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Fremtidens 
ALDERSBEKÆMPELSE

Der er ingen tvivl om, at vi lever længere,
men det er op til dig selv, hvordan du ældes.

Tiden er inde til at handle.
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Den dobbeltvirkende banebrydende teknologi i Tru Face® Essence Ultra hjælper med 
at forbedre hudens indhold af elastinfibre til niveauer, som typisk findes hos personer i 
alderen 18-25. Dette er det perfekte produkt til at give dig fastere hud end nogensinde før.

Få spændstigheden 
tilbage

Tru Face® Essence Ultra

Efter to måneders påføring af Ethocyn® to gange 
dagligt blev elastinproduktionen i ældet hud (alderen 
40-77 år) gendannet til samme niveau som i den meget 
yngre kontrolgruppe (alderen 18-25 år).

Elastinindholdet i ældre hud behandlet med 
Ethocyn® vs. ubehandlet yngre hud

Kontrolgruppe, 18-25 år 
Ethocyn® behandling, 40-77 år
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Måneders behandling

Eksternt klinisk studie

”I mit team kalder vi Tru Face® Essence Ultra for ”de blå lykkepiller” og jeg er afhængig. Jeg havde en 
skæmmende ”pose” under mit venstre øje men den forsvandt efter kort tids behandling med Tru Face® 
Essence Ultra.”

BEnTE nygårD  
Lapis ExEcUTivE, norgE
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ny forskning viser, at ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii øger den 
synlige virkning ved ageLoc® Future serum med gennemsnitligt 80%.* Det nye 
ageLoc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii og ageLoc® ansigtselektrode 
tilfører huden op til fem gange flere ageLoc® ingredienser end det tidligere nu skin 
galvanic spa system™ ii instrument og resulterer i en opfrisket, blød og strålende hud. 
* Klinisk vurdering efter syv dage ved daglig anvendelse af ageLoc® Future serum og ageLoc® Edition nu skin  
galvanic spa system™ ii tre gange om ugen.

Forbered dig selv 
på en sand 
forvandling Et stort 

spring fremad

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ IIageLOC® Transformation

”Jeg blev skuffet da jeg så, at fødselsdatoen på min fødselsattest ikke var 
ændret, men jeg kom hurtigt over det. Min hud var glattere, mere jævn og 
blød som silke.”

ZsUZsanna arany 
DiaMonD ExEcUTivE, Ungarn

”Det nye ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II er 
et yderst effektivt værktøj til at forsinke ældningstegn. På blot 
få minutter ser din hud yngre og friskere ud.”

naThaLiE paroDy 
EMEraLD ExEcUTivE, spaniEn

Resultater af eksternt studie over kunders selvopfattelse efter brug af ageLOC® 
Future Serum*
som del af din aldersbekæmpende hudplejerutine, giver ageLoc® Future serum fantastiske fordele 
for din hud på otte forskellige måder:

1. Ungdommelig hudstruktur
2. Hudens glathed
3. Ensartet teint
4. Fine linjer/rynker
5. Udstråling (glød)
6. Porestørrelse
7. Misfarvning (pletter)
8. Fugt
 
*12-ugers selvstudie med 25 personer, der  
brugte ageLOC® Future Serum.

Procentvis forbedring i forhold til udgangspunkt

vi går efter de  
   grundlæggende 
kilder til ældning


