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Nu Skin is een wereldwijd geïntegreerd beauty- en 
wellnessbedrijf dat mensen helpt om zich mooi 
vanbinnen en vanbuiten te voelen en alles uit het 
leven te halen. En dat doen we met producten die 
het beste op het gebied van wetenschap, technologie 
en natuur combineren, waaronder onze bekroonde 
schoonheidsapparaten. 
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Over Nu Skin

MOOI VAN BUITENAF

Persoonlijke verzorging
Laten we een tijdreis maken naar de toekomst Hoe zie 
jij je toekomstige zelf? Toch stralend vol zelfvertrouwen 
van top tot teen! In welke levensfase je ook zit, met onze 
collectie persoonlijke verzorgingsproducten haal je je 
beste zelf naar boven, vanbinnen en vanbuiten!

MOOI VAN BINNENUIT

Wellness 
We willen je helpen om de beste versie van jezelf 
te ontdekken. Onze optimaal samengestelde 
voedingssupplementen, beauty-supplement, 
wellnessprogramma en gerichte oplossingen zijn 
geïnspireerd door de natuur en ondersteund  
door wetenschap.
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ALLES BEGINT MET INNOVATIE
Sinds onze oprichting in 1984 hebben innovatie en samenwerking altijd centraal gestaan in alles wat we doen. En dat zie je terug in de kwaliteit van onze producten en de manier  
waarop we werken. Onze producten worden namelijk ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande wetenschappers en wetenschappelijke instituties, en zijn gewapend met 
revolutionaire technologieën.

KERNWAARDEN
We zijn niet alleen innovatief, maar vinden het ook belangrijk om ethisch, 
optimistisch, realistisch, duurzaam en medelevend te zijn. We willen mensen 
empoweren en een Force for Good zijn (meer over Force for Good aan het einde 
van deze catalogus) en een Force for Green, maar we beseffen dat sommige dingen 
tijd en inzet vragen. Daarom zetten we ons volledig in om onze doelen te bereiken 
en de verwachtingen waar te maken.

DIRECTE VERKOOP
Ook zo dol op onze producten? En zou je anderen graag willen enthousiasmeren? 
Voor veel van onze Brand Affiliates is dit nog maar het begin. Of je je favoriete 
producten nu wilt delen met je vrienden of dit juist verder wilt doortrekken en zelf 
je bedrijf wilt opbouwen, vraag je contactpersoon bij Nu Skin gerust om meer 
informatie of raadpleeg nuskin.com.

DE WETENSCHAP STAAT VOOROP 
We hebben ons als doel gesteld om het onveranderlijke te veranderen en tegelijkertijd ook 
de wereld om ons heen, met één fantastisch product of één fantastische persoon tegelijk. 

Onze ageLOC wetenschap is een perfect voorbeeld hiervan. Dit revolutionaire onderzoek 
en deze technologie op het gebied van anti-ageing hebben geleid tot de ontwikkeling 
van enkele van onze populairste en innovatieve producten en apparaten. We werken graag 
samen met de scherpste breinen op het gebied van wetenschap. 

Onze producten worden onderzocht, getest en ontwikkeld door een team van meer 
dan 75 interne wetenschappers over de hele wereld, en hierin begeleid door onze 
Wetenschappelijke adviescommissie. Deze collectieve denktank bestaat uit experts op 
verschillende gebieden en biedt unieke inzichten, zodat we kunnen innoveren en nog heel 
lang nieuwe en revolutionaire producten op de markt kunnen brengen. 

We hebben geïnvesteerd in grote R&D-centra. Ons Centre for Anti-Ageing Research in 
onze Amerikaanse thuisbasis Provo en ons Greater China Innovation Park beslaan samen 
3944 vierkante meter, en zijn uitgerust met 11 ultramoderne laboratoria die worden gebruikt 
voor de ontwikkeling en evaluatie van onze producten. 
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De magie begint hier. Ervaar de kracht van Nu Skins beroemde anti-
ageing ingrediënten. Samen met de allernieuwste technologieën van 
onze LumiSpa- en Galvanic-apparaten heeft onze ageLOC wetenschap 
alles te bieden wat je huid nodig heeft om de zichtbare tekenen van 
veroudering aan te pakken, voor een prachtige, jeugdige uitstraling.

onthul de geheimen van een gezond ogende huid
AGELOC
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Maak kennis met ageLOC – het pronkstuk van Nu Skin. Dit product is het resultaat van 
jarenlange wetenschappelijke samenwerking en onovertroffen onderzoek, waarmee we een 
nieuw tijdperk hebben ingeluid op het gebied van anti-ageing. 

Het is deze Nu Skin-eigen technologie die ons helpt om jou te helpen. De ageLOC-producten 
verminderen de zichtbare tekenen van huidveroudering door ze bij de bron aan te pakken en 
onthullen zo een jong ogende, nieuwe versie van jezelf. 

zie er net zo jong uit als je je voelt
AGELOC WETENSCHAP

INNOVATIE DOOR SAMENWERKING
Innovatie en samenwerking liggen aan de basis van ons succes en zijn de reden dat Nu Skin 
nu wereldleider is op het gebied van welzijn en schoonheid, met uiteenlopende producten 
en gepatenteerde technologieën. Dit is wat ons onderscheidt en zorgt ervoor dat wij de toon 
zetten in de anti-ageing sector. Door de oorzaken van veroudering te begrijpen en ons hierop 
te richten door middel van onze producten, kunnen we oplossingen bieden met duidelijke, 
zichtbare en aantoonbare resultaten. 

Maar we doen dit natuurlijk niet alleen. Ons team van interne wetenschappers zet uitstekende 
resultaten neer in een omgeving die gewijd is aan onderzoek en ontwikkeling. Dankzij de 
samenwerkingsverbanden met toonaangevende onderzoeksinstituten ontwikkelt Nu Skin 
voortdurend fantastische huidverzorgingsproducten die de sector veroveren.

DE WETENSCHAP ACHTER DE MAGIE
Nu Skin pakt de zichtbare tekenen van veroudering als nooit tevoren aan. In samenwerking 
met enkele van de beste anti-ageing onderzoekers ter wereld, hebben de wetenschappers van 
Nu Skin de belangrijkste actieve genengroepen geïdentificeerd die van invloed zijn op hoe 
we ouder worden. Onze exclusieve ageLOC wetenschap richt zich op deze ultieme bronnen 
van veroudering om producten te kunnen ontwikkelen die je helpen er jonger uit te zien en je 
jonger te voelen.

DE BALANS VAN EEN JEUGDIGE UITSTRALING
Het identificeren van deze actieve genengroepen is pas de eerste stap. Het is ook belangrijk 
om te begrijpen welke impact een verandering in het expressieprofiel heeft op deze 
verouderingskenmerken. Het in evenwicht brengen van het expressieprofiel van een bepaalde 
groep genen is een subtiel proces: door expressieprofiel van de verschillende actieve 
genengroepen worden sommige genexpressies afgewezen en andere geaccepteerd naarmate 
we ouder worden. Het is dus niet even een kwestie van ze activeren of uitschakelen.
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HYDRATERENDE ANTI-AGEING GEZICHTSCRÈME 25 ML

De lichte, hydraterende ageLOC Radiant Day SPF 22 is 
makkelijk in gebruik, laat je huid stralen en helpt de zichtbare 
tekenen van huidveroudering te verminderen. Deze zijdezachte 
formule geeft de huid een gladde, zachte feel en vermindert 
de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels voor een stralende, 
zuivere huid. Ook biedt deze crème bescherming tegen 
overmatige blootstelling aan de zon.

Doe iedere ochtend een hoeveelheid ter grootte van een 
erwt op je vingertoppen en breng het product aan met op- en 
buitenwaartse bewegingen op je gezicht en hals. Vermijd hierbij 
de ogen. De verpakking en instructies van ageLOC Radiant Day 
SPF 22 zijn gemaakt voor een productgebruik van 30 dagen.

ageLOC Radiant Day en ageLOC Transforming Night zijn als 
broer en zus! Ze bevatten veel van dezelfde hydraterende en 
anti-ageing ingrediënten en bieden de huid van je gezicht talloze 
aanvullende voordelen, voor een optimaal effect! ageLOC 
Radiant Day is ook beschikbaar als onderdeel van het ageLOC 
Transformation-pakket. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ANTI-AGEING FOAMING CLEANSER & TONER 60 ML

Combineer reiniging en tonifiëring samen in één handige stap 
met ageLOC Gentle Cleanse & Tone. De rijke formule met 
dubbele werking is licht schuimend en reinigt, revitaliseert en 
hydrateert je huid op een milde wijze. Ook helpt het de natuurlijke 
pH-waarde te behouden, terwijl onze ageLOC-ingrediënten de 
zichtbare tekenen van huidveroudering bij de bron aanpakken.

Gebruik tweemaal per dag, in de ochtend en in de avond. 
Bevochtig je gezicht en hals met lauw water. Breng drie pompjes 
aan op de vingertoppen en masseer het product zachtjes in de 
huid van je gezicht en hals. Vermijd hierbij rechtstreeks contact 
met de ogen. Spoel af met warm water en dep de huid droog. De 
verpakking en instructies van ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
zijn gemaakt voor een productgebruik van 30 dagen.

Zo bespaar jij kostbare tijd door je reiniging en tonifiëring te 
combineren, en geniet je huid van een milde reinigingservaring 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone dankzij de speciale 
ingrediënten die mild genoeg zijn voor elk huidtype. ageLOC 
Gentle Cleanse & Tone is ook verkrijgbaar als onderdeel van het 
ageLOC Transformation-pakket.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

Het ageLOC Future Serum en de kracht van de ageLOC-
ingrediënten geven je huid op acht verschillende manieren 
een jeugdige uitstraling. Pak de zichtbare tekenen van 
huidveroudering aan bij de bron, hydrateer je huid en geniet 
van een gladdere, stevigere huidstructuur met een gelijkmatige, 
stralende teint, terwijl de zichtbaarheid van poriën en verkleuring 
wordt verminderd. Dat is een goede combinatie!

Gebruik in de ochtend en avond vóór de hydratatie. Breng twee 
pompjes aan op de vingertoppen en breng het serum met op- en 
buitenwaartse bewegingen aan op je gezicht en hals. Vermijd 
hierbij de huid rondom de ogen. De verpakking en instructies van 
ageLOC Future Serum zijn gemaakt voor een productgebruik 
van 30 dagen. 

ageLOC Future Serum pakt de zichtbare tekenen van 
huidveroudering bij de bron aan. Het is bovendien een echte 
multitasker – je ervaart acht verschillende huidvoordelen in één 
product! Future Serum is ook verkrijgbaar als onderdeel van het 
ageLOC Transformation-pakket.

