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Yaşlanma Şeklinizi Sevin
Genç görünmenin ve hissetmenin 
sağlık ve titrekliğin uzadığını hayal 
edin. Nu Skin®’in ageLOC™ bilimi 
yaşlanmanın görünüşünü en üst 
düzey kaynaklara yoğunlaşarak 
önemli ölçüde azaltabilir. 
Beklediğiniz buydu.Şimdi 
ageLOC™’un gücünü deneyin.   

             CİLDİNİZİN 
  GENÇLİGİNİ ORTAYA  
             ÇIKARIN

Devrim Niteliğindeki Buluş
Yaşınız görünüşünüzle aynı düzeyde mi? Nu Skin® ve ageLOC™ ile bunu kontrol altında tutun. 
Nu Skin® in önde gelen liderlerle birlikte geliştirdiği, ageLOC™  bilimi yaşlanmanın belirtilerini 

ageLOC™ Elementleri ve ageLOC™ Future Serum ile.  
Her gün daha genç görünen cildi açığa çıkarın.

Nu Skin®  in iş fırsatı ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
distribütörünüz ile iletişime geçiniz.
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değiştiren devrim niteliğinde bir yaklaşımdır. 
Yaşlanma bilimine olan bu eşsiz ve kişiye 
özel yaklaşım yaşla ilgili super markersların 
ya da - NuSkin® “arSuperMarkers” (yaşla 
ilişkili belirtiler) diye adlandırmaktadır- 
keşfine dayanmaktadır. Nu Skin®’in ayrıcalıklı 
ageLOC™ bilimi yaşlanmanın en büyük 
kaynağı nasıl yaşlandığımızı etkileyebilen bu 
arSuper Markers’ları hedefler.

ageLOC™ bilimi aracılığıyla Nu Skin® 
yaşlanırken nasıl göründüğümüzü etkileyen 
genleri kesin olarak tanımlamıştır. Bu 
fonksiyonel genler grubu arSuperMarkers 
ların anahtarıdır. ageLOC™ bilimi bu arSuper 
Markers’ları genclik modeli aktivitelerini 
dengeler ve Nu Skin® ürünlerinin gelişimine 
doğru bu bilimi içine katar.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
Tone, ageLOC™ Radiant Day 
SPF 22 ve ageLOC™ 
Transforming Night
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ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Gece ve gündüz nazikçe 
arındırır ve cildi hazırlar. Bu 
sofistike köpüren temizleyici 
cilde ileri düzeyde anti-ageing 
içerikleri sağlarken  temizleme 
ve toniklemeyi basit bir adımla 
birleştirir. Lüks formülü ilk 
ageLOC™  aşısını verir cildinizin 
yumuşak ve tazelenmiş 
hissetmesini sağlar.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
İnce çizgilerin ve kırışıklıların 
görünümünü 45%* oranında 
azaltan maddeler içerdiği  
kanıtlanmış ageLOC™ Radiant 
Day SPF 22 cildinizi UVA ve UVB 
gibi güneşin zararlı etkilerinden 
korumaya yardımcı olurken  
aydınlatır, nemlendirir ve canladırır. 
Bu hafif günlük nemlendirici 
makyaj altında mükemmel ve 
pürüzsüz, yumuşak doku için hücre 
yenilemesini uyarır, her gün daha 
genç daha sağlıklı görünümlü bir 
cilt sağlar.

15 ml 

*Bambu özü,bezelye ekstresi ve 
glukosamin karışımı, 4 haftalık deney 
ortamındaki çalışmalar.

ageLOC™  
Transforming Night
Ultra-hafif bileşenler daha düzgün 
ve daha yumuşak bir doku için 
doğal gece hücre yenilenme 
sürecinde cildin kendi yapısını 
taklit ederler. Bu olağanüstü 
krem yaşlanma kaynaklarının, 
ince çizgilerin, kırışıklıkların ve 
gözeneklerin önemli ölçüde 
azaltılmasını hedeflemeye 
yardımcı olmak için güçlü  bir 
ageLOC™ dozu sunar böylece 
güne göz alıcı, esnek bir ciltle 
uyanırsınız.

