Älska hur du åldras

Revolutionerande upptäckt

Föreställ dig att du förlänger känslan
av ungdom, hälsa och fräschhet i
ditt utseende. Nu Skins vetenskap
ageLOC™ tar itu med den
grundläggande källan för att
signifikant minska ålderstecknen.
Detta är vad du väntat på.
Upplev effektiva ageLOC™!

Börjar din ålder att synas? Håll det hela under kontroll med Nu Skin® och ageLOC™.
ageLOC™ är utvecklat av Nu Skin® i samarbete med välrenommerade forskare och är en
revolutionerande upptäckt som förändrar
hur vi tycks åldras. Denna unika och
patenterade approach på åldersforskningen
är baserad på upptäckten av åldersrelaterade
supermarkörer, eller som Nu Skin® kallar
dem - “arSuperMarkers.” Nu Skin® har
utvecklat tekniken ageLOC™ som riktar in sig
på arSuperMarkers – den främsta källan till
åldrande som påverkar hur vi åldras.
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Hud som ser ung ut varje dag
med ageLOC™ Elements och ageLOC™ Future Serum.

Via vetenskapen kring ageLOC™ har Nu
Skin® kunnat identifiera vissa gener som kan
påverka vårt utseende när vi åldras. Dessa
funktionella grupper av gener är viktiga
arSuperMarkers. Med ageLOC™ balanseras
dessa arSuperMarkers i mer ungdomliga
aktiva mönster och denna vetenskap
inkorporeras nu i utvecklingen av Nu Skins
produkter.

Future Serum

Elements

Ge huden ungdomen åter

ageLOC™
Gentle Cleanse & Tone

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

Rengör och grundar milt varje
morgon och kväll. Denna
sofistikerade ansiktstvätt
kombinerar rengöring och
ansiktsvatten i ett enda steg,
samtidigt som huden får ta del av
avancerade åldersbekämpande
ingredienser. Med denna lyxiga
formula får huden sin första dos
ageLOC™ och blir mjuk och
fräsch.
60 ml

ageLOC™
Radiant Day SPF 22

ageLOC™ Radiant Day
SPF 22 innehåller ingredienser
som bevisligen minskar fina linjer
och rynkor med 45%* och fuktar
och stärker huden samtidigt som
den ger UVA/UVB-skydd. Denna
lätta dagkräm går utmärkt att
bära under makeup och stimulerar
en ungdomlig cellförnyelse för
mjukare hy – du får en fräschare
look varje dag.
15 ml
*4 veckors in vitro-studier med en
blandning av bambu- och ärtextrakt
och glukosamin.
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Hemligheten? ageLOC™ inriktar sig på de grundläggande
källorna till åldrandet för att bevara en ungdomlig hud och
minska ålderstecknen.
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Nu introducerar vi ageLOC™ Elements - moderna nödvändigheter
inom hudvård och anti-ageing. De tre första produkterna arbetar
tillsammans på daglig basis för exceptionella resultat. Tillsammans så
rengör, förnyar och återfuktar dessa produkter din hud och tar fram
en ungdomligare, fräschare look, idag såväl som för framtiden.
ageLOC™ Future Serum
ageLOC™
Transforming Night

Ultramilda ingredienser efterliknar
hudens egen uppbyggnad
och arbetar med den naturliga
cellförnyelsen för en lenare,
mjukare yta. Denna härliga kräm
innehåller en rejäl dos ageLOC™
för att ta itu med åldrandet och
minska fina linjer, rynkor och
förstorade porer, så du vaknar med
smidig, klar hy.
30 ml

Upptäck en ungdomligare look morgon
och kväll. Effektiva och vetenskapligt
testade åldersbekämpande ingredienser
stimulerar cellförnyelsen med 85%*.
Patenterad ingrediensteknik främjar
ungdomlig uppbyggnad av huden,
stimulerar kollagenproduktionen med
150%** och förminskar MMPproduktionen (Matrix Metallopeptidase
– enzym som förstör hudens struktur).
ageLOC™ Future Serum - för en synbart
yngre look.
30 ml

Oslagbara resultat
För den ultimata upplevelsen av ageLOC™, lägg till ageLOC™ Future Serum till din hudvård
som ett led i behandlingen och upptäckt hur produkterna samarbetar för att ta fram ett
ungdomligare utseende morgon och kväll. ageLOC™ Future Serum kan, genom att ta itu med
de främsta källorna till åldrandet, och med sin maxkoncentration av ageLOC™, verkligen
transformera din hud med oslagbara resultat.

8

Hud som ser yngre ut på 8 sätt

Resultat från oberoende konsumentstudie om ageLOC™ Future Serum*

**8 veckors in vitro-studier med Equol.

Fyll huden med effektiva ageLOC™ och få en hy som ser yngre ut. Du får alla fördelar när du
använder alla fyra produkter:

av deltagarna började skönja förbättringar efter bara 7 dagar och de graderades
·	100%
kliniskt.
	
100%
deltagarna visade generella förbättringar utseendemässigt – inklusive fina linjer,
· hudensavmjukhet
och lyster – och graderades kliniskt (efter 12 veckors användning).
*Baserat på resultaten av en oberoende 12 veckors klinisk prövning med
25 deltagare som använde produkterna ageLOC™ Transformation.

Som en del av din åldersbekämpning har ageLOC™ Future Serum åtta signifikanta fördelar:
ageLOC™ Transformation**

Förbättring i procent

66%

1. Ungdomlig uppbyggnad av huden

62%

2. Lenare hud

70%

3. Jämnare hudton

59%

4. Fina linjer/rynkor

73%

5. Klarhet (lyster)
*4 veckors in vitro-studier med en blandning av
bambu- och ärtextrakt och glukosamin.

100%
ageLOC™ ger resultat*

51%

6. Porstorlek

56%

7. Missfärgningar (fläckar)

71%

8. Hydrering

Konsumentens uppfattning efter 12 veckors användning
*12 veckors klinisk studie på 25 personer som använt ageLOC™ Future Serum.

Bered dig på en omvandling med vår mest
avancerade åldersbekämpning någonsin.
**Paketet innehåller ageLOC™ Elements och
ageLOC™ Future Serum.

