Aprecie o passar do tempo

Uma descoberta revolucionária

www.nuskineurope.com
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DESCUBRA A
JUVENTUDE DA SUA
PELE COM
ageLOC™

A idade influencia demasiado o seu aspecto? Mantenha esse processo sob controle com Nu
Skin® e ageLOC™. Desenvolvida pela Nu Skin® em colaboração com cientistas de renome, a
ciência ageLOC™ trata-se de uma abordagem
revolucionária que está a alterar a forma
como envelhecemos. Esta abordagem
especial e exclusiva baseia-se na descoberta
de supermarcadores relacionados com a
idade ou, como a Nu Skin® os denomina
- “arSuperMarkers”. A ciência exclusiva
de ageLOC™ da Nu Skin® ataca estes
arSuperMarkers, os principais responsáveis
pelo envelhecimento.
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Para mais informações sobre os produtos e a oportunidade comercial da
Nu Skin®, contacte o seu distribuidor.
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Descubra todos os dias uma pele com aspecto mais jovem,
com ageLOC™ Elements e ageLOC™ Future Serum.
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Imagine que é possível manter um
aspecto jovem, saudável e vital.
Atacando simplesmente a origem
principal do problema, a ciência
de ageLOC™ da Nu Skin®
consegue diminuir
significativamente os aspectos
relacionados com o
envelhecimento. Este é o
produto por que sempre
esperou. Experimente agora a
força de ageLOC™.

Graças à ciência ageLOC™, a Nu Skin®
foi capaz de identificar alguns genes
capazes de influenciar o nosso aspecto à
medida que envelhecemos. Estes grupos
funcionais de genes são arSuperMarkers
importantes. A ciência ageLOC™ equilibra
estes arSuperMarkers para padrões de
actividade de uma pele jovem e incorpora este
conhecimento neste produto da Nu Skin®.

Future Serum

Elements

Dê à sua pele os elementos responsáveis pela juventude

O segredo? ageLOC™ combate as principais fontes de envelhecimento para preservar um
aspecto jovem e reduzir danos causados pelo envelhecimento.
ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

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

Purifica e prepara a pele de forma
suave, de manhã e à noite. Este
sofisticado produto de limpeza
em forma de espuma, combina
a limpeza e a tonificação num
só gesto, ao mesmo tempo
que fornece à pele avançados
ingredientes anti-envelhecimento.
Esta fórmula luxuosa, fornece à
sua pele a primeira infusão de
ageLOC™ e deixa-a suave e com
uma sensação de frescura.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

Contém ingredientes que reduzem
comprovadamente o aspecto
das linhas finas e rugas em 45%*.
ageLOC™ Radiant Day SPF 22
aclara, hidrata e fortifica a pele, ao
mesmo tempo que a protege dos
raios solares UVA e UVB. Este
hidratante leve de dia é excelente
sob a maquilhagem e estimula
a renovação celular para uma
textura mais suave, rejuvenescida e
saudável todos os dias.
15 ml
*Pesquisa in vitro durante 4 semanas
com um composto de extracto de
bambu, extracto de ervilha e
glucosaminas.

ageLOC™
Transforming Night

Os ingredientes ultra suaves
imitam a própria estrutura da pele,
cooperando com o processo natural
nocturno de renovação da pele
para conseguir uma textura mais
suave e lisa. Este creme sublime
oferece uma importante dose de
ageLOC™ para atacar as fontes
de envelhecimento e melhorar
visivelmente o aspecto das linhas
finas, rugas e poros, permitindo-lhe
acordar todas as manhãs com uma
pele radiante e suave.
30 ml
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Apresentamos ageLOC™ Elements - os produtos essenciais para o combate
ao envelhecimento da sua pele. Estes três produtos excepcionais funcionam
sinergeticamente para conseguir importantes resultados de
anti-envelhecimento todos os dias. Este sistema de produtos purifica,
hidrata, renova e revela uma pele mais jovem – para um aspecto
rejuvenescido e saudável, hoje e amanhã.
ageLOC™ Future Serum
Descubra um aspecto mais jovem, de manhã
e à noite. Os poderosos ingredientes antienvelhecimento cientificamente testados
estimulam a renovação celular em 85%*. A
tecnologia de ingredientes patenteada
permite um rejuvenescimento da estrutura
da pele, estimula a produção de colagénio a
150%** e reduz para metade a produção de
MMP (Matrix Metallopeptidase – uma
enzima que destroi a estrutura da pele).
ageLOC™ Future Serum – para um aspecto
visivelmente mais jovem.
30 ml

Resultados impressionantes no combate ao anti-envelhecimento
Para conseguir a melhor experiência ageLOC™, adicione ageLOC™ Future Serum ao seu
programa de beleza na etapa de tratamento e descubra como os produtos actuam
sinergeticamente para conseguir uma pele de aspecto mais jovem, de manhã e à noite. Ao
atacar as principais fontes de envelhecimento com uma maior concentração de ageLOC™ do
que em qualquer outra fórmula da Nu Skin®, ageLOC™ Future Serum transforma realmente a
sua pele e consegue resultados extraordinários.
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Uma pele com aspecto mais jovem de 8 formas

Resultados de Estudo Efectuado por Terceiros sobre Percepção do Consumidor sobre
ageLOC™ Future Serum*
Inclua ageLOC™ Future Serum no seu programa diário anti-envelhecimento e consiga
vantagens de oito formas diferentes:
Percentagem de Melhoria

66%

1. Rejuvenescimento da Estrutura da Pele

62%

2. Suavidade da Pele

70%

3. Uniformização do Tom da Pele
4. Linhas Finas/Rugas

59%
73%

5. Brilho
*Pesquisa in vitro durante 4 semanas com um
composto de extracto de bambu, extracto de
ervilha e glucosaminas.

6. Tamanho dos Poros

** Pesquisa in vitro durante 8 semanas com Equol.

8. Hidratação

7. Descoloração da Pele (Marcas)

51%
56%
71%
Opinião pessoal após 12 semanas de utilização

*Estudo clínico de 12 semanas com 25 pessoas que utilizaram ageLOC™ Future Serum.

100%
A ciência ageLOC™ apresenta resultados*

Forneça à sua pele todas as vantagens de ageLOC™ e consiga uma pele com aspecto mais
jovem utilizando os quatro produtos da linha ageLOC™:

acordo com avaliação clínica, 100% das pessoas começaram a observar resultados nos
·	De
sinais de envelhecimento em apenas 7 dias.
	
acordo com avaliação clínica, 100% das pessoas mostraram melhoria de aspecto geral
· De
– incluindo linhas finas, suavidade da pele e brilho, (após 12 semanas de uso).
*Com base em resultados de um teste clínico independente de 12
semanas em 25 pessoas que utilizaram produtos ageLOC™ Transformation.

ageLOC™ Transformation**

Prepare-se para se transformar com o nosso mais
avançado sistema anti-envelhecimento.
**A embalagem inclui ageLOC™ Elements
e ageLOC™ Future Serum.

