad som 
har använts av polynesier i århundraden för sina 
lugnande effekter på hud.

Cortex - omger ett hårstrås inre del. Hårets 
cortex ger hår dess kvaliteter som elasticitet och 
lockar. Cortex innehåller även korn av melanin, 
det pigment som produceras när håret växer i 
hårsäcken.

CS7 - gör det yttre lagret slätt för långvarig lyster 
som bibehålls vid upprepad hårtvätt.

C-vitamin - se askorbinsyra.

DHA (dokosahexaensyra) - en omega 3-fettsyra 
som bidrar till hjärnans normala funktion och 
normal synförmåga. Fiskolja är en god källa till 
DHA.

Di- och tri-peptider - utvunna från hydrolyserat 
risprotein. De förbättrar hudens återhämtning 
efter stress, stimulerar cellförnyelse och syntes av 
hudens strukturprotein för förbättrad fasthet och 
mildrar intrycket av linjer och rynkor.

DNA (Deoxiribonukleinsyra) - det genetiska 
material som finns i nästan alla celler i 
människokroppen. DNA innehåller den genetiska 
information som behövs för att bygga och 
underhålla en organism. DNA existerar vanligtvis 
som två strängar som hålls tätt tillsammans och 
bildar en dubbel helix.

D-vitamin - fettlösligt vitamin utvunnen ur 
kosten eller producerad av hudceller när de 
utsätts för solljus. Bidrar till att behålla normal 
benstomme och immunförsvarets normala 
funktion. Syntesen av D-vitamin i huden genom 
solljus är inte tillräcklig för att uppfylla behoven i 
europeiska länder, särskilt under vintermånaderna 
när det inte finns mycket solljus.

EPA (eikosapentaensyra) - en omega 3-fettsyra. 
Tillsammans med DHA bidrar EPA till hjärtats 
normala funktion. Fiskolja är en god källa till EPA.

Ethocyn®- åldersbekämpande ingrediens 
som kliniskt visat sig förbättra den viktiga 
komponenten för fast hud.

Etnobotaniska växter - växter som används av 
ursprungskulturer för sina fördelaktiga inverkan 
på huden.

Eucalyptus - kombineras med mentol och 
pepparmyntsolja för att ge en svalkande och 
uppfriskande känsla på huden. Den avger också 
en mycket fräsch doft.

E-vitamin - se Tokoferol.

Extrakt av bomullsblomma - jämnar ut hårets 
kutikula, skyddar keratinstrukturen och ger 
en naturlig fukt med sju aktivt synergistiska 
oligosackarider.

Extrakt av hibiscusblomma (Hibiscus rosa-
sinensis) - används i Polynesien, Sydostasien och 
Central- och Sydamerika för att skapa en infusion 
som rengör, mjukgör och lugnar.

Extrakt av vitt te (Camiellia sinensis) - en 
antioxidant som är rik på katekiner. Hjälper till att 
skydda och återställa hudens naturliga elasticitet.

Fosfatidylkolin - utvinns från soja. Hjälper till 
att skydda cellmembran och underhålla hudens 
elasticitet.

Fotosomer - DNA-enzymer som utvunnits från 
havsplankton. De hjälper till att skydda huden mot 
den negativa inverkan som överdriven solning har. 
Lipidinkapsling ger förstärkt biotillgänglighet.

Fria radikaler - instabila molekyler i kroppen 
som letar upp närliggande molekyler, vilket 
skapar en kedjereaktion av nya fria radikaler och 
molekylära skador. Denna kedjereaktion kan leda 
till oxidativ stress på cellmembran, DNA och 
vävnadsproteiner.

Extrakt från ava puhi-plantans blomma, 
(Zingiber zerumbet) - Använt av polynesier i 
århundraden för att vårda håret och göra det 
mjukare. 

Färglösa karotenoider (Extrakt av Dunaliella 
Salina) - en unik antioxidant som produceras av 
alger som växer i Medelhavet. Hjälper till att 
skydda huden från miljöpåverkan.