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

ANTI-AGEING GEZICHTSSERUM 30 ML
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ANTI-AGEING  NACHTCRÈME 30 ML

Verminder de zichtbaarheid van fijne lijntjes, rimpels en poriën 
met ageLOC Transforming Night, een rijke hydraterende crème 
die samenwerkt met het natuurlijke vernieuwingsproces van je 
huid. Zo word je iedere ochtend wakker met een gladde, soepele 
huid. Het bevat milde ingrediënten en onze speciale ageLOC-
blend die de huid hydrateert en verjongt door de zichtbare 
tekenen van huidveroudering bij de bron aan te pakken.

Als afronding van je avondritueel, neem een kleine hoeveelheid 
van het product op je vingertoppen en breng het aan met op- 
en buitenwaartse bewegingen op je gezicht en hals. Vermijd 
daarbij de huid rondom de ogen. De verpakking en instructies 
van ageLOC Transforming Night zijn gemaakt voor een 
productgebruik van 30 dagen. 

ageLOC Transforming Night en ageLOC Radiant Day zijn als 
broer en zus! De hydraterende en anti-ageing ingrediënten die ze 
bevatten komen namelijk grotendeels overeen, zodat de huid van 
je gezicht talloze aanvullende voordelen krijgt voor een optimaal 
effect! Dit product is ook beschikbaar als onderdeel van het 
ageLOC Transformation-pakket. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Je ultieme systeem voor een heldere huid
AGELOC BOOST

Twee minuten klinkt niet lang, maar toch kunnen ze je dag 
volledig veranderen. In 120 seconden is echt van alles mogelijk. 
Misschien ontmoet je je ware liefde wel, win je de loterij of loop 
je een oude bekende tegen het lijf. Nog steeds niet overtuigd? 
Maak dan kennis met ons ultieme wapen voor een mooie gloed 
en ontdek het ageLOC Boost-systeem zelf! Als je het systeem 
gedurende twee minuten per dag 12 weken lang gebruikt, zul  
je de volgende zichtbare verbeteringen in je huid zien1:

• 75% helderder 

• 103% voller 

• 90% veerkrachtiger 

• 104% steviger

• 66% gladder 

• 57% minder zichtbare poriën 

• 64% zachter 

Je vraagt je vast af hoe dit kan. Ten eerste stuurt de 
revolutionaire, variabel pulserende microstroomtechnologie van 
de ageLOC Boost onderbroken, variabele pulsen naar de huid. 
Voor deze technologie is trouwens een patent aangevraagd.  
De pulsen zijn ook evenwichtig geladen en schakelen daarom 
om de 2,4 seconden van polariteit, dus van positief naar negatief 
en weer terug. In combinatie met de krachtige ingrediënten van 
ons Activating Serum, optimaliseert en activeert het ageLOC 
Boost-apparaat je huid. Het resultaat? Een teint waarvan je altijd 
al droomde!

Gewoonweg fantastisch, toch? 

7

1 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op 
een enkelblinde in vivo studie van 12 weken onder 32 vrouwelijke deelnemers tussen 
de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost-systeem 12 weken lang eenmaal per dag 
gebruikten.
2 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op 
een enkelblinde in vivo studie van 6 weken onder 20 vrouwelijke deelnemers tussen 
de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost Activating Serum in combinatie met het 
ageLOC Boost-apparaat 6 weken lang eenmaal per dag gebruikten.
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BOOST  
SYSTEM

HUIDVERHELDEREND SYSTEEM VOOR JE GEZICHT

Geef je huid een stralende, heldere gloed. Het ageLOC Boost-
systeem combineert zijn revolutionaire, variabel pulserende 
microstroomtechnologie met de krachtige ingrediënten van het 
Activating Serum om je huid op alle vlakken een boost te geven. 
Het resultaat is een stralende, vollere en veerkrachtigere huid1 
met een heldere, gelijkmatige teint en jeugdige uitstraling. Ook 
helpt dit systeem bestaande pigmentvlekken minder zichtbaar te 
maken. En dat alles in slechts twee minuten per dag! 

Al na 7 dagen1 zul je merken dat je huid er zichtbaar voller en 
helderder uitziet, veerkrachtiger en steviger aanvoelt, dat de poriën 
kleiner zijn geworden en meer. Hiervoor hoef je het systeem maar 
eenmaal per dag te gebruiken! En dat was nog niet alles. Je kunt 
de hele dag door van deze verbeteringen genieten2 ! 

VERHELDEREND GEZICHTSSERUM 40 ML

BOOST  
ACTIVATING SERUM

Het Activating Serum is de perfecte partner voor het ageLOC 
Boost-systeem. Dit serum zorgt er namelijk voor dat de unieke 
variabel pulserende microstroom (patent aangevraagd) optimaal 
door de huid wordt geleid. Het is doordrenkt met ingrediënten 
die een verhelderende werking hebben op de huid, evenals een 
hydraterende mix, een extract van de kaviaarlimoen voor een 
milde scrubervaring en onze gepatenteerde ageLOC-mix die  
de zichtbare tekenen van huidveroudering bij de bron aanpakt. 

Eenmaal per dag ná het reinigen en tonifiëren. Stap 1: Zet het 
apparaat aan door naar boven te swipen. Stap 2: Breng 3 pompjes 
van het Activating Serum aan op het geleidende oppervlak 
van het apparaat. Verdeel dit over de ene helft van je gezicht. 
Stap 3: Swipe nogmaals naar boven. Beweeg het geleidende 
oppervlak over je gezicht. Stap 4: Herhaal stap 2 en stap 3 op de 
andere helft van je gezicht. Stap 5: Het apparaat schakelt zichzelf 
automatisch uit. Masseer het overtollige Activating Serum in de 
huid, en ga daarna door met je dagelijkse huidverzorgingsroutine.

Eenmaal per dag ná het reinigen en tonifiëren. Stap 1: Zet het 
apparaat aan door naar boven te swipen. Stap 2: Breng 3 pompjes 
van het Activating Serum aan op het geleidende oppervlak 
van het apparaat. Verdeel dit over de ene helft van je gezicht. 
Stap 3: Swipe nogmaals naar boven. Beweeg het geleidende 
oppervlak over je gezicht. Stap 4: Herhaal stap 2 en stap 3 op de 
andere helft van je gezicht. Stap 5: Het apparaat schakelt zichzelf 
automatisch uit. Masseer het overtollige Activating Serum in de 
huid, en ga daarna door met je dagelijkse huidverzorgingsroutine.

Het ageLOC Boost Activating Serum bevat zeenarcis-extract 
dat een verhelderende werking heeft voor een vitale, stralende 
huid. Omdat het een beschermde soort is, wordt deze plant in 
een gecontroleerde omgeving voor ons gekweekt (via Controlled 
Environment Agriculture (CEA)). CEA-ingrediënten worden op 
duurzame wijze in een gesloten omgeving verbouwd, zodat ze 
van zaad tot oplossing traceerbaar zijn.

8De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001951.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001928.html


voor een jeugdige uitstraling van top tot teen

AGELOC GALVANIC SPA  
EN AGELOC GALVANIC BODY SPA

De ageLOC Galvanic Spa zorgt in combinatie met speciaal 
ontwikkelde cosmetische producten voor een jeugdige 
uitstraling. En wel van top tot teen dankzij de verschillende 
geleiders voor gezicht, hoofdhuid en lichaam. Niet alleen 
worden fijne lijntjes en rimpels zichtbaar verzacht, maar ook 
je teint komt weer tot leven en je huid en hoofdhuid worden 
gerevitaliseerd. Je zult echt versteld staan. De voordelen 
van onze bijbehorende huidverzorgingsproducten worden 
geoptimaliseerd door de galvanische stroom. Kortom: het 
geheim van een gezond ogende huid ligt binnen handbereik.

Als je daarvan onder de indruk bent (en dat is vast zo) waarom 
zou je hier dan stoppen? Maak kennis met de ageLOC Galvanic 
Body Spa. Hij is eenvoudig in gebruik en ligt nog beter in de 
hand – de zichtbare tekenen van huidveroudering aanpakken 
was nog nooit zo makkelijk. Het apparaat werd ontworpen met 
eenvoud in gedachten en heeft een comfortabele vorm die 
de natuurlijke lichaamsrondingen volgt om het effect van de 
ageLOC Body Shaping Gel te optimaliseren, voor een jeugdige 
uitstraling. Met zijn pulserende galvanische stroom zorgt de 
Galvanic Body Spa op zachte, eenvoudige wijze voor een 
stevigere, gladdere en bovenal strakkere huid doordat cellulitis 
zichtbaar wordt verminderd.
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VERFRISSENDE EN REVITALISERENDE  
ANTI-AGEING GEZICHTSGELS 8 X 4 ML

Geniet thuis in alle comfort van een spa-ervaring door de 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels te gebruiken in combinatie 
met Nu Skins ageLOC Galvanic Spa-apparaat, en geef je huid 
zo een verstevigende en liftende boost waarbij tegelijkertijd 
onzuiverheden worden verwijderd en lijntjes en rimpels minder 
zichtbaar worden.* Onze ageLOC-ingrediënten pakken de 
zichtbare tekenen van huidveroudering aan voor een jeugdige 
uitstraling.

Gebruik de gels samen met je Galvanic Spa-apparaat en de Face 
Conductor, 2 of 3 keer per week. Breng de Pre-Treat Gel aan op 
je gezicht en hals en selecteer Applicatie #1 op je apparaat voor 
de eerste applicatie. Zorg dat het apparaat in contact blijft met 
je huid. Verwijder eventueel overtollig product en herhaal het 
proces met de Treatment Gel, waarbij je Applicatie #2 selecteert.

Door de gezichtsgels te gebruiken in combinatie met de 
ageLOC Galvanic Spa en de Face Conductor, optimaliseer je 
het effect van deze producten.  
 
 
*Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele 
evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde 
in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het 
systeem driemaal per week gebruikten.

OPZETSTUK VOOR GEZICHT

Dit handige opzetstuk heeft het ideale oppervlak om te gebruiken 
met je ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. Door het unieke 
groevenpatroon ontstaat er namelijk een gebied tussen de 
conductor en de huid waar zich meer ageLOC-product ophoopt. 
Als je de Face Conductor over de huid beweegt wordt er dus 
telkens wat product vastgehouden en zo over de huid verdeeld.

Gebruik het opzetstuk voor gezicht in combinatie met je Galvanic 
Spa-apparaat en de ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 2 tot 3 
keer per week. Breng de Pre-Treat Gel aan op je gezicht en hals 
en selecteer Applicatie #1, voor een sessie van 2 minuten. Zorg 
dat het apparaat in contact blijft met je huid. Verwijder eventueel 
overtollig product en herhaal het proces met de Treatment Gel, 
waarbij je Applicatie #2 selecteert, voor een sessie van 3 minuten.

Deze tool is uitsluitend geschikt voor gebruik met de ageLOC 
Galvanic Spa en de ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC  
SPA

ANTI-AGEING APPARAAT VOOR  
EEN GEREVITALISEERDE HUID

Dit apparaat kan worden gebruikt met verschillende Nu Skin-
producten en maakt gebruik van een zelfregulerende galvanische 
stroom die veelal wordt gebruikt in spa's om het effect van deze 
producten te optimaliseren. Verzacht lijntjes en rimpels, verjong 
en revitaliseer de uitstraling van je huid. Breng de spa-ervaring bij 
je thuis met uitstekende resultaten.

Gebruik het apparaat in combinatie met de ageLOC Galvanic 
Spa Facial Gels, de Tru Face Line Corrector, het ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum of de ageLOC Body 
Shaping Gel en de juiste Galvanic Spa conductor. Volg de 
gebruiksaanwijzing van het desbetreffende product en breng het 
aan op je huid. Bevestig de conductor en kies zoals aangegeven 
uit Applicaties #1 tot en met #5.

Het apparaat stelt het stroomniveau in dat geschikt is voor je 
huidtype, zodat je elke keer kunt genieten van een comfortabele 
en effectieve ervaring. Naast de ageLOC Galvanic Spa Facial 
Gels kan het apparaat ook worden gebruikt met de Tru Face Line 
Corrector, het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
en de ageLOC Body Shaping Gel, elk met zijn eigen voordelen. 
Probeer ze eens uit!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 
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10De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97310060.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001876.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003896.html


OPZETSTUK VOOR LICHAAM

De Galvanic Spa Body Conductor is gemakkelijk in gebruik met 
de ageLOC Body Shaping Gel, en gevormd met drie afgeronde 
bobbeltjes om de gel over de huid te verspreiden.

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. Breng een 
royale hoeveelheid ageLOC Body Shaping Gel aan op een zone 
(armen, benen, bovenbenen of billen). Niet inwrijven. Selecteer 
Applicatie #4 en behandel elke zone 5 minuten, 3 dagen per 
week.

Je kunt je ageLOC Body Shaping Gel zowel met dit apparaat als 
met de Galvanic Body Spa gebruiken!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR
OPZETSTUK VOOR HOOFDHUID

We hebben de ergonomische vorm van deze kam-achtige 
conductor geoptimaliseerd, zodat hij nog makkelijker in gebruik is. 
De tanden hebben een groter oppervlak dan het vorige model en 
ze zijn gevormd naar de vorm van de hoofdhuid, waardoor ze tot 
50% beter contact maken met de hoofdhuid. En zo profiteert je 
hoofdhuid optimaal van het ageLOC Nutriol Intensive  
Scalp & Hair Serum.

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. Breng het 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum aan op droog of 
vochtig haar. Scheid zo nodig het haar om het serum rechtstreeks 
op de hoofdhuid en de wortels te verstuiven. Masseer het 
product langzaam met de vingers in de hoofdhuid en kam alle 
weerbarstige lokken glad. Selecteer Applicatie #5 voor een sessie 
van 2 minuten, zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Galvanic Spa Scalp 
Conductor een geweldige aanvulling op je ageLOC Galvanic 
Spa en essentieel om te genieten van de voordelen van het 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 

GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

OPZETSTUK VOOR SPECIALE ZONES

De gladde, ovaalvormige punt van de Galvanic Spa Focus Area 
Conductor zorgt voor een beter contact op de probleemzones. 
Hierdoor wordt het effect van de Tru Face Line Corrector 
geoptimaliseerd en worden dus de fijne lijntjes en rimpels  
rondom je mond, ogen en op je voorhoofd aangepakt. 

Duw stevig om het opzetstuk op zijn plaats te klikken. Breng 
de Tru Face Line Corrector royaal aan op de lijntjes rondom 
je mond, neus, ogen en voorhoofd. Doe dit per zone die je wilt 
behandelen. Niet inwrijven. Vermijd rechtstreeks contact met  
de ogen. Selecteer Applicatie #3 en behandel elke zone  
2 tot 5 minuten, zowel ’s ochtends als ’s avonds.

Je kunt dit handige opzetstuk zowel met de ageLOC Galvanic 
Spa als de Tru Face Line Corrector gebruiken. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

11 De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003866.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97310170.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003897.html
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ANTI-AGEING SKIN FIRMING TRIO

Deze set bestaat uit de ageLOC Galvanic Body Spa, ageLOC 
Body Shaping Gel en ageLOC Dermatic Effects. Het apparaat 
levert een pulserende galvanische stroom, waarvan bewezen is 
dat deze het effect van de producten optimaliseert. Samen zorgt 
ons trio voor een strakker, gladder en steviger ogend lichaam.

Gebruik het product voor een optimaal resultaat in combinatie 
met de Body Shaping Gel, éénmaal per dag, 3 dagen per week 
op je armen, buik, billen en/of bovenbenen. Breng de gel aan 
op de gewenste zone en bevochtig je handen. Gebruik daarna 
het apparaat om de zone te masseren totdat de cyclus stopt. 
Verwijder eventueel overtollig product met een vochtig doekje 
en rond het ritueel af met ageLOC Dermatic Effects. 

Het apparaat heeft nu een nog groter geleidend oppervlak,  
voor optimale zichtbare verbeteringen. 

GALVANIC  
BODY TRIO

BODY CONTOURING LOTION 150 ML

De ageLOC-ingrediënten in Dermatic Effects pakken de 
zichtbare tekenen van huidveroudering bij de bron aan, terwijl 
de formule juist helpt om de zichtbaarheid van cellulitis te 
verminderen en de huid een stevigere, jeugdige uitstraling 
geeft. Een baanbrekende optische technologie verspreidt licht 
onmiddellijk, zodat het huidoppervlak er gladder uitziet.

Voor een optimaal resultaat in combinatie met je ageLOC 
Body Shaping Gel kun je Dermatic Effects tweemaal per dag 
aanbrengen – ’s ochtends en ’s avonds – op de huid van je armen, 
bovenbenen, billen en/of buik. 

Dermatic Effects is een crème met vele talenten. Het verbetert 
de celvernieuwing waardoor je huid een natuurlijke, stralende  
look krijgt en biedt elke dag hydratatie voor een zachte huid. 

BODY CONTOURING GEL 150 ML

Te gebruiken met de Galvanic Body Spa. Deze gel richt zich 
op de bronnen van zichtbare tekenen van huidveroudering 
en verzacht cellulitis, voor een stevigere, strakkere uitstraling 
van de huid. De gel is ontwikkeld om de huid te verkwikken 
en vermindert de zichtbare tekenen van veroudering terwijl 
‘hobbelige’ delen gladder worden gemaakt, zodat de huid er  
goed uitziet en heerlijk aanvoelt. 

Gebruik het product voor een optimaal resultaat in combinatie 
met de Galvanic Body Spa, éénmaal per dag, 3 dagen per week 
op je armen, buik, billen en/of bovenbenen. Breng de gel aan 
op de gewenste zone en bevochtig je handen. Gebruik daarna 
het apparaat om de zone te masseren totdat de cyclus stopt. 
Verwijder eventueel overtollig product met een vochtig doekje 
en rond het ritueel af met ageLOC Dermatic Effects. 

Deze gel is speciaal ontwikkeld voor gebruik met het Galvanic Body 
Spa-apparaat om je huid te revitaliseren en tegelijk de zichtbare 
tekenen van veroudering te verminderen. Onderzoek* wijst uit dat 
de effecten van de combinatie Galvanic Body Spa/ageLOC Body 
Shaping Gel/ageLOC Dermatic Effects na ongeveer 12 weken 
zichtbaar zijn (indien de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd). 
Vanaf week 8 werden er al allerlei voordelen waargenomen die tot  
en met week 12 alleen nog maar beter werden. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL

12
*Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een in vivo studie van 12 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers tussen de 18 en 60 jaar.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97103972.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003902.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003903.html


maak kennis met
AGELOC LUMISPA iO-SYSTEEM

De basis van een goede huidverzorgingsroutine is de 
allereerste stap: het reinigen! 

Wanneer je je gezicht op de juiste manier reinigt, 
verwijder je alle sporen van make-up, vuil en dagelijkse 
onzuiverheden. Maar als je je gezicht reinigt met het 
ageLOC LumiSpa iO-systeem, wordt je huidverzorging 
slimmer, de resultaten beter en stoppen de voordelen 
niet bij het reinigen! De ageLOC LumiSpa iO is 
gewapend met IoT-technologie. IoT staat voor ‘internet 
of things’, oftewel fysieke voorwerpen die ontworpen 
zijn om met elkaar verbonden te worden. Het apparaat 
heeft bluetooth-connectiviteit zodat het verbonden 
kan worden met de Nu Skin Vera-app op je telefoon. 

Gebruik het systeem tweemaal per dag twee minuten 
lang en ervaar zelf de klinisch bewezen huidvoordelen, 
die na verloop van nog tijd beter worden, zoals: 
grondige reiniging, zachtheid, gladheid, stralende huid, 
minder zichtbare poriën, helderheid en frisheid, 

En dankzij de slimme IoT-technologie kun je 
je routine optimaliseren met functies zoals 
persoonlijke huidverzorgingsroutines, intelligente 
begeleiding, selfie-tijdlijn, eenvoudig nabestellen, 
gepersonaliseerde productaanbevelingen, 
gebruiksstatistieken, beloningen en zoveel meer! 

En dat waren nog lang niet alle voordelen! Wanneer je 
het apparaat gebruikt in combinatie met de ageLOC 
LumiSpa iO Accent Head en ageLOC LumiSpa 
IdealEyes, werkt het systeem op de huid rondom je 
ogen om deze te verhelderen, een frisse uitstraling te 
geven en tegelijkertijd te verstevigen, gladder te maken 
en te hydrateren.

13
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AGELOC LUMISPA  
iO SYSTEM

KRACHTIG, MILD, INTELLIGENT 
HUIDVERZORGINGSSYSTEEM 100 ML

Het LumiSpa iO-systeem gebruikt slimme huidverzorging als 
input (i) voor een stralende, gezond ogende en jeugdige huid 
als output (o). Dankzij bluetooth-connectiviteit kan het apparaat 
gekoppeld worden aan de Nu Skin Vera-app op je telefoon.  
Zo krijg je toegang tot een reeks functies die intelligente 
begeleiding bieden om je LumiSpa iO-apparaat optimaal 
te gebruiken en te zorgen dat je op koers blijft voor je 
huidverzorgingsdoelen.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa iO-
apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van  
je huidverzorgingsroutine. 

Alleen de formules van de ageLOC LumiSpa Activating 
Cleansers zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de 
LumiSpa iO en zorgen ervoor dat de huid profiteert van alle 
voordelen die het systeem biedt om haar weer die jeugdige en 
gezonde uitstraling te geven. De LumiSpa is ook verkrijgbaar in 
een versie die niet gekoppeld hoeft te worden aan een app.

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR GEVOELIGE HUID 100 ML

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR DROGE HUID 100 ML

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

Als je een gevoelige huid hebt, is reinigen niet altijd even 
makkelijk. Op onze allerzachtste Activating Cleanser kun je 
altijd vertrouwen! Hij heeft een geurvrije formule met milde 
surfactanten die niet alleen je huid grondig reinigt maar ook 
droogheid, jeuk en dat trekkerige gevoel tegengaat.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa iO-
apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van  
je huidverzorgingsroutine. 

Alle ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn geformuleerd 
met ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om aan de 
specifieke behoeften van elk huidtype te voldoen. Ze zorgen 
voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding van de 
huid. Deze aspecten zijn essentieel voor de LumiSpa-ervaring en 
om de effectiviteit van LumiSpa iO’s gepatenteerde Two-Sense 
Motion-technologie te optimaliseren. Compatibel met zowel de 
LumiSpa als het LumiSpa iO-apparaat.

Een droge, schilferige huid kan een hele uitdaging zijn. De 
ingrediënten in deze reiniger zijn speciaal samengesteld om 
deze ongemakken te verlichten. Dit product bevat een mix van 
bevochtigingsmiddelen om het natuurlijke vochtgehalte van de 
huid op peil te houden, zodat de huid comfortabel aanvoelt.  
Maar ook salicyloyl-fytosfingosine om de huid te verzachten.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa 
iO-apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van je 
huidverzorgingsroutine. 

Alle ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn geformuleerd 
met ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om aan de 
specifieke behoeften van elk huidtype te voldoen. Ze zorgen 
voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding van de 
huid. Deze aspecten zijn essentieel voor de LumiSpa-ervaring en 
om de effectiviteit van LumiSpa iO’s gepatenteerde Two-Sense 
Motion-technologie te optimaliseren. Compatibel met zowel de 
LumiSpa als het LumiSpa iO-apparaat. 
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AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER VOOR 
NORMALE TOT GEMENGDE HUID 100 ML

Deze cleanser bevat een mix van milde reinigende bestanddelen 
voor de normale tot gemengde huid. Het bevat naast coco-
betaïne ook glycerine en een mix van geselecteerde algen- en 
plantenextracten, waaronder Mariadistel (zaadolie van de Silybum 
Marianum), Porphyra Umbilicalis en Nannochloropsis Oculata om 
de natuurlijke vochtbarrière van de huid in evenwicht te brengen.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa iO-
apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van  
je huidverzorgingsroutine. 

Alle ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn geformuleerd 
met ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om aan de 
specifieke behoeften van elk huidtype te voldoen. Ze zorgen 
voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding van de 
huid. Deze aspecten zijn essentieel voor de LumiSpa-ervaring en 
om de effectiviteit van LumiSpa iO’s gepatenteerde Two-Sense 
Motion-technologie te optimaliseren. Compatibel met zowel de 
LumiSpa als het LumiSpa iO-apparaat.

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR ACNEGEVOELIGE HUID 100 ML

Deze milde, geurvrije formule met salicylzuur, een bètahydroxyzuur 
dat helpt om poriën te helpen reinigen en puistjes te verminderen, 
is geschikt voor de onzuivere huid. Deze cleanser schuimt niet te 
veel om nieuwe huidirritaties te voorkomen en bevat ook carnosine 
voor antioxidatieve bescherming.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa 
iO-apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van je 
huidverzorgingsroutine. 

Alle ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn geformuleerd 
met ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om aan de 
specifieke behoeften van elk huidtype te voldoen. Ze zorgen 
voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding van de 
huid. Deze aspecten zijn essentieel voor de LumiSpa-ervaring en 
om de effectiviteit van LumiSpa iO’s gepatenteerde Two-Sense 
Motion-technologie te optimaliseren. Compatibel met zowel de 
LumiSpa als het LumiSpa iO-apparaat.

CRÈMEACHTIGE GEZICHTSREINIGER  
VOOR VETTE HUID 100 ML

Kan je vette huid wel wat hulp gebruiken? Deze cleanser bevat 
een combinatie van effectief reinigende bestanddelen voor de 
vette huid, waaronder coco-betaïne, Japanse Duizendknoop 
(wortelextract van de Polygonum Cuspidatum) en 
granaatappelsapextract die je een schoon en fris gevoel geven.

Zodra je apparaat en telefoon gekoppeld zijn en je een routine 
hebt geselecteerd, maak je gezicht nat met lauw water en doseer 
je een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa 
Activating Cleanser op je hand. Breng dit gelijkmatig aan op je 
gezicht en reinig je huid twee minuten lang met het LumiSpa 
iO-apparaat. Ga daarna verder met de volgende stappen van je 
huidverzorgingsroutine. 

Alle ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn geformuleerd 
met ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om aan de 
specifieke behoeften van elk huidtype te voldoen. Ze zorgen 
voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding van de 
huid. Deze aspecten zijn essentieel voor de LumiSpa-ervaring en 
om de effectiviteit van LumiSpa iO’s gepatenteerde Two-Sense 
Motion-technologie te optimaliseren. Compatibel met zowel de 
LumiSpa als het LumiSpa iO-apparaat.

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 
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HYGIËNISCH NIET-SCHUREND SILICONEN OPZETSTUK 
NORMAAL/ZACHT/HARD

Het siliconen opzetstuk is onderdeel van het ageLOC LumiSpa 
iO-systeem en heeft een zacht, niet-schurend siliconen oppervlak 
dat hygiënischer is dan de meeste andere borstels. Dankzij 
het geavanceerde design profiteert de huid optimaal van alle 
voordelen en worden de producten die je erna gebruikt beter 
opgenomen. Ze zijn verkrijgbaar in 3 varianten: normaal, zacht en 
hard voor een reinigingservaring op maat.

Je kunt het siliconen opzetstuk makkelijk op het apparaat  
klikken en verwijderen. Om nog lang te kunnen genieten van  
het apparaat, moet je het apparaat en de voor- en achterkant  
van het opzetstuk na elk gebruik grondig afspoelen en goed laten 
opdrogen. Vergeet niet om de Activating Cleanser rechtstreeks 
op je gezicht aan te brengen en niet op het siliconen opzetstuk.

Dankzij de slimme sensoren houdt het LumiSpa iO-apparaat 
het gebruik bij van elk siliconen opzetstuk en geeft het met een 
badge in de app aan wanneer je het moet vervangen. Deze 
opzetstukken zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het 
ageLOC LumiSpa iO-apparaat. De opzetstukken voor de 
LumiSpa die niet gekoppeld hoeft te worden aan een app  
zijn apart verkrijgbaar. 

VERSTEVIGENDE EN VERFRISSENDE 
OOGVERZORGINGSSET 

De Accent Head is een opzetstuk voor je ageLOC LumiSpa iO-
apparaat dat zorgvuldig ontworpen is om optimale bescherming 
te bieden en voor geleiding met je huid. Samen met IdealEyes 
werkt het systeem hard (en slim) om de huid rondom je ogen te 
verhelderen, te verstevigen, gladder te maken, beter te hydrateren 
en een gezond ogende uitstraling te geven. Ideaal, toch?

Breng ageLOC LumiSpa IdealEyes aan op de huid rond de  
ogen (niet aanbrengen op de oogleden of de ogen zelf). Volg  
de botstructuur rond de ogen en beweeg de LumiSpa Accent iO 
met rustige bewegingen. Niet scrubben en niet snel over de huid 
bewegen. Het apparaat zal na 30 seconden kort pauzeren om 
aan te geven dat het tijd is om naar de andere oogzone te gaan. 
Masseer de overtollige crème in de huid rond je ogen.

Dankzij de sensoren in de LumiSpa iO Accent Head detecteert 
je LumiSpa iO-apparaat automatisch dat de Accent Head 
is bevestigd en werkt zoals hij moet werken. De LumiSpa 
iO Accent Head past alleen op het LumiSpa iO-apparaat. 
Daarentegen kan IdealEyes zowel met het LumiSpa-apparaat 
als het LumiSpa iO-apparaat worden gebruikt. De Accent Head 
voor het LumiSpa-apparaat dat niet gekoppeld hoeft te worden 
aan een app is apart verkrijgbaar. 

AGELOC LUMISPA iO  
SILICONE HEAD

AGELOC LUMISPA iO  
ACCENT & IDEALEYES 
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Behandel de zichtbare tekenen van huidveroudering en 
word ouder zoals jij dat wil, met deze lijn van krachtige, 
gerichte oplossingen. De Tru Face-lijn is speciaal 
samengesteld om specifieke huidverouderingsproblemen 
aan te pakken. Deze collectie vormt een ideale aanvulling 
op je huidverzorgingsroutine om de zones die dat nodig 
hebben extra aandacht te geven.

Pak je zichtbare tekenen van huidveroudering aan. 
Word ouder zoals jij dat wil.

TRU FACE



WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

GEZICHTSGEL TEGEN LIJNTJES EN RIMPELS 30 ML

Iedere rimpel vertelt het unieke verhaal van elke frons en lach. 
Tru Face Line Corrector pakt deze zichtbare tekenen van 
huidveroudering aan door fijne lijntjes rond je ogen en mond en 
op het voorhoofd te helpen verzachten, zodat je rimpels – en de 
verhalen die ze vertellen – minder in het oog springen. 

Breng het ’s ochtends en ’s avonds aan rond de ogen en mond en 
op het voorhoofd. Gebruik daarna je favoriete hydraterende crème 
van Nu Skin. Gebruik de gel voor een optimaal resultaat met de 
ageLOC Galvanic Spa en de Focus Area Conductor, en selecteer 
Applicatie #3 voor een sessie van 2-5 minuten. Gebruik daarna je 
favoriete hydraterende crème van Nu Skin.

Bij gebruik van de Tru Face Line Corrector in combinatie met  
de ageLOC Galvanic Spa zijn de resultaten qua zichtbaarheid 
van fijne lijntjes na 4 weken beter dan bij gebruik van enkel de  
Tru Face Line Corrector gedurende 8 weken*.

LINE  
CORRECTOR
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U
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GEZICHTSTONER 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Als je de resultaten van je huidverzorging wil optimaliseren, is 
dit een echte musthave als eerste stap na elke reinigingsbeurt. 
Deze toner bevat enkele aminozuren die belangrijke bouwstenen 
zijn voor een jong ogende huid en bereidt je huid voor op de 
volgende stappen, zodat je de voordelen van de Tru Face-
collectie optimaal kunt benutten.

Gebruik dit product ’s ochtends en ’s avonds na het reinigen 
als je toner. Breng het product met een wattenschijfje aan op je 
gezicht en hals en gebruik vervolgens de Tru Face-producten en 
je favoriete hydraterende crème van Nu Skin.

Tru Face Priming Solution bevat groene thee-extract, dat alom 
bekendstaat om zijn antioxiderende voordelen.

18De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

* Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie, gebaseerd 
op een in vivo, enkelblinde studie van 8 weken op één gelaatshelft.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101232.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97102704.html
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WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

VERSTEVIGEND GEZICHTSSERUM 60 CAPSULES CRÈME EN SERUM VOOR HALS EN DECOLLETÉ 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

ageLOC Tru Face Essence Ultra is Nu Skins meest krachtige 
verstevigingsproduct. Deze fantastische formule combineert 
onze gepatenteerde en wetenschappelijk bewezen Tru Face 
FirmPlex-technologie voor een zichtbaar stevigere huid en onze 
beroemde ageLOC wetenschap om de zichtbare tekenen van 
huidveroudering bij de bron aan te pakken. Dit serum beschermt 
je huid ook tegen de negatieve gevolgen van oxidatieve stress. 
Elke capsule levert doeltreffende resultaten! 

ageLOC Tru Face Essence Ultra moet tweemaal per dag 
aangebracht worden voor optimale resultaten. Voeg het toe aan 
je dagelijkse huidverzorgingsroutine, net vóór je hydraterende 
crème. Gebruik één capsule per keer. Open de capsule en druk  
er voorzichtig op. Breng twee tot drie druppels rechtstreeks op  
de probleemzones aan en breng vervolgens het resterende 
product op het hele gezicht aan. 

Waarom werkt ageLOC Tru Face Essence Ultra zo goed? We 
zetten echt alles op alles om dit tot een topproduct te maken en 
houden, en hebben de formule daarom sinds de lancering van 
Tru Face Essence in 2003 ook regelmatig aangepast. 

Dit duo tonifieert de huid van je hals en decolleté, versterkt de 
contouren en vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes en 
rimpels. Door de hydraterende en egaliserende werking zorgt  
Tru Face Essence Duet ervoor dat je huid er stralend uitziet.  
Het bevat ageLOC-technologie en pakt de zichtbare tekenen 
van veroudering aan bij de bron. 

Breng voor een optimaal resultaat ’s ochtends en ’s avonds aan op 
een droge gereinigde huid, vóór je dag- of nachtcrème. Doseer 
een of twee pompjes in je handen door gelijkmatig te drukken 
met twee vingers. Meng dit voorzichtig en breng het aan op je 
hals en decolleté.

ageLOC Tru Face Essence Duet is Nu Skins meest krachtige 
verstevigingsproduct. Deze fantastische formule combineert 
onze gepatenteerde en wetenschappelijk bewezen Tru Face 
FirmPlex-technologie voor een zichtbaar stevigere huid en onze 
beroemde ageLOC wetenschap om de zichtbare tekenen van 
huidveroudering bij de bron aan te pakken. Het is belangrijk 
om een product te gebruiken dat speciaal voor deze zones is 
ontwikkeld, en Essence Duet is de perfecte match!
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Het is niet altijd gemakkelijk om de zichtbare tekenen 
van huidveroudering aan te pakken. Onze anti-ageing 
productlijnen helpen een flink handje om deze verraderlijke 
tekenen te verminderen. Maar wat als sommige zones 
net iets meer aandacht nodig hebben dan andere? 
Dat is nou precies waar Tru Face zich op richt. Deze 
productlijn bestaat namelijk uit doeltreffende, gerichte 
oplossingen en is speciaal samengesteld om specifieke 
huidverouderingsproblemen aan te pakken. Het gamma 
vormt een ideale aanvulling op je huidverzorgingsroutine.

Ervaar de kracht van Tru Face
TRU FACE



Dit systeem is speciaal ontwikkeld om de zichtbare 
tekenen van huidveroudering bij 35-plussers te verzachten. 
Het verfijnt de huidtextuur, egaliseert de teint, vermindert 
zichtbaar fijne lijntjes en rimpels en zorgt voor een 
prachtige jeugdige uitstraling waar je dol op zult zijn.

transformeer je huid
NU SKIN 180º

N
U

 S
K

IN
 18

0
° 



N
U

 S
K

IN
 18

0
° 

ZACHT CELVERNIEUWINGSSERUM 30 ML

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

Nu Skin 180º Cell Renewal Fluid bevat een krachtige concen-
tratie van 15% van het polyhydroxyzuur gluconolacton, dat het 
celvernieuwingsproces op milde, doch effectieve wijze stimuleert. 
Dit multifunctionele serum versterkt ook de barrièrefunctie van de 
buitenste laag van de huid, verstevigt de huid, maakt haar gladder 
en verzacht tegelijkertijd lijntjes en rimpels. 

Gebruik dit product 's morgens en 's avonds (nadat de Skin Mist 
opgedroogd is) als de derde stap van het Nu Skin 180° System. 
Vul het pipetje tot de 0,5 ml markering en druppel het product 
op je vingertoppen. Breng gelijkmatig op het hele gezicht aan  
en vermijd hierbij de huid rond de ogen.

Bevat een krachtige concentratie van 15% van het polyhydroxyzuur 
gluconolacton, dat het celvernieuwingsproces stimuleert, de 
huid gladder maakt en tegelijkertijd de zichtbare tekenen van 
veroudering vermindert.

ANTI-AGEING GEZICHTSREINIGER 125 ML

Nu Skin 180° Face Wash bevat 10% actieve vitamine C en 
biedt krachtige anti-ageing voordelen tijdens je dagelijkse 
reinigingsroutine. Deze formule op basis van vitamine C vervaagt 
pigmentvlekken en verkleuringen, verstevigt de huid en verzacht  
de rimpels. Het resultaat is een frisse teint met een jeugdige gloed. 

Gebruik het 's ochtends en 's avonds als de eerste stap van 
het Nu Skin 180° anti-ageing systeem. Bevochtig je gezicht en 
hals met lauw water. Doe een klein beetje van de reiniger op je 
vingertoppen. Breng aan op gezicht en hals. Laat vervolgens met 
natte handen lichtjes schuimen. Spoel vervolgens af met warm 
water en dep de huid droog. 

Bevat sesamolie (Sesamum Indicum-zaadolie) en zonnebloemolie 
(Helianthus Annuus-zaadolie), rijke verzachtende ingrediënten die 
vochtverlies voorkomen en helpen de beschermende vochtbarrière 
van de huid op peil te houden, waardoor de huid schoon, fris en 
zacht aanvoelt. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

ANTI-AGEING GEZICHTSSPRAY 100 ML

180º  
SKIN MIST

Nu Skin 180° Skin Mist is een kalmerende gezichtstoner die 
een stapje verdergaat. De formule versterkt het natuurlijke 
vermogen van je huid om zich te beschermen tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf en helpt haar te beschermen tegen de 
negatieve zichtbare impact van oxidatieve stress. Deze mist bevat 
het HMW-complex, Nu Skins eigen ingrediëntenmix die een 
kalmerend effect heeft op de huid voor een comfortabel gevoel. 

Gebruik dit product zowel ’s ochtends als ’s avonds na het 
reinigen als de tweede stap van het Nu Skin 180° System. Spray 
Skin Mist lichtjes op je gezicht en hals. Vermijd hierbij de huid 
rond de ogen.

Het HMW-complex bevat extracten van Hypnea Musciformis, 
bijvoetskruid en wilgenroosjes, en is Nu Skins eigen ingrediëntenmix 
met een antioxiderende werking die de huid in goede conditie houdt 
zodat ze comfortabel aanvoelt. Hypnea Musciformis-extract is 
een alg die de huid gladder maakt.  Bijvoetskruid-extract is een 
hoge, heesterachtige vaste plant die helpt bij huidproblemen. 
Wilgenroosje-extract is een natuurlijk huidverzachtend bestanddeel. 
In het Engels ook wel bekend als fireweed (vuuronkruid), het is 
namelijk de eerste plant die de kop opsteekt na een brand. 22De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 

Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101251.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101253.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101250.html


ANTI-AGEING NACHTCRÈME 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

ANTI-AGEING DAGCRÈME 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Nu Skin 180° UV Block Hydrator SPF 18 is een rijke moisturiser 
die de natuurlijke vochtbarrière van je huid beschermt en haar 
tevens beschermt tegen uvb-stralen.  Deze 2-in-1 formule helpt 
je huid ook te beschermen tegen de zichtbare tekenen van 
vroegtijdige huidveroudering door uv-licht. 

Gebruik dit product ’s ochtends als de vierde stap van het 180° 
System. Breng met op- en buitenwaartse bewegingen een dun laagje 
aan op je gezicht en hals. Vermijd hierbij de huid rond de ogen. 

Avocado-olie (Persea gratissima-olie) zorgt voor een intensieve 
hydratatie en helpt rimpels en andere tekenen van veroudering 
zichtbaar te vervagen en de vochtbarrière van de huid te 
beschermen.

Nu Skin 180° Night Complex bevat creatine en werkt terwijl jij 
slaapt. Deze anti-ageing nachtcrème helpt je huid te herstellen 
van de negatieve gevolgen van overmatige blootstelling aan 
de zon, haar te beschermen tegen oxidatieve stress en versterkt 
tegelijkertijd de beschermende barrière van de huid. Word 
wakker met een stralende, gezonde teint.

Gebruik dit product elke avond als de vierde stap van het 180° 
System. Breng met op- en buitenwaartse bewegingen een dun 
laagje aan op je gezicht en hals, waarbij je de ogen vermijdt. 

Geweldige dingen komen vaak uit een onverwachte hoek. Deze 
formule bevat oliën van macadamianoot en moerasbloemzaad, die 
de vochtbarrière van je huid ondersteunen om haar op peil te houden 
en te beschermen. Het resultaat is een gladde, zachte en vitale huid.

N
U

 S
K

IN
 18

0
° 

180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

ANTI-AGEING GEZICHTSPEELING 2 X 25 ML

De AHA Facial Peel bevat een oplossing van 10% melkzuur die 
de zichtbare tekenen van huidveroudering zoals lijntjes en rimpels 
vervaagt. De alfa-hydroxyzuren (AHA’s) in deze gezichtspeeling, 
die afzonderlijk maar ook als onderdeel van het Nu Skin 
180°-systeem kan worden gebruikt, stimuleren de celvernieuwing 
zodat je teint er helderder en gladder uitziet. De Neutralizer 
is speciaal samengesteld om de plaatselijke gevoeligheid te 
beperken, zodat je zorgeloos kunt genieten van een mooie gloed. 

Gebruik deze peeling drie keer per week (in plaats van de Cell 
Renewal Fluid), na het reinigen en tonifiëren. STAP 1: Veeg 
voorzichtig met een AHA Facial Peel-schijfje over je gezicht en 
hals. Vermijd hierbij het gebied rondom de ogen. Laat de oplossing 
niet langer dan 10 minuten op je gezicht zitten. STAP 2: Veeg 
voorzichtig met een AHA Facial Peel Neutralizer-schijfje over je 
gezicht en hals. Gebruik daarna, zonder je huid af te spoelen, een 
hydraterende crème met een beschermingsfactor van Nu Skin® 
naar keuze. Houd er rekening mee dat er na het aanbrengen een 
licht prikkelend gevoel kan optreden. Dit is normaal. Als de irritatie 
echter aanhoudt, spoel je gezicht dan af met warm water. De AHA 
Facial Peel Neutralizer bevat een extract van haverpitten dat een 
verzachtende werking heeft op je huid.

Melkzuur in de gezichtspeeling stimuleert de celvernieuwing 
van de huid en exfolieert de opgebouwde dode huidcellen aan 
de oppervlakte van de huid en helpt zo fijne lijntjes en rimpels te 
verminderen, verbetert de textuur van de ruwe huid en verheldert 
verkleuringen. Het haverpitten-extract (Avena sativa-extract) in 
de Neutralizer bevat eigenschappen die de huid tot rust brengen 
en de plaatselijke gevoeligheid verminderen.

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…
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Het Nu Skin 180° Anti-Ageing Skin Care System bevat 
de Nu Skin 180° Face Wash, 180° Skin Mist, 180° Cell 
Renewal Fluid, 180° UV Block Hydrator SPF 18 en het 
180° Night Complex. 

Dit systeem is speciaal ontwikkeld om de zichtbare 
tekenen van huidveroudering bij 35-plussers te verzachten. 
Het verfijnt de huidtextuur, egaliseert de teint, vermindert 
zichtbaar fijne lijntjes en rimpels en zorgt voor een 
prachtige jeugdige uitstraling waar je dol op zult zijn.

De producten in de Nu Skin 180°-collectie bieden een 
scala aan anti-ageing voordelen, waaronder stimulering 
van de celvernieuwing, het leveren van vochtinbrengende 
bestanddelen, verbetering van de barrièrefunctie van het 
stratum corneum, verbetering van de weerstand van de 
huid tegen externe invloeden en bescherming tegen de 
negatieve gevolgen van oxidatieve stress door het bieden 
van antioxidantbescherming.

je specialist in celvernieuwing!
NU SKIN’S 180º SYSTEM

24
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We willen allemaal een stralende huid. Maar die krijg 
je niet zomaar. We ervaren allemaal de gevolgen van 
stress, vervuiling, slaaptekort en uv-stralen, waardoor 
de huid haar mooie glans kan verliezen. Daarom 
hebben we Nutricentials ontwikkeld. Met behulp van 
innovatieve wetenschappelijke processen hebben we 
extracten genomen van biologisch adaptieve planten 
die overleven in de zwaarste omstandigheden en hun 
veerkrachtige eigenschappen omgezet in iets dat 
geschikt is voor je huid:

ons bioadaptief plantaardig complex, hét geheim van 
ons bioadaptieve huidverzorgingssysteem. 

Gewapend met deze extracten helpt Nutricentials je 
huid om zich aan te passen aan je steeds veranderende 
omgeving. Het resultaat is een mooie en stralende huid 
waar je ook maar bent, zodat elke dag een fantastische 
dag is voor je huid.

Aangedreven door de natuur,  
ondersteund door wetenschap

NUTRICENTIALS
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Aangedreven door de natuur,  
ondersteund door wetenschap

NUTRICENTIALS

MICELLAIR REINIGINGSWATER 250 ML

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

Geef je reinigingsritueel een frisse twist en sluit je dag af met 
Nutricentials Day Away. Deze milde gezichtsreiniger, die niet 
afgespoeld hoeft te worden, helpt het vuil, de talg en de make-up 
te verwijderen die zich de hele dag door op je huid ophopen.

Breng Day Away Micellar Beauty Water aan op een 
wattenschijfje. Verwijder make-up en onzuiverheden van je 
gezicht. Herhaal zo nodig tot de huid schoon is.

Micellair water (reinigingswater verrijkt met micellen) staat 
bekend om zijn snelle, praktische en effectieve reinigende 
werking. Nutricentials Day Away brengt deze klassieke 
ervaring naar ongekende hoogtes met een formule die 
bevochtigingsmiddelen zoals natrium PCA, glycerine en 
propanediol bevat om de huid zacht, glad en gehydrateerd  
te houden. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

MILDE, CRÈMEACHTIGE ZEEPVRIJE 
GEZICHTSREINIGER 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Dit milde reinigingsmelk is een luxe, crèmeachtige, zeepvrije 
gezichtsreiniger en een fantastische multitasker. Het reinigt 
vuil, overmatige talg en make-up en helpt bovendien om de 
natuurlijke vochtbarrière van je huid op peil te houden. Zijn milde 
formule is verrijkt met bioadaptieve planten en huidverzorgende 
bestanddelen die bijdragen aan een goede hydratatie van de 
huid.

Masseer HydraClean voorzichtig in met je vingertoppen op je 
bevochtigde gezicht en hals. Spoel grondig af en dep de huid 
droog. Breng daarna een van onze twee toners aan, In Balance  
of Here You Glow. Gebruik het product ’s ochtends en ’s avonds.

Onze formule bevat een paar verrassende ingrediënten. Zo 
gebruiken we moerasbloemzaadolie om je huid te hydrateren en te 
verzachten, terwijl een mix van huidverzorgende ingrediënten en 
een bestanddeel uit zoethoutextract juist de natuurlijke vochtbalans 
van de huid op peil houden en de huid gladder maken. 

MILDE, ZEEPVRIJE REINIGINGSGEL  
VOOR HET GEZICHT 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Verwijder vuil dat de poriën verstopt en geef je huid een verfrist 
en schoon gevoel. Deze krachtige schuimende wasgel reinigt vuil, 
talg en make-up terwijl je huid gehydrateerd blijft. Het geheim 
zijn de reinigende bestanddelen op basis van aminozuur die de 
poriën reinigen en de hydraterende ingrediënten die de huid 
verfrissen en kalmeren. 

Laat de gel schuimen en breng hem met je vingertoppen aan op je 
bevochtigde gezicht en hals. Spoel grondig af en dep de huid droog. 
Breng daarna een van onze twee toners aan, In Balance of Here You 
Glow, en herhaal dit proces zowel in de ochtend als avond.

Andere reinigers verwijderen vaak te veel talg van de huid, 
waardoor de huid te veel uitdroogt. Nutricentials To Be Clear 
bevat reinigende bestanddelen op basis van aminozuur die een 
mild schuim vormen om de poriën te reinigen en overmatige 
talg te verwijderen. Tegelijkertijd helpen de vochtinbrengende 
bestanddelen ervoor dat je huid goed gehydrateerd blijft.
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VOEDEND GEZICHTSSERUM 30 ML

Geniet overdag van een zachte, stralende en verzorgde huid en 
help haar 's nachts te herstellen van de schadelijke invloeden van 
buitenaf. Dit snel absorberende serum bevat onze HydraFlex-
blend die de hydratatiebehoeften van je huid op peil houdt 
en een biologisch adaptieve plantaardige mix om haar te 
beschermen tegen de stressfactoren van het dagelijkse leven, 
zoals korte nachten, drukke dagen en de vervuiling van de stad.

Breng het serum na een reiniger en toner aan op je gezicht en 
hals met op- en buitenwaartse bewegingen. Gebruik daarna je 
favoriete hydraterende crème. 

De HydraFlex-blend vormt een zacht, vederlicht schild dat zich 
automatisch aanpast aan je omgeving, zodat je huid altijd de 
juiste hoeveelheid hydratatie krijgt. Dit betekent dat het vocht 
opneemt als de huid droog is en het vocht wegfiltert als de 
omgeving warm of vochtig wordt, zodat de huid altijd zacht  
en comfortabel aanvoelt.

VERFRISSENDE GEZICHTSTONER 150 ML

Deze lichte gezichtstoner helpt de huid in balans te houden door 
de pH-waarde van de huid aan te passen naar een optimale 
waarde. Het is geformuleerd met glycerine en een mix van 
vochtinbrengende ingrediënten, zoals lactobacillus ferment, aloë 
vera, natrium PCA en natrium hyaluronaat en helpt de natuurlijke 
vochtbarrière van je huid in stand te houden, waardoor de huid 
fris aanvoelt en er stralend uitziet.

Breng de toner na het reinigen met een wattenschijfje aan op je 
gezicht en hals, en wel met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik vervolgens Celltrex Always Right. 

pH balance toners bieden een aantal belangrijke voordelen 
voor je huid. Ze zorgen niet alleen voor een verfrissende 
hydratatieboost na het reinigen, maar ze helpen ook om de 
pH-waarde van je huid in balans te brengen, wat helpt om je 
huid voor te bereiden op de volgende stappen van je dagelijkse 
routine, zoals serums en hydraterende crèmes. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
HERSTELLEND SERUM

IN BALANCE
PH BALANCE TONER
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EXFOLIERENDE GEZICHTSTONER 150 ML

HERE YOU GLOW
EXFOLIERENDE TONER

Deze toner bevat een mix van hydroxyzuren voor een zachte, 
gladde, gezonde en zichtbaar stralende huid, plus salicylzuur dat 
helpt bestaande vlekjes minder zichtbaar te maken. Tegelijkertijd 
vermindert de reinigende werking de kans op het ontstaan van 
nieuwe vlekjes. Je huid ziet er schoon, helder en stralend uit – en 
is op alles voorbereid!

Reinig eerst je huid. Doe dan wat Here You Glow op een 
wattenschijfje. Veeg het doordrenkte wattenschijfje over gezicht 
en hals met op- en buitenwaartse bewegingen. Vermijd hierbij de 
oogzone. Even laten opdrogen en daarna opvolgen met serum en 
hydraterende crème. Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds.

De resultaten van onze recente klinische testen waren fantastisch! 
100% van de deelnemers gaf aan dat hun huid er stralender 
uitzag* na gebruik van Here You Glow. 

27 *Resultaten afkomstig uit een intern onderzoek onder 25 
deelnemers die Here You Glow Exfoliating Toner tweemaal daags 
aanbrachten op hun gezicht gedurende twee weken voordat ze zelf 
de zichtbare resultaten beoordeelden.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001784.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001783.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001791.html
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EYE LOVE BRIGHT EYES
ILLUMINATING EYE CREAM

HYDRATERENDE EN VERHELDERENDE OOGCRÈME 15 ML

Eye Love Bright Eyes is de ultieme keuze voor wie de vermoeide 
oogzone een oppepper wil geven. Deze lichte, crèmeachtige 
formule verbetert de uitstraling van de huid en vermindert de 
zichtbare effecten die dagelijkse schadelijke invloeden van 
buitenaf, waaronder blauw licht, op de huid hebben zoals  
dofheid, onregelmatigheden en spanning. 

Dep ‘s ochtends en ‘s avonds na het reinigen en tonifiëren, maar 
vóór het aanbrengen van het serum en de moisturiser, lichtjes 
rondom de ogen. Vermijd rechtstreeks contact met de ogen. 
Breng het product niet aan op de oogleden.

Appelextract (extract van de Pyrus Malus), een natuurlijk 
hydraterend sacharidencomplex, zorgt voor een flinke dosis 
hydratatie. In combinatie met extra bevochtigingsmiddelen 
(glycerine, butyleenglycol) zorgt de crème ervoor dat de huid 
gezonder en jonger oogt en dauwfris en gehydrateerd aanvoelt. 

https://nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001795.html
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DEW ALL DAY  
MOISTURE RESTORE CREAM

RIJKE HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 ML

Nutricentials Dew All Day verzacht en egaliseert je huid en 
zorgt de hele dag door voor continue hydratatie* zodat jij er 
op je best uit kunt zien, ongeacht de stressfactoren die op je 
pad komen. Tegelijkertijd vergroot een mix van bioadaptieve 
plantenextracten het vermogen van de huid om zich aan te 
passen aan haar omgeving, zodat ze zich beter kan herstellen  
van de dagelijkse stressfactoren.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op je gezicht 
en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Onze formule bevat pistachenootolie en sheaboter die de huid 
verzachten en gladder maken. We hebben hieraan Vitamine E 
en een derivaat van Vitamine E toegevoegd ter bescherming 
tegen oxidatieve stress veroorzaakt door schadelijke invloeden 
van buitenaf. 

THIRST FIX  
HYDRATING GEL CREAM

LICHTE HYDRATERENDE GEZICHTSGEL 75 ML

Ga ook voor een gladdere, mooier ogende huid met deze 
olievrije hydraterende gezichtsgel. Deze gel bevat een mix van 
bioadaptieve plantaardige ingrediënten die helpen de natuurlijke 
veerkracht van de huid te verhogen om haar beter te beschermen 
tegen de schadelijke invloeden van buitenaf. Verder zorgt 
het unieke biomimetische hydratatiecomplex voor langdurige 
hydratatie* door de natuurlijke elementen in de huid na te bootsen.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op je gezicht 
en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Thirst Fix levert directe en continue hydratatie, tot 24 uur lang*.

INTENSIEF HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 ML

Deze ultra-luxe gezichtscrème geeft de huid een hydratatieboost. 
Het resultaat is een zachte, gehydrateerde en stralende huid waar 
je urenlang* van zult genieten. Het bevat een mix van biologisch 
adaptieve plantaardige ingrediënten die de natuurlijke veerkracht 
van de huid vergroten en haar zo beter beschermen tegen de 
schadelijke invloeden van buitenaf. Het vruchtextract van de 
Evodia rutaecarpa zorgt voor een zichtbaar mooiere gloed. 

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op je gezicht 
en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik het dagelijks: ’s ochtends en ’s avonds. 

Met Moisturize Me hoef je je geen zorgen meer te maken of je 
huid wel voldoende gehydrateerd is. Deze crème houdt de huid 
namelijk dag en nacht optimaal gehydrateerd!* 

MOISTURIZE ME  
INTENSE HYDRATING CREAM

*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie 
gebaseerd op een 24-uurs in vivo klinische studie uitgevoerd 
op 32 gezonde vrouwelijke en mannelijke testpersonen van 18 
jaar en ouder. Het hydratatieniveau van de huid is gemeten met 
een corneometer in drie gebieden; een gebied waar Thirst Fix 
is toegepast, naast twee gebieden voor positieve (glycerine) en 
negatieve (onbehandelde) controle.

*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie naar 
aanleiding van een 24-uurs in vivo klinische studie uitgevoerd onder 
32 gezonde vrouwelijke en mannelijke deelnemers van 18 jaar en 
ouder. Het vochtgehalte van de huid is op drie plekken gemeten met 
een corneometer: waar Dew all day is toegepast plus twee plekken 
voor positieve (glycerine) en negatieve (onbehandelde) controles.

*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie
naar aanleiding van een 24-uurs in vivo klinische studie uitgevoerd 
onder 32 gezonde vrouwelijke en mannelijke deelnemers van 18 
jaar en ouder. Het hydratatieniveau van de huid is op drie plekken 
met een corneometer gemeten; één plek waar Moisturize Me is 
toegepast, plus twee plekken voor positieve (glycerine) en negatieve 
(onbehandelde) controles.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001787.html
http://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001788.html
http://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001793.html
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

LICHTE DAGCRÈME MET SPF 30 50 ML

Day Dream Protective Lotion bevat ons bioadaptief plantaardig 
complex dat het vermogen van de huid om zich aan te passen 
aan haar omgeving vergroot, zodat ze zich beter kan herstellen 
van de negatieve gevolgen van stress, vervuiling en oxidatieve 
stress. Carnosine, ons antioxidant in de strijd tegen blauw licht en 
infrarood, en SPF30 werken samen om het effect van overmatige 
blootstelling aan blauw licht, infrarood en UVB op je huid te 
neutraliseren. 

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op je gezicht 
en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik het elke ochtend. 

We hebben gemberwortelextract toegevoegd aan de formule 
van Day Dream. Dit is een antioxidant die de natuurlijke 
veerkracht van de huid tegen stress verhoogt, de huid kalmeert 
en helpt om de teint te egaliseren. 

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM
CREAMY DAY MOISTURIZER

Houd je huid heerlijk zacht en gehydrateerd met onze dagelijkse 
vochtinbrengende crème. Deze luxe gezichtscrème bevat 
bioadaptieve plantaardige extracten die je huid beschermen 
tegen de schadelijke invloeden van buitenaf, en SPF 30 voor extra 
bescherming tegen de zon. Het unieke filterbestanddeel dat blauw 
licht en infrarood tegenhoudt helpt ook de impact van overmatige 
blootstelling aan blauw licht en infrarood te verminderen.

Breng na het reinigen een royale hoeveelheid aan op je gezicht 
en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse bewegingen. 
Gebruik het elke ochtend.

Deze vochtinbrengende crème bevat bisabolol duurzaam 
verkregen uit de Candeiaboom. Dit is een natuurlijk ingrediënt 
afkomstig uit Zuid-Amerika dat de huid kalmeert en hydrateert 
en tegelijkertijd beschermt tegen de schadelijke invloeden van 
buitenaf. 

De perfecte keuze voor een gezonde teint met een mooie gloed! 
Complexion Protection is een lichte, breed spectrum zonnecrème 
met SPF50, mineralen en onze bioadaptieve plantaardige 
extracten die de huid helpen zich te beschermen tegen dagelijkse 
stressfactoren zoals vervuiling en oxidatieve stress zodat ze zich 
beter kan herstellen. Tegelijkertijd biedt carnosine, ons antioxidant 
tegen blauw licht en infrarood, extra bescherming en helpt de 
zichtbare effecten van overmatige blootstelling aan blauw licht en 
infrarood op je huid te neutraliseren, zoals verkleuringen en dofheid.

Breng ‘s ochtends na je moisturiser een royale hoeveelheid 
aan op je gezicht en hals, en doe dit met op- en buitenwaartse 
bewegingen. Gebruik de crème dagelijks, voordat je de zon 
ingaat. Schudden voor gebruik. Als je minder dan de aanbevolen 
hoeveelheid gebruikt is het beschermingsniveau aanzienlijk 
lager. Breng het gedurende de dag regelmatig opnieuw aan 
om beschermd te blijven, vooral wanneer je hebt gezweet of 
gezwommen of je lichaam met een handdoek hebt afgedroogd.

Bevat een extract van de Chlorella Vulgaris, een ingrediënt 
dat in een gecontroleerde omgeving wordt gekweekt. Dit 
ingrediënt is onderdeel van Groviv, een initiatief van Nu Skin dat 
gebruikmaakt van een technologische benadering van landbouw 
waarbij optimale teeltomstandigheden worden gecreëerd, van 
zaadje tot oplossing.

COMPLEXION PROTECTION DAILY 
MINERAL SUNCREEN SPF 50
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CRÈMEACHTIGE DAGCRÈME MET SPF30 50 ML DAGELIJKSE ZONNEBRANDCRÈME VOOR GEZICHT MET  
UVA/UVB-FILTERS EN MINERALEN. HOGE BESCHERMING. 40 ML

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001786.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001785.html
https://nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001794.html
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BRIGHTER DAY  
EXFOLIANT SCRUB 

FACIAL CLEANSING SCRUB 100 ML

Deze innovatieve exfoliërende scrub verwijdert dode huidcellen 
en onzuiverheden die de poriën verstoppen, zodat je teint er glad 
en stralend uitziet. Het is samengesteld op basis van een mix van 
huidverzorgende bestanddelen die de huid opfrissen en kalmeren 
voor extra comfort na het scrubben. Brighter Day geeft een 
heerlijk milde reiniging en heeft een frisse geur en een  
natuurlijke paarse kleur om je zintuigen te verwennen.

Maak de huid nat met warm water. Gedurende 30 seconden  
met ronddraaiende bewegingen aanbrengen op het gezicht en 
de hals. Spoel vervolgens af met warm water en droog de huid 
met een handdoek. Eén tot twee keer per week gebruiken. 

Onze formule met dubbele werking maakt gebruik van 
granaatappelenzymen om de dode huidcellen los te maken en 
verwijderen natuurlijk exfoliërende mineralen de dode huidcellen 
van je huid. De combinatie van zowel een enzymatische als 
fysieke peeling verwijdert dode huidcellen effectiever dan  
een van beide alleen zou kunnen doen.

VOEDEND MASKER VOOR GEZICHT  
EN HALS 100 ML

Als er een voedend gezichtsmasker is dat een dagje-spa-in-
een-tube genoemd zou kunnen worden, dan is het dit masker 
wel. Spa Day bevat bioadaptieve plantaardige extracten, 
en heeft een hydraterende formule die het vocht in de huid 
helpt vast te houden, waardoor droogheid wordt verminderd 
en je een gezonde gloed krijgt. Wanneer je huid wat extra 
vochtinbrengende “me time” nodig heeft, weet je precies wat  
je moet doen.

Breng het masker na het reinigen royaal aan op je gezicht en hals en 
laat het 10 minuten inwerken. Spoel vervolgens af met warm water.

De kracht van Spa Day zit hem in een speciaal ingrediënt, 
saccaride-isomeraat, een bevochtigingsmiddel verkregen uit 
planten dat bijdraagt tot een gehydrateerde en  
stralende uitstraling. 

SPA DAY  
CREAMY HYDRATING MASQUE

 PILLOW GLOW  
SLEEPING MASK

HYDRATEREND LEAVE-ON GEZICHTSMASKER  
VOOR ‘S NACHTS 75 ML

Nutricentials Pillow Glow is je geheime wapen terwijl je slaapt  
om ‘s ochtends wakker te worden met een stralende, verfriste,  
gezonde en gehydrateerde huid. Dit vochtaanvullende gelcrè-
mige gezichtsmasker geeft de huid terwijl je slaapt direct een 
hydratatieboost, waar je de volgende dag nog lang van zult 
genieten. Het brengt de natuurlijke vochtbarrière van je huid ‘s 
nachts op peil, zodat je wakker wordt met een stralende huid die 
meer dan 150%* gehydrateerd is. 

Breng over je serum of moisturiser een royale hoeveelheid aan 
om je huid een extra hydratatieboost te geven als laatste stap  
van je routine voordat je gaat slapen. Laat het even intrekken. 
Laat het masker de hele nacht werken om je huid te hydrateren.  
2-3 keer per week gebruiken.

Eén van de ingrediënten, diepzeewater (zeewater), is afkomstig 
uit Noirmoutier, een Frans eiland dat ook wel Mimosas wordt 
genoemd. Dit ingrediënt heeft een verhelderend effect op de  
huid, maakt poriën minder zichtbaar en kalmeert de huid. 

*Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd 
op een 24-uurs in vivo klinische studie onder 17 gezonde vrouwelijke 
en mannelijke deelnemers van 18 jaar en ouder. Het hydratatieniveau 
van de huid werd op drie plekken met een corneometer gemeten; 
één plek waar Pillow Glow was toegepast, plus twee plekken voor 
positieve (glycerine) en negatieve (onbehandelde) controles.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001790.html
https://nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001796.html
http://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001789.html
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Puistjes zijn nooit gewenst, en de tekenen die ze achterlaten 
blijven vaak langer zichtbaar dan we zouden willen. Met het 
Clear Action System, waarvan klinisch bewezen is dat het je 
huid zuiver en glad maakt, kun je eindelijk afrekenen met deze 
tekenen – van het verleden, het heden en de toekomst. 

het verleden, het heden en de  
toekomst van een schone huid

CLEAR ACTION



GEZICHTSTONER VOOR  
ACNEGEVOELIGE HUID 150 ML

Deze geavanceerde toner heeft een unieke formule waarin 
zoethoutextract, zink PCA en een speciale combinatie van 
vitamine C en E worden gecombineerd tot de perfecte  
oplossing om de geïrriteerde, rode of vette huid aan te  
pakken. Tegelijkertijd geeft de toner ook antioxidanten  
af om de huid te beschermen.

Breng de toner ’s ochtends en ’s avonds aan na het reinigen. Draai 
de dop tegen de klok in om het pompje te ontgrendelen en breng 
twee pompjes aan op een watje of wattenstaafje. Wrijf hiermee 
over je gezicht en hals. Vergeet niet om het pompje weer te 
vergrendelen door de dop de andere kant op te draaien.

Het lijkt misschien vreemd dat een gezichtstoner zoethoutextract 
bevat, maar het werkt geweldig. We gebruiken het om je huid 
te verzachten en om de zichtbaarheid van verkleuringen te 
verminderen. 

SPECIALE DAG-GEL VOOR  
ACNEGEVOELIGE HUID  30 ML

Deze lichte gel bevat een combinatie van ingrediënten en 
bevordert een zuivere, egale teint. Hij pakt niet alleen de 
problemen van huidige onzuiverheden aan, maar helpt ook om  
de verkleuringen van een eerdere acne-uitbraak te verminderen. 

Elke ochtend aanbrengen na het gebruik van Clear Action 
Toner. Doseer een hoeveelheid ter grootte van een parel op je 
vingertop en breng het zachtjes aan op je gezicht en hals met 
op- en buitenwaartse bewegingen. Je huid kan na gebruik erg 
droog aanvoelen. Om dit te vermijden kun je beginnen met een 
kleinere hoeveelheid om de 2-3 dagen, zodat je huid de tijd krijgt 
om te wennen.

Deze gel pakt de effecten aan van eerdere, huidige en toekomstige 
onzuiverheden. Het salicylzuur in de formule exfolieert en houdt de 
poriën schoon, terwijl het amandelzuur juist helpt om je huid een 
gladdere, zuivere uitstraling te geven. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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34De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

GEZICHTSGEL TEGEN PUISTJES  
VOOR ’S NACHTS 30 ML

 NIGHT  
TREATMENT

Word wakker met een gezond ogende huid. Clear Action Night 
Treatment geeft een nieuwe betekenis aan het schoonheidsslaapje. 
Hij helpt puistjes minder zichtbaar te maken terwijl je slaapt en 
zorgt voor een gladdere, zuivere, gelijkmatige teint.

’s Avonds gebruiken na een toner. Doseer een hoeveelheid ter 
grootte van een parel op je vingertop en breng het met op- en 
buitenwaartse bewegingen aan op je gezicht en hals. Vermijd 
hierbij contact met de ogen. 

De retinol in de formule van Clear Action Night Treatment 
verbetert juist de onregelmatige huidstructuur en de verkleuringen 
die veroorzaakt zijn door een eerdere uitbraak van puistjes.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110390.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110387.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110389.html
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Als het op huidverzorging aankomt, hebben we allemaal iets 
anders nodig en dit geldt ook voor hydratatie. Onze producten 
uit de Nu Skin Heritage-collectie komen tegemoet aan de 
hydratatiebehoeften van je huid. Perfect voor net dat beetje 
extra hydratatie of juist een flinke dosis, en daartussenin. Welke 
je ook kiest, voeg het toe aan je dagelijkse verzorgingsroutine 
om je huid gehydrateerd en gezond te houden. 

ontdek de producten waarmee  
alles destijds begon

NU SKIN HERITAGE



VERFRISSENDE EN HYDRATERENDE SPRAY VOOR 
HAAR, GEZICHT EN LICHAAM 250 ML

De NaPCA Moisture Mist verfrist je huid met slechts één 
verstuiving. Deze handige spray is perfect te gebruiken op je haar, 
gezicht en lichaam en zorgt ervoor dat je huid verfrist aanvoelt. 

Spray royaal op je gezicht (met gesloten ogen), haar of lichaam 
wanneer je toe bent aan wat verfrissing.

Niets voelt beter dan een verfrissende verstuiving van Moisture 
Mist op een warme dag. Met natuurlijke vochtbindende 
ingrediënten zoals natrium PCA kan een enkele verstuiving  
je huid al soepel en zacht maken. 

HYDRATERENDE GEZICHTSCREME 75 ML

Deze hydraterende crème is speciaal ontwikkeld voor mannen en 
vrouwen van alle leeftijden met een gecombineerde tot normale 
huid, en biedt de verzorging die je huid nodig heeft voor een 
gezonde gloed.

Gebruik direct na een reiniger en toner. Breng de crème met een 
lichte, opwaartse beweging aan op je voorhoofd en wangen, en 
daarna met een neerwaartse beweging op je neus en kin. Dep de 
crème zachtjes naar boven rondom je ogen. We adviseren om 
NaPCA Moisturizer zowel ’s ochtends als ’s avonds te gebruiken. 

Deze crème bevat vitamine E en het natuurlijke hydraterende 
ingrediënt NaPCA (natrium PCA), trekt snel in en versterkt  
het vochtbindende vermogen van de huid.

ENHANCER
VERZACHTENDE EN HYDRATERENDE GEZICHTSGEL 100 ML

Het is belangrijk om je huid gehydrateerd en verzorgd te houden. 
De Enhancer biedt milde verzorging, zodat je huid gehydrateerd 
wordt en frisser aanvoelt. 

Breng de gel royaal aan op je gezicht en lichaam voor een 
verzorgde huid. Vermijd hierbij de huid rond de ogen.  
Gebruik dit product zo vaak als nodig is. 

Deze formule zit barstensvol panthenol (een lid van de vitamine 
B-familie) en verwent je huid bij elk gebruik met een lading 
verzorgende, hydraterende ingrediënten.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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36De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110308.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101226.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110257.html


RIJKE HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME 75 G

De Rejuvenating Cream is ideaal voor wie een rijpere of droge 
huid heeft. Deze crème helpt de zichtbaarheid van fijne lijntjes  
en rimpels te verminderen en maakt de huid heerlijk zacht.

Breng de crème twee keer per dag aan op je gezicht en hals, 
na het gebruik van een reiniger en toner. Gebruik een lichte, 
opwaartse beweging voor je voorhoofd en wangen en beweeg 
naar beneden voor je neus en kin. Dep de crème extra  
voorzichtig naar boven rondom de ogen. 

De crème bevat ingrediënten die speciaal geselecteerd zijn om 
hun verzachtende, verjongende werking op de huid, en is een 
musthave voor de dagen waarop jij en je huid onder druk staan. 

REJUVENATING  
CREAM
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LIFTEND EN VERSTEVIGEND  
GEZICHTSMASKER - POEDER 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Breng twee helften van één geheel samen met Face Lift Powder en 
Activator. Samen maakt dit duo de huid van je gezicht en hals tijdelijk 
gladder en zichtbaar strakker, voor een egale, jonge uitstraling.

Gebruik dit duo na het reinigen. Meng een theelepel Activator 
en een theelepel Poeder samen tot het de dikte van een dunne 
lotion heeft. Daarna moet je het mengsel gelijk aanbrengen.  
Test de lotion voor gebruik uit op een klein stukje huid van  
5 centimeter, bijvoorbeeld achter je oor, om zeker te zijn dat ze 
geen irritatie veroorzaakt. Breng gelijkmatig aan op je gezicht en 
hals, vermijd hierbij de ogen. Laat het 30 minuten inwerken, spoel 
vervolgens af met warm water en dep de huid droog. Gebruik 
één- tot tweemaal per week. 

Het is normaal dat je huid wat strakker aanvoelt bij gebruik van  
dit mengsel. Dit effect komt door de acacia in de formule,  
een ingrediënt dat je huid strakker maakt en lift. 
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LIFTEND EN VERSTEVIGEND GEZICHTSMASKER - 
ACTIVEREND  125 ML

Breng twee helften van één geheel samen met Face Lift Powder en 
Activator. Samen maakt dit duo de huid van je gezicht en hals tijdelijk 
gladder en zichtbaar strakker, voor een egale, jonge uitstraling.

Gebruik na het reinigen. Meng een theelepel Face Lift Activator 
en een theelepel Powder samen tot het de dikte van een dunne 
lotion heeft. Daarna moet je het mengsel gelijk aanbrengen.  
Test de lotion voor gebruik uit op een klein stukje huid van  
5 centimeter, bijvoorbeeld achter je oor, om zeker te zijn dat ze 
geen irritatie veroorzaakt. Breng gelijkmatig aan op je gezicht en 
hals, vermijd hierbij de ogen. Laat het 30 minuten inwerken, spoel 
vervolgens af met warm water en dep de huid droog. Gebruik 
één- tot tweemaal per week.

Het is normaal dat je huid wat strakker aanvoelt bij gebruik van  
dit mengsel. Dit effect komt door de acacia in de formule,  
een ingrediënt dat je huid strakker maakt en lift. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Laat de godin in je stralen met Nu Colour. Deze lijn krachtige 
make-up en accessoires combineert intense kleuren met 
de beste wetenschap op het gebied van huidverzorging, 
en laat de natuurlijke schoonheid van je ogen, lippen en 
huid doorschemeren. Combineer de lijn met een goed 
huidverzorgingsritueel en NIETS kan jouw schoonheid  
nog tegenhouden.

versterk je natuurlijke schoonheid  
en laat haar doorschemeren

NU COLOUR



VLOEIBARE FOUNDATION MET SPF 35 30 ML

Ook zin in een look die zowel vanbinnen als vanbuiten goed voelt? 
Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving Foundation combineert 
het beste van twee werelden. Dit product hydrateert en beschermt 
de huid als een BB-crème, en blijft net als je favoