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Užívejte si, jak stárnete
Co kdybyste mohli prodloužit vzhled 
a pocit mládí, zdraví a vitality. 
Zacílením na základní zdroje může 
věda ageLOC™ společnosti Nu 
Skin® přinést výrazné omezení 
stárnoucího vzhledu. Právě na 
tohle čekáte. Zažijte sílu 
ageLOC™ právě teď.   

   ODHALTE 
  MLÁDÍ SVÉ  
           PLETI
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Revoluční objev
Dohání váš věk váš vzhled? Mějte ho pod kontrolou díky Nu Skin® a ageLOC™. Technologie 
ageLOC™, vyvinutá společností Nu Skin® společně s předními vědci, je revoluční metodou, 

Každý den odhalte pleť mladšího vzhledu  
díky ageLOC™ Elements a ageLOC™ Future Serum.

Pokud se chcete dozvědět více o obchodní příležitosti a 
produktech společnosti Nu Skin® kontaktujte svého distributora.
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jež změní to, jak stárneme. Tento jedinečný 
a patentovaný přístup ke stárnutí je založen 
na objevu “super znaků” souvisejících se 
stárnutím, společností Nu Skin® nazývaných 
“arSuperMarkers”. Exkluzivní technologie 
ageLOC™ společnosti Nu Skin® se zaměřuje 
na tyto arSuperMarkery, základní zdroje 
stárnutí, jež mohou ovlivnit, jak stárneme.

Technologie ageLOC™ umožnila společnosti 
Nu Skin® objevit určité geny, které mohou 
ovlivnit náš vzhled, zatímco stárneme. 
Tyto funkční skupiny genů jsou klíčové 
arSuperMarkery. Technologie ageLOC™ tyto 
arSuperMarkery převádí na stejnou aktivitu 
jako v mládí a tuto technologii zapojuje ve 
vývoji produktů Nu Skin®.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 and ageLOC™ 
Transforming Night
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ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Jemně čistí a zásobuje pleť ráno 
i večer. Tato důmyslná čisticí 
pěna spojuje čištění a tonizaci do 
jediného kroku, kdy pleti poskytuje 
pokrokové látky proti stárnutí. 
Její luxusní složení vám přináší 
první dávku ageLOC™ a na vaší 
pleti zanechává pocit hebkosti a 
svěžesti.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Obsahuje složky, jež prokazatelně 
snižují výskyt drobných vrásek a 
linií o 45%*. ageLOC™ Radiant 
Day SPF 22 projasňuje, hydratuje 
a posiluje, zatímco vaši pleť 
pomáhá chránit před poškozením 
UVA a UVB zářením. Tato lehká 
hydratační emulze je výborná pro 
použití pod make-up a podporuje 
obměnu buněk za hebčí a jemnější 
strukturu - tím vám každý den 
přináší pleť mladšího a zdravějšího 
vzhledu.

15 ml 

*4 týdny laboratorních testů, směs 
výtažku z bambusu, výtažku z hrášku a 
glukosaminů.

ageLOC™  
Transforming Night
Ultra jemné složky napodobují 
vlastní strukturu pleti, pracují 
s přirozenou noční buněčnou 
obnovou, a tím zanechávají hebčí 
a jemnější strukturu. Tento úžasný 
krém přináší účinnou dávku 
ageLOC™, aby pomohl zacílit na 
zdroje stárnutí a výrazně omezit 
výskyt drobných vrásek, linií a pórů 
a vy jste se probudili se zářivou, 
vláčnou pletí.

 30 ml

Nasyťte svou pleť elementy mládí 
Představujeme vám ageLOC™ Elements - moderní základní prvky 
péče o pleť proti stárnutí. Tyto tři špičkové produkty společně 
přinášejí výjimečné výsledky proti stárnutí každý den. Jako systém 
tyto produkty čistí, hydratují, obnovují a odhalují mladě vypadající 
pleť – pro váš mladší a zdravější vzhled teď i v budoucnosti. 

V čem to spočívá? ageLOC™ se zaměřuje na základní zdroje 
stárnutí tak, aby zachoval mladistvý vzhled a omezil projevy 
stárnutí.

Fu
tu

re
 S

er
um

8
1. mladistvá struktura pleti

2. hebkost pleti

3. jednotná barva pleti

4. drobné vrásky/linie

5. jas

6. velikost pórů

7. skvrny na pleti (vady)

8. hydratace

Nepřekonatelné výsledky proti stárnutí
Pro dokonalý pocit z ageLOC™ ke svému režimu přidejte ageLOC™ Future Serum jako jeden 
krok vaší péče a zjistěte, jak produkty spolupracují, aby ráno i večer odhalily pleť mladšího 
vzhledu. ageLOC™ Future Serum se zaměřuje na základní zdroje stárnutí nejvyšší koncentrací 
ageLOC™ ze všech produktů Nu Skin®, a tím vážně mění vaši pleť s nepřekonatelnými výsledky 
proti stárnutí.

*12 týdnů trvající klinické testy na 25 osobách používajících ageLOC™ Future Serum.

ageLOC™ Future Serum
Odhalte mladší vzhled ráno i večer. 
Účinné, vědecky prověřené látky proti 
stárnutí posílí buněčnou obnovu o 85%*. 
Patentované látkové složení přispívá k 
mladistvé struktuře pleti, podporuje 
produkci kolagenu o 150%** a dvakrát 
omezuje produkci MMP (Matrix 
Metallopeptidase – enzym, který ničí 
strukturu pleti). ageLOC™ Future Serum 
– pro viditelně mladší vzhled.

30 ml 

*Čtyřtýdenní laboratorní testy s použitím směsi 
výtažku z bambusu, výtažku z hrášku a 
glukosaminů.

**Osmitýdenní laboratorní testy s použitím 
Equolu.

Technologie ageLOC™ přináší výsledky*
Naplňte svou pleť silou ageLOC™ a získejte pleť mladšího vzhledu s kompletním účinkem 
proti stárnutí, pokud budete používat všechny čtyři produkty ageLOC™:

·  100% sledovaných jedinců vykazovalo zlepšení znaků stárnutí již za 7 dnů dle hodnocení 
klinického hodnotitele. 

·  100% sledovaných jedinců vykazovalo zlepšení celkového vzhledu, včetně drobných linií, 
hebkosti a jasu pleti, dle hodnocení klinického hodnotitele (po 12 týdnech používání).

* Dle výsledků 12týdenního klinického testování třetí stranou na  
25 jedincích s použitím produktů ageLOC™ Transformation. 

ageLOC™ Transformation**  
Připravte se na svou změnu díky našemu vůbec 
nejpokrokovějšímu systému proti stárnutí. 

**Balení obsahuje ageLOC™ Elements a 
ageLOC™ Future Serum. 

8 znaků pro pleť mladšího vzhledu
ageLOC™ Future Serum - výsledky studie subjektivního pocitu nezávislých spotřebitelů*

ageLOC™ Future Serum přináší pleti ohromný užitek jako součást vašeho režimu proti stárnutí v 
8 hlavních znacích:

Procento zlepšení nad počáteční stav

Subjektivní pocit po 12 týdnech používání


