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De toekomst van 
antiveroudering

Het is duidelijk dat we langer leven,
maar hoe u ouder wordt, bepaalt u zelf.

Kom nu in actie!
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De baanbrekende technologie in Tru Face® Essence Ultra heeft een tweevoudige werking 
en helpt het elastinegehalte van uw huid te verhogen tot een niveau dat typerend is voor 
mensen tussen de 18 en 25 jaar. Het is dan ook een perfect product om een stevigere 
huid te krijgen dan ooit tevoren.

Voor een 
veerkrachtige 
huid

Tru Face® Essence Ultra

Nadat Ethocyn® twee maanden lang twee keer per dag 
was aangebracht, was de elastineproductie van de 
rijpere huid (mensen tussen de 40 en 77 jaar) weer op 
hetzelfde niveau als dat van de veel jongere 
controlegroep (mensen tussen de 18 en 25 jaar).

Het elastinegehalte van de rijpere, met ethocyn® 
behandelde huid versus het elastinegehalte van 
de onbehandelde jongere huid

Controlegroep (18-25 jaar) 
Groep behandeld met Ethocyn® (40-77 jaar)
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Aantal maanden behandeld

onafhankelijk klinisch onderzoek

“In mijn team noemen we Tru Face® Essence Ultra de ‘blauwe gelukspillen’ en ik ben er echt aan ver-
slaafd. Ik had een lelijke wal onder mijn linkeroog, maar nadat ik Tru Face® Essence Ultra korte tijd had 
gebruikt, was deze verdwenen.”

BENTE NyGårD  
LApis ExECUTivE, NoorwEGEN
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Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het ageLoC® Edition Nu skin Galvanic 
spa system™ ii de zichtbare voordelen van ageLoC® Future serum met gemiddeld 
80% verhoogt.* Het nieuwe ageLoC® Edition Nu skin Galvanic spa system™ ii en 
de ageLoC® Face Conductor voorzien de huid van tot vijf keer zoveel ageLoC® 
ingrediënten als het vorige Nu skin Galvanic spa system™ ii apparaat.  
Het resultaat: een frisse, zachte, stralende huid. 
* indien ageLoC® Future serum dagelijks en het ageLoC® Edition Nu skin Galvanic spa system™ ii drie keer  
per week gebruikt wordt – zoals door klinische beoordeling vastgesteld na een gebruik van zeven dagen.

Bereid u voor  
op een ware 
transformatie Een briljante 

vooruitgang

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

“Ik was haast teleurgesteld toen ik zag dat mijn geboortedatum op mijn 
geboorteakte niet veranderd was. Maar dat was ik al snel vergeten, want mijn 
huid was gladder en egaler geworden en voelde zijdezacht aan.”

ZsUZsANNA ArANy 
DiAmoND ExECUTivE, HoNGArijE

“Het nieuwe ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa  
System™ II vertraagt de gevolgen van het ouder worden op 
zeer efficiënte wijze. In slechts een paar minuten tijd ziet u er 
verfrist uit en heeft uw huid een gezondere en jongere aanblik.”

NATHALiE pAroDy 
EmErALD ExECUTivE, spANjE

ageLoC® Future Serum – resultaten onafhankelijk onderzoek naar zelfperceptie 
van consumenten*
Als onderdeel van uw antiverouderingshuidverzorgingsprogramma heeft ageLoC® Future serum 
in acht opzichten een fantastisch effect op de huid:

1. Jeugdige huidstructuur
2. Gladheid van de huid
3. Gelijkmatige teint
4. Lijntjes/rimpels
5. Glans (stralendheid)
6. Poriegrootte
7. Huidverkleuringen (vlekken)
8. Hydratatie
 
*Twaalf weken durend zelfperceptieonderzoek onder 25 
testpersonen die ageLOC® Future Serum gebruikten.

Verbeteringspercentage t.o.v. nulmeting

De aanpak van  
     de belangrijkste   
  oorzaken van    
         veroudering


