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Przyszłość  
PIELĘGNACJI  

PRZECIWSTARZENIOWEJNie ulega wątpliwości, że dzisiaj wszyscy żyjemy dłużej.
    Pytanie tylko, w jaki sposób zadbać  
      o swój komfort i dobre samopoczucie  
   mimo upływających lat?

Najwyższy czas wziąć sprawy w swoje ręce!
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Opracowane na bazie przełomowej technologii serum Tru Face® Essence Ultra pomaga 
zwiększyć zawartość elastyny w skórze do poziomu występującego u osób 18-25 letnich,
nadając cerze młodzieńczą jędrność i elastyczność.

Powrót 
młodzieńczej 
sprężystości

Tru Face® Essence Ultra

Po dwóch miesiącach stosowania Ethocyn® dwa razy 
dziennie produkcja elastyny w skórze starszych 
uczestników (40-77 lat) została przywrócona do tego 
samego poziomu, co w młodszej grupie kontrolnej  
(18-25 lat).

Zawartość elastyny w skórze osób starszych 
stosujących Ethocyn® w porównaniu z osobami 
młodymi niestosującymi tego składnika

Grupa kontrolna w wieku 18-25 lat
Grupa stosująca Ethocyn® w wieku 40-77 lat
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Kolejne miesiące stosowania

Niezależne badanie kliniczne

„W moim zespole nazywamy Tru Face® Essence Ultra ‘błękitnymi pigułkami szczęścia’, a ja jestem od 
nich uzależniona. Miałam nieatrakcyjny ‘obrzęk’ pod lewym okiem, który zniknął po krótkim okresie 
stosowania Tru Face® Essence Ultra.”

BENTE NyGård  
KIErOWNIK LAPISOWy Z NOrWEGII
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Ostatnie badanie wykazało, że ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
intensyfikuje korzystne działanie ageLOC® Future Serum średnio o 80%.*  
Nowy ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II z przystawką ageLOC® 
Face Conductor wprowadza do skóry nawet pięciokrotnie wyższe stężenie składników 
ageLOC® niż poprzednie urządzenie, dzięki czemu cera staje się świeża, gładka 
i świetlista. 
* Wyniki siedmiodniowego badania klinicznego, podczas którego stosowano ageLOC® Future Serum  
codziennie i ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II trzy razy w tygodniu.

 
Przygotuj się na  
całkowitą 
transformację Olśniewający 

krok naprzód

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

„Z rozczarowaniem skonstatowałam, że data urodzenia na moim świadectwie 
urodzenia nie uległa zmianie, ale to szybko przestało się liczyć. Najważniejsze, 
że mojej skórze ubyło lat: zyskała jedwabistą gładkość i wyrównany koloryt.”

ZSUZSANNA ArANy 
KIErOWNIK dIAmENTOWy Z WęGIEr

„Nowy ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II  
to narzędzie skutecznie spowalniające uwidacznianie się oznak 
upływającego czasu na powierzchni skóry. Już po kilku minutach 
wyglądasz świeżo, a twoja skóra wydaje się  
zdrowsza i młodsza.”

NAThALIE PArOdy 
KIErOWNIK SZmArAGdOWy Z hISZPANII

Wyniki niezależnych badań na podstawie samoobserwacji konsumentów 
stosujących ageLOC® Future Serum*
Wkomponowany w całościowy system pielęgnacji przeciwstarzeniowej, ageLOC® Future Serum 
daje oszałamiające rezultaty, wpływając na poprawę stanu skóry w ośmiu podstawowych 
kategoriach:

1. Struktura skóry
2. Gładkość
3. Koloryt
4. Zmarszczki
5. Świetlistość
6. Wielkość porów
7. Przebarwienia
8. Poziom nawilżenia
 
*Badanie kliniczne, w ramach którego 25 osób 
stosowało ageLOC® Future Serum przez 12 tygodni.

Poprawa w stosunku do stanu cery  
w momencie rozpoczęcia stosowania

Zwalczanie  
   podstawowych 
przyczyn starzenia


