Zaprzyjaźnij się z
upływającym czasem

Czy mają Państwo swój wiek wypisany na twarzy? Dzięki technologii ageLOC™ można
powstrzymać widoczne oznaki upływającego czasu. ageLOC™ to przełomowa technologia
opracowana przez Nu Skin® we współpracy
z czołowymi naukowcami, zapewniająca
młody wygląd mimo mijających lat. Ta
jedyna w swoim rodzaju zastrzeżona
technologia powstała dzięki wykryciu
podstawowych przyczyn procesu starzenia
zw. „arSuperMarkers”. ageLOC™ zwalcza
arSuperMarkers uznane za fundamentalne
czynniki wpływające na przebieg procesu
starzenia.
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W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości biznesowych oraz
produktów Nu Skin®, proszę skontaktować się ze swoim Dystrybutorem Nu Skin®.
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Coraz młodszy wygląd skóry każdego dnia
dzięki ageLOC™ Elements oraz ageLOC™ Future Serum.
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Teraz można cieszyć się młodym,
świeżym i pełnym energii wyglądem
jeszcze dłużej. Technologia
ageLOC™ zdecydowanie zmniejsza
widoczność oznak starzenia się
skóry, zwalczając ich podstawowe
przyczyny. To absolutny przełom
na rynku produktów do
pielęgnacji przeciwstarzeniowej.
Przekonaj się, co może zdziałać
siła ageLOC™!

Przełomowe odkrycie

Naukowcy Nu Skin® zidentyfikowali niektóre
geny, które mają wpływ na przebieg procesu
starzenia się. Technologia ageLOC™
przywraca najkorzystniejszą konfigurację tych
genów charakterystyczną dla młodej skóry.

Future Serum

Elements

Nasącz skórę elementami młodości

ageLOC™ zwalcza podstawowe przyczyny starzenia się skóry, tuszując widoczne oznaki
upływającego czasu i zachowując jej młody wygląd.
ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse &
Tone, ageLOC™ Radiant Day
SPF 22 i ageLOC™
Transforming Night

Luksus delikatnego oczyszczania
rano i wieczorem. Wyrafinowana
formuła bogatej pianki
łączącej w sobie właściwości
oczyszczające i tonizujące zawiera
silne składniki do pielęgnacji
przeciwstarzeniowej. Nasyca
skórę korzystnymi składnikami
technologii ageLOC™,
pozostawiając ją czystą i
odświeżoną.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

Zawiera składniki o udowodnionej
skuteczności w zakresie
zmniejszania widoczności
zmarszczek i bruzd o 45%*.
ageLOC™ Radiant Day
SPF 22 nawilża i rozświetla
cerę, zabezpieczając ją przed
szkodliwym działaniem promieni
słonecznych UVA i UVB. Lekki
środek nawilżający na dzień
stymuluje proces odnowy
komórkowej, nadając skórze
aksamitną gładkość i zdrowy,
młody wygląd.
15 ml
*Czterotygodniowe badania in vitro
wyciągu z grochu i bambusa oraz
glukozaminy.

ageLOC™
Transforming Night

Dzięki niezwykle łagodnym
składnikom, które funkcjonują
podobnie do naturalnych
elementów strukturalnych skóry i
aktywnie uczestniczą w nocnych
procesach odnowy komórkowej,
o poranku skóra zachwyca
miękkością i młodzieńczo świeżym
blaskiem. Ekskluzywna formuła
bogata w składniki technologii
ageLOC™ skutecznie zwalcza
fundamentalne przyczyny
procesu starzenia i wyraźnie
redukuje zmarszczki i bruzdy oraz
widoczność porów, czyniąc skórę
gładką i aksamitnie miękką.
30 ml
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Produkty serii ageLOC™ Elements to nowoczesne środki do podstawowej
pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry. Te najwyższej klasy środki do
codziennego stosowania, które uzupełniają się wzajemnie, zapewniają skórze
skuteczną kurację przeciwstarzeniową. Zestaw komplementarnych
preparatów ageLOC™ Elements zapewnia dogłębnie oczyszczoną,
nasyconą skórę o zdrowym, młodym wyglądzie obecnie i w przyszłości.
ageLOC™ Future Serum
Zdecydowanie młodszy wygląd rano i
wieczorem. Przetestowana na
skuteczność technologia silnych
składników zwiększa o 85%
charakterystyczny dla młodej skóry
proces odnowy komórkowej.
Opatentowana kombinacja składników o
150%** zwiększa produkcję kolagenu i
dwukrotnie redukuje produkcję enzymów
MMP3 (Matrix Metallopeptidase), które
uszkadzają strukturę skóry. ageLOC™
Future Serum sprawia, że skóra
promienieje młodzieńczą świeżością i jest
pełna życia.
30 ml
*Czterotygodniowe badania in vitro wyciągu z
grochu i bambusa oraz glukozaminy.
**Ośmiotygodniowe badanie in vitro
technologii składnika Equol.

Niepowtarzalna skuteczność w tuszowaniu oznak procesu starzenia
ageLOC™ Future Serum może stanowić etap wszechstronnej pielęgnacji w połączeniu
z innymi produktami ageLOC™, których synergiczne współdziałanie przyczynia się do jak
najintensywniejszej kuracji nadającej skórze optymalnie młody wygląd. Maksymalnie
wysokie stężenie technologii ageLOC™ sprawia, że ageLOC™ Future Serum odmienia skórę
nie do poznania.
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Młodszy wygląd skóry na 8 sposobów

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 kategoriach:

1. Struktura skóry
2. Gładkość

Poprawa w stosunku do stanu cery w momencie
rozpoczęcia stosowania

66%

62%
70%

3. Koloryt
4. Linie/zmarszczki

59%
73%

5. Świetlistość
6. Wielkość porów
7. Przebarwienia (plamki)
8. Poziom nawilżenia

51%
56%
71%
Na podstawie samoobserwacji po 12 tygodniach
stosowania

*Badanie kliniczne, w ramach którego 25 osób stosowało ageLOC™ Future Serum przez 12 tygodni.

100%
Technologia ageLOC™ daje widoczne rezultaty*

Synergiczne współdziałanie czterech kompatybilnych produktów opracowanych na bazie rewolucyjnej
technologii ageLOC™ daje maksymalnie skuteczny efekt zwalczania procesu starzenia:
100% uczestników badania zaobserwowano redukcję oznak starzenia się skóry w skali
·	Uklinicznej
zaledwie po 7 dniach.
	
U
100%
uczestników
badania zaobserwowano ogólną poprawę wyglądu w skali klinicznej
· związaną z wyraźnie większą
gładkością i promiennością cery oraz zmniejszeniem
widoczności zmarszczek i bruzd (po 12 tygodniach stosowania).

*W oparciu o wyniki niezależnego badania klinicznego,
w ramach którego 25 uczestników stosowało produkty
ageLOC™ Transformation przez 12 tygodni.

ageLOC™ Transformation**

Całkowicie nowa twarz dzięki najbardziej zaawansowanym
produktom do pielęgnacji przeciwstarzeniowej.
**Zestaw obejmuje ageLOC™ Elements
i ageLOC™ Future Serum.