Gener - den grundläggande arvsmassan i levande 
organismer. Gener är funktionella sektioner av 
DNA som innehåller information för att bygga, 
underhålla och regenerera celler och föra vidare 
genetiska egenskaper till avkomma. Vissa av 
dessa egenskaper kan man se direkt, såsom 
ögonfärg eller antal kroppsdelar; och vissa visar 
sig senare i livet, såsom hur snabbt man åldras och 
vad man har för hälsa.

Ginkgo biloba - botaniskt extrakt från 
ginkgoträdet som hjälper dig med minnet när du 
blir äldre och som bevarar kognitiva funktioner.

Glukonolakton - en polyhydroxisyra som finns 
i hudceller. Dess molekylära struktur gör den 
mild och icke-irriterande för huden, och ger 
även kliniskt testade anti-ageing-fördelar såsom 
antioxidantskydd, återfuktning och stöd för 
hudbarriären.

Granatäpple - en mörkröd frukt med många 
kärnor, härstammande från Persien. Granatäpplen 
innehåller polyfenoler såsom flavonoider.

Grönt te (Camellia oleifera och Camellia 
sinensis) - använt som kosmetisk ingrediens; 
antioxidant som hjälper till att lugna problemhy 
och ge jämnare hudton. Grönt te innehåller flera 
molekyler av polyfenoler.

Havsdiatomer (Diatomaceous earth) - små 
partiklar från planktonalger som används för att 
varsamt slipa bort döda hudceller.

HMW Complex - denna exklusiva 
produktkombination från Nu Skin® innehåller 
extrakt från hypnea musciformis, gråbo och pilört. 
Den arbetar för att lugna huden.
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Hyaluronsyra - en fuktkomponent som återfinns 
normalt i huden. Utvald för sin förmåga att binda 
och behålla fukten i hudytan.

Hydroxityrosol - en polyfenol som finns i 
jungfruolivolja och främjar en len och felfri hud.

IBR-Dormin® (Narcissus tazetta-extrakt) - en 
naturlig förening inuti narcisslöken. Vetenskapligt 
bevisad att öka cellers tålighet och förbättra 
hudens naturliga försvar mot miljöbetingade 
stressfaktorer.

Immunoglobuliner - en allmän term för 
antikroppar. Alla däggdjur producerar dessa 
specifika proteiner vid exponering för 
främmande substanser.

Jobs tårar (Coix Lacryma-jobi) - utvunnet från 
prydnadsgräsets frön. Traditionellt använt  
i Asien för att lugna huden.

Jojobaolja (Simmondsia chinensis) - en naturlig 
återfuktare utvunen ur frön av en ökenbuske och 
som hjälper hår och hud att kännas mjukare.

Jordgubbsextrakt (Fragaria vesca) - hjälper till 
att lugna huden och få porerna att synas mindre.

Kaktus - ett extrakt som hjälper huden till bra fukt 
och lyster.

Kalcium - är det vanligaste mineralet i kroppen. 
Kalcium bidrar till normal blodkoagulering, 
energiomsättning, muskelfunktion och 
matsmältningsenzymers funktion. Kalcium 
behövs också för att behålla normal benstomme 
och tänder.

Kamomillextrakt (Anthemis noblilis och 
Chamomilla recutita) - känt för sina lugnande, 
vårdande och mjukgörande egenskaper.

Karotenoider - en viktig kategori fettlösliga 
sammansättningar. De finns i mängder i naturen 
och är de som framkallar många av de röda, 
orangefärgade och gula nyanser vi ser i frukter 
och grönsaker. Några exempel på karotenoider är 
betakaroten, lykopen, lutein och astaxantin.

Kastanj (Aesculus hippocastanum) - ett extrakt 
från ett blommande träd som ger huden vitalitet.

Kelpadelie-extrakt (Macrocystis pyrifera) - 
extrakt av brun kelp, nyttig för omsättningen av 
strukturella hudkomponenter, bidrar till en fast 
hud som ser mjuk ut.