 30 ml

Gençlik elementlerini cildinize aşılayın 
ageLOC™  Elementlerinin tanıtımı- anti-ageing cilt bakımının modern 
yapıtaşlarıdır. Bu üç asıl ürün günlük olarak fevkalade anti-ageing sonuçlar 
vermek için beraber çalışırlar. Bir sistem olarak bu ürünler – bugün ve 
gelecekte  daha genç, sağlıklı görünüşünüz için cildinizi arındırır, 
nemlendirir, yeniler ve daha genç görünümlü bir cilt ortaya çıkarır. 

Sır? ageLOC™ gençlik görünümünü korumak  ve yaşlanma belirtilerini 
azaltmak için yaşlanmanın en üst düzey kaynaklarını hedefler.

Fu
tu

re
 S

er
um

1.Genç Cilt Yapısı

2.Cilt pürüssüzlüğü

3.Homojen Cilt Tonu

4.İnce Çizgiler/Kırışıklıklar 

5.Aydınlık (Parlaklık)

6.Gözenek Boyutu

7.Cilt Rengi Değişmesi (Lekeler)

8.Su tutma (Hidrasyon)

Eşsiz Anti-ageing Sonuçlar
En üst düzeyde ageLOC™  deneyimi için bakımınıza ageLOC™ Future Serum’u uygulama adımı 
olarak ekleyin ve ürünlerin daha genç görünümünlü cildi ortaya çıkarmak için gece ve gündüz  
nasıl sinerji içinde çalıştıklarını keşfedin.Tüm Nu Skin® formülleri içinde  en yüksek ageLOC™ 
konsantrasyonunu içeren ageLOC™ Future Serum, yaşlanmanın kaynağını hedefleyerek, cildinizi 
eşsiz anti-ageing sonuçlarla tamamen değiştirir.

*12 Haftalık ageLOC™ Future Serum kullanılarak 25 denek üzerinde yapılan öz-algı çalışması.

ageLOC™ Future Serum
Artık gece gündüz daha genç bir 
görünümü keşfedin. Güçlü,bilimsel olarak 
test edilmiş anti-ageing bileşenler gençlik 
hücrelerinin yenilenmesini %85 e kadar 
teşvik eder.Patentli bileşenlerin teknolojisi 
genç cilt yapısını destekler,kolajen 
üretimini %150 ye kadar** takviye eder ve 
MMP (Matriks Metallopeptidase- cilt 
yapısını tahrip eden enzim) üretimini iki kat 
azaltır. ageLOC™ Future Serum – Gözle 
görülür daha genç bir görünüm için.

30 ml 

*Dört haftalık deneysel ortamdaki çalışmada 
bir bambu özü, bezelye ekstresi ve glukosamine 
karışımını kullanarak. 

**Sekiz haftalık deneysel ortamdaki 
çalışmalarda  Equol kullanarak.

ageLOC™  bilimi sonuçları sunar*
Cildinize ageLOC™  gücünü aşılayın ve dört ageLOC™  ürününün hepsini kullandığınız zaman 
tüm anti-ageing yararları ile daha genç görünümlü cilde kavuşun:

·  Deneklerin %100’ü sadece 7 gün içerisinde klinik sınıf öğrencileri tarafından 
derecelendirilmiş olarak,  yaşlanma belirtilerinde gelişmeler göstermeye başladılar. 

·  Deneklerin %100’ünde klinik sınıfı öğrencileri tarafından snıflandırılmış ince çizgiler, cilt 
yumuşaklığı ve canlılığı olarak genel görünümde iyileşme görülmüştür.(12 Haftalık kullanım 
sonrası)

* 25 denekle 12 haftalık klinik denemelerde ageLOC™ Transformation  
ürünleri kullanılarak elde edilen üçüncü şahıs sonuçlardır. 

ageLOC™ Transformation**  
Şimdiye kadar olan en gelişmiş anti-ageing  
sistemi ile dönüşüme hazırlanın. 

**Paket, ageLOC™ Elementleri ve  
ageLOC™ Future Serum içerir. 

Daha genç görünümlü cildin 8 yolu
ageLOC™ Future Serum üçüncü şahıs tüketici öz-algı çalışması sonuçları*
Anti-ageing bakımınızın bir parçası olarak ageLOC™  Future Serum şaşırtıcı cilt faydalarını sekiz 
önemli şekilde sağlar:

Yüzde olarak, hissedilen temel gelişmeler

12 Haftalık kullanım sonrası öz-algı


