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ANTI-AGEING 
-hoitojen tulevaisuus  

On varmaa, että nykyihminen elää aiempaa pidempään.

Mutta se, miten vanhenet, riippuu itsestäsi.
Aika toimia on nyt!
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Tru Face® Essence Ultran sisältämä vallankumouksellinen kaksitehoteknologia auttaa 
nostamaan ihon elastiinipitoisuuden tasolle, joka on tyypillinen 18–25-vuotiaan iholle. 
Tämä on täydellinen hemmotteluhoito, jonka tuloksena ihosi on kiinteämpi kuin koskaan 
aiemmin.

Takaisin  
nuoruuden 
joustavuuteen

Tru Face® Essence Ultra

Kun Ethocynia® oli levitetty kaksi kertaa päivässä 
kahden kuukauden ajan, ikääntyneen ihon 
(40–77-vuotiaiden) elastiinituotanto oli palautunut 
samalle tasolle kuin paljon nuoremman kontrolliryhmän 
(18–25-vuotiaat).

Vanhemman ihon elastiinipitoisuus Ethocyn®-
käsittelyn jälkeen verrattuna käsittelemättömään 
nuoreen ihoon

Kontrolliryhmä (ikäjakauma: 18–25 v) 
Ethocyn®-käsittely (ikäjakauma: 40–77 v)
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Hoitokuukaudet

Riippumaton kliininen tutkimus

”Tiimissäni Tru Face® Essence Ultraa kutsutaan nimellä “siniset onnellisuuspillerit”, ja olen itse täysin 
koukussa niihin. Minulla oli ruma ”pussi” vasemman silmän alla, mutta käytettyäni jonkin aikaa Tru Face® 
Essence Ultraa se hävisi.”

BEnTE nygård  
Lapis ExEcUTivE, nOrja
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Uudet tutkimukset osoittavat, että ageLOc® Edition nu skin galvanic spa system™ 
ii parantaa ageLOc® Future serumin tehoa keskimäärin 80 %:lla.* Uusi ageLOc® 
Edition nu skin galvanic spa system™ ii yhdessä ageLOc®-kasvojenhoitopään 
kanssa vie ihoon jopa viisi kertaa enemmän ageLOc®-aineosia kuin aikaisempi 
nu skin galvanic spa system™ ii -laite, niin että tuloksena on raikas, pehmeä, 
hehkuvan kuulas iho. 
* Kun ageLOc® Future serumia käytetään päivittäin ja ageLOc® Edition nu skin galvanic spa system™ ii 
-laitetta kolme kertaa viikossa; tämän todisti kliininen arvio viikon käytön jälkeen.

Valmistaudu  
todelliseen  
muutokseen valtava  

edistysaskel

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

”Olin pettynyt nähdessäni, ettei syntymäaikani ollutkaan muuttunut syntymä-
todistuksessani, mutta se pettymys oli nopeasti unohdettu: Ihostani oli tullut 
sileämpi ja tasaisempi, ja lisäksi se tuntuu aivan silkiltä.”

ZsUZsanna arany 
diamOnd ExEcUTivE, UnKari

”Uusi ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II on 
äärimmäisen tehokas väline häivyttämään ikääntymisen näkyviä 
merkkejä. Vain muutamassa minuutissa iho näyttää virkisty-
neeltä sekä aiempaa terveemmältä ja nuoremmalta.”

naTHaLiE parOdy 
EmEraLd ExEcUTivE, Espanja

Puolueettoman, kuluttajien itsearviointitutkimuksen tulokset* ageLOC® 
Future Serumista
Osana päivittäistä anti-ageing-hoito-ohjelmaasi ageLOc® Future serum tarjoaa kahdeksan 
merkittävää hyötyä, jotka ilmenevät seuraavissa:

1. Nuorekas ihon rakenne
2. Ihon sileys
3. Ihonvärin tasaisuus
4. Pienet rypyt/juonteet
5. Heleys (kirkkaus)
6. Ihohuokosten koko
7. Ihon värimuutokset (läiskät)
8. Kosteutus
 
*12 viikon itsearviointitutkimus, jossa 25 koehenkilöä 
käytti ageLOC® Future Serumia.

Prosentuaalinen parannus  
lähtökohtaan verrattuna

vaikutus, joka kohdistuu  
   ikääntymisen 
alkulähteille