Koenzym Q10 (CoQ10 eller ubiquinon) - på 
huden främjar koenzym Q10 viktig cellenergi för 
ett strålande, ungdomligt utseende.

Kollagen - ett protein som ger struktur, styrka 
och elasticitet till huden och andra vävnader 
i hela kroppen.

Kolostrum - kolostrum är moderns första mjölk 
efter att hennes barn har fötts. Den skiljer sig från 
vanlig mjölk genom att den har en särskild  
slags proteiner.

Koppar - bidrar till normal energiomsättning, 
nervsystemets normala funktion, normal 
hårpigmentering, normal hudpigmentering, 
immunförsvarets normala funktion och 
skyddandet av cellerna mot oxidativ stress.

Krillolja - marint oljeextrakt från skaldjur ger en 
naturlig kombination av fosfolipider, astaxantin 
och fettsyrorna EPA/DHA.

Kryddpeppar (Pimenta dioica) - en krydda som 
användes av urbefolkningen i Centralamerika för 
att lindra torr, sprucken hud på fötterna.

Kungsljus (Verbascum thapsus) - en blommande 
planta som kommer från sydvästra USA, 
som traditionellt användt för sina lugnande 
egenskaper.

Kutikula - ett hårstrås yttersta del. Kutikulan ger 
mycket av hårfibrernas mekaniska styrka. Den 
är gjord av tillplattade celler som överlappar 
varandra som taktegel. Kutikulan skyddar 
hårstrånas inre del från skada.

K-vitamin - detta fettlösliga vitamin bidrar till 
normal blodkoagulering och till att behålla normal 
benstomme.

Lavendelextrakt (Lavandula angustifolia) - 
använd sedan antiken som rengörande ingrediens.

Mangan - inom biologin fungerar manganjoner 
som kofaktorer för en mängd enzymer 
med många funktioner. Bidrar till normal 
energiomsättning och skyddar cellerna från 
oxidativ stress.

Mentha arvensis - en naturlig vildväxande mynta 
som kyler och vitaliserar huden. Använt av vissa 
urbefolkningar i sydvästra Amerika.

Mikronäring - näringsämnen som vi endast 
behöver i små mängder, såsom vitaminer och 
mineraler. Mikronäring har hundratals viktiga 
funktioner i kroppen.

Mineraler - nödvändig mikronäring som krävs 
i din kost eftersom de inte kan produceras av 
kroppen. De fungerar som kofaktorer vid många 
av kroppens reaktioner.

Mjölksyra - se alfahydroxisyra.

NaPCA (Natrium-PCA) - en återfuktare som 
attraherar och binder fukt till huden.

Naturliga steroler - har en hög kapacitet för att 
behålla vatten och ge håret en återfuktad, mjuk 
känsla.

Oligopeptider - hudvårdande agent som 
förstärker läpparnas form och fyllighet.

Omega 3-fettsyror - fleromättade fettsyror. 
Huvudsakliga källor är krill och fiskolja, ägg 
och växtoljor (linfröolja). EPA och DHA är de 
viktigaste fettsyrorna.

Oxidering - en reaktion orsakad i kroppens 
celler av fria radikaler. Med tiden blir oxiderade 
celler svagare och mindre kapabla att utföra sina 
funktioner som de ska.

Pantenol - en medlem av B-vitaminfamiljen. 
Återfuktare och vårdare för både hud och hår.

Papain - enzym från den tropiska frukten papaya 
som hjälper till att eliminera avlagringar i porer.

Pepparmyntolja (Mentha piperita) - naturlig 
plantolja som svalkar, livar upp och stimulerar 
huden.

Pistageolja (Pistacia vera) - en nötolja som är rik 
på fettsyror som återfuktar och mjukgör huden.

Polyfenoler - molekyler som växter producerar. 
De pigment som visar att frukter och grönsaker är 
mogna är också en del av familjen polyfenoler. 
De kallas även fytokemikalier eller fytonäring.

Polyhydroxisyror (PHA) - se glukonolakton.

Polymerteknologi- ger en fast krämig concealer 
för lätt, långvarig täckning som kan bättras på 
efter hand, utan vaselin eller tunga vaxer.

Protein - stora biologiska molekyler som består 
av en eller flera kedjor aminosyror. Proteiner 
har en mängd funktioner i kroppen, bland 
annat metaboliska reaktioner, återskapandet av 
DNA och transport av molekyler. Används av 
kroppen för att bilda vävnad och finns i kött, ägg, 
mejeriprodukter, nötter, sädesprodukter, frukter 
och grönsaker.

Pulver av valnötsskal (Juglans regia) - mals av 
engelsk valnöt för att få fram en mild skrubbkräm 
för lenare hud.

Pumpa-enzymer (Lactobacillus/Curcurbita 
pepo fruktjästextrakt) - proteolytiska enzymer 
som utvinns från pumpa och som hjälper till att 
slipa bort döda hudceller.

Reishi (Ganoderma lucidum) - en svamp som 
förekommer på ruttnande träd och trädstubbar, 
i en slags avsatser. I gamla kinesiska texter hyllas 
Reishi-svampen högt. I mer än 2 000 år har 
människor i Asien använt sig av den sällsynta 
Reishin från de djupa skogarna.

Retinol - en renodlad form av A-vitamin som 
hjälper till att mildra intrycket av ytliga och djupa 
rynkor, öka hudens klarhet och ge lyster åt hyn. 
A-vitamin bidrar också till normal omsättning 
av järn, underhåll av normal hud, syn och 
immunförsvar.

Rotextrakt från stor kardborre (Arctium lappa) - 
historiskt ansedd som hjälp för problemhy.

Rölleka (Achillea millefolium) - ett växtextrakt 
som hjälper till att lugna huden.

Sackaridisomerat - binder fukt till huden, vilket 
minskar torrhet och ger hyn en frisk lyster.

Salicylsyra - en betahydroxisyra som främjar 
exfoliering av huden.
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Selen - kofaktor för funktionen av enzymen 
glutationperoxidas, som bidrar till att skydda 
cellerna från oxidativ stress.

Sheasmör (Butyrospermum parkii) - fyllig 
mjukgörare som förstärker hudens egen 
skyddsfunktion och ökade fuktnivåer.

Sojalipider (Glycinsoja) - skyddar hudens 
ömtåliga fuktighetsbarriär. Hjälper huden att 
förbli mjuk och återfuktad.

Solskydd - aktiv ingrediens som hjälper till att 
skydda från solens skadliga strålar.

Svampextrakt (Fomes officinalis) - en naturlig 
astringent som har visat sig förbättra hudens 
stramhet och fasthet eftersom den får porerna att 
synas mindre.

Tokoferol - också känt som E-vitamin, bidrar till 
att skydda cellerna från oxidativ stress.

Tricalgoxyl® (sulfatoligosackarider från kelp) - 
utvunnet från brunalger. Rikt på polysackarider, 
vilka ger en idealisk miljö för ett fint hårsvall.

Urea - mycket effektiv och kraftfull fuktbevarare. 
Urea penetrerar djupt in i det yttre lagret hud 
för att återfukta torr och skadad hud. Vid högre 
konncetrationer kan urea hjälpa till att minska 
hudflagor och förhårdnader.

Vitamin B - en grupp vattenlösliga vitaminer med 
många nyttiga egenskaper. Gruppen omfattar 
tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin 
(vitamin B3), pantotensyra (vitamin B5), pyridoxin 
(vitamin B6), biotin (vitamin B8), folsyra (vitamin 
B9) samt kobalaminer (vitamin B12).

Vitaminer - nödvändig mikronäring som behövs 
i din kost eftersom de inte kan produceras av 
kroppen. Vitaminer kan agera som antioxidanter 
och koenzymer, föreningar som är nödvändiga för 
många av kroppens inre reaktioner.

Youth Gene Clusters - funktionella grupper av 
gener som delar de egenskaper som förknippas 
med ungdomlighet. Youth Gene Clusters är en 
viktig arSuperMarker.

Zink - spårmineral som är nödvändig för mer 
än 70 enzymreaktioner i kroppen. Zink bidrar 
till att skydda cellerna från oxidativ stress, bidrar 
till normal benstomme, syn och hud. Den bidrar 
också till normala kognitiva funktioner.

Zink PCA - minskar talgproduktionen.

Ängskrasseolja (Limnanthes alba) - naturlig 
mjukgörare. Fuktar och vårdar hud.

Ärtextrakt, bambuextrakt och glukosamin - 
effektiv åldersbekämpande ingrediensblandning 
som visat sig mildra intrycket av fina linjer och 
rynkor samt öka cellförnyelsen, vilket ger en hy 
som ter sig yngre.
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Nu Skin® 

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

Dividends® Shave Cream 42
Enhancer 31
Epoch® Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo 47
Epoch® Ava puhi moni Conditioner 47
Epoch® Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner 47
Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body Wash 47
Epoch® Baobab Body Butter 45
Epoch® Blemish Treatment 46
Epoch® Deodorant 46
Epoch® Essential Oils 48
Epoch® Everglide 46
Epoch® Firewalker® 45
Epoch® Force For Good Collection 46
Epoch® Glacial Marine Mud® 46
Epoch® Hand Purifier 46
Epoch® IceDancer 45
Epoch® Polishing Bar 46
Epoch® Sole Solution® 45
Eyelash Curler 53
Exfoliant Scrub 37
Face Lift Powder and Activator 37
Finishing Powder 51
Hand Lotion 39
Intensive Eye Complex 31
LightShine 5 Colour eyeshadow palette 53
LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
Liquid Body Lufra 39
Lip Plumping Balm 52
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 29
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 28, 29
Moisture Restore Intense Moisturizer 31
Moisturizing Shampoo 41
NaPCA Moisture Mist 31
NaPCA Moisturizer 31
Night Supply Nourishing Cream 28, 29
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer  27
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 27
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Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid 27
Nu Skin 180°® Face Wash 27
Nu Skin 180°® Night Complex 27
Nu Skin 180°® Skin Mist 27
Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 27
Nu Skin Clear Action® Day Treatment 30
Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser 30
Nu Skin Clear Action® Night Treatment 30
Nu Skin Clear Action® System 30
Nu Skin Clear Action® Toner 30
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 19
Nutricentials® Collection Combination to Oily Skin 29
Nutricentials® Collection Normal to Dry Skin 29
Nutriol® Eyelash Treatment 53
Nutriol® Hair Fitness Treatment 20
Nutriol® Shampoo 20
Perennial®  39
pH Balance Mattefying Toner 29
pH Balance Toner 28, 29
Polishing Peel 37
Powerlips Fluid 52
Professional Brushes 52
Pure Cleansing Gel 29
Radiance Mask 37
Rejuvenating Cream 31
ReNu Hair Mask 41
Replenishing Lipstick 52
Rich Conditioner 41
Sunright® 35  36
Sunright® 50 36
Sunright® Insta Glow 36
Sunright® Lip Balm 15 36
Tru Face® IdealEyes 34
Tru Face® Instant Line Corrector 34
Tru Face® Line Corrector 21, 34
Tru Face® Priming Solution 35
Tru Face® Revealing Gel 34
Tru Face® Skin Perfecting Gel 34
Weightless Conditioner 41
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BioGinkgo 65
CordyMax Cs-4® 65
FlexCrème™ 64
JVi® 58
LifePak®+ 57
Marine Omega 58
Bone Formula 65
Pharmanex® BioPhotonic Scanner 59
Pharmanex® Tēgreen 66
Pharmanex® Pro-B™ 66
R2 67
ReishiMax GLp 66
TR90® M-Bars 61, 63
TR90-programmet 60-63
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Vetenskapen ageLOC® 6, 7
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EN GENERÖS KULTUR
Nu Skins generösa kultur förenar Nu Skin-familjen, alla distributörer, kunder och medarbetare, i innovativa 
mänskliga insatser som ökar företagets förmåga att ge näring och styrka till barn i hela världen.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Sedan 1996 har den ideella stiftelsen Nu Skin Force for Good 
Foundation® delat ut mer än 51 miljoner dollar till olika projekt 
för att förbättra tillvaron för världens barn. Då Nu Skin täcker alla 
administrativa och allmänna kostnader för stiftelsen kan 100 % av 
distributörernas donationer gå direkt till förbättring av barns hälsa, 
utbildning och ekonomiska möjligheter. Dessutom går delar av 
försäljningen från vår Epoch-serie till stiftelsen och barnen får även 
ta del av närande VitaMeal. De huvudsakliga projekten omfattar:

•  Att lära ut hållbar lantbruksteknik i Malawi via Mtalimanja Village 
School of Agriculture for Family Independence (SAFI) och 
återplanteringsprojektet Seeds of Hope.

•  Att erbjuda skolgång och utbildningsmöjligheter till barn på öar 
via Seacology.

•  Att avsätta medel till forskningen kring den ödeläggande 
hudsjukdomen Epidermolysis Bullosa (EB).

För mer information om detta eller för att donera, besök www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Gör en insats för barnen!
Tack vare Nu Skins initiativ Nourish the Children® får nu ett barn en portion VitaMeal varje sekund 
någonstans i världen. Nourish the Children® är en innovativ affärsmodell som fortgående hanterar inköp, 
donationer och distribution av VitaMeal. Det sociala nätverk av entreprenörer som Nu Skins distributörer 
och kunder utgör resulterar i miljontals måltider för undernärda barn runt om i världen, varje månad.

PC_Q2_2018.indd   78 07.05.2018   16:25:56



Nu Skins forskare samarbetade med en ledande expert på undernäring hos barn för att utveckla VitaMeal. En påse VitaMeal 
innehåller 30 barnportioner – med alla de vitaminer och näringsämnen som behövs för att nära ett barn under en månad. Sedan 
starten 2002 har mer än 450 miljoner portioner donerats via Nourish the Children®.

1 PÅSE VITAMEAL
30 BARNPORTIONER
Art.nr. 97113532

2 PÅSAR VITAMEAL
60 BARNPORTIONER
Art.nr. 97113524

5 PÅSAR VITAMEAL
150 BARNPORTIONER
Art.nr. 97000924

MAXIMERA DIN INSATS
För varje 5-pack av VitaMeal som doneras lägger Nu Skin® 
till en extra påse. För alla övriga VitaMeal-donationer 
matchar Nu Skin® med en påse för varje inköp av fem eller 
åtta påsar.

Med VitaMeal-anläggningar i Malawi och Kina bidrar 
Nourish the Children® även till att skapa nya jobb och 
ekonomiska möjligheter.

www.nourishthechildren.com
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BELÖNA DIG SJÄLV 
MED NÅGOT SOM 
VERKLIGEN LÖNAR SIG
AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR)
FÖR ATT DU FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA

BÄSTA PRODUKTERNA
BÄSTA PRISET
BÄSTA SERVICEN
ADR är helt enkelt det lättaste sättet för dig att få produkterna du gillar. Varje månad kommer 
de produkter du valt att skickas hem till dig på den dag du själv bestämt. Njut dessa ADR-
fördelar och få dessutom:

• 5 % rabatt på ordinarie inköpspris.
• Tjäna upp till 30 % i produktpoäng på dina inköp.
• Spara minst 50 % på frakten* om du beställer via nätet.

*Vissa marknader/specifika regioner eller öar omfattas inte av det här rabattkonceptet.

Följ oss på Facebook för  
kampanjer och senaste nytt.
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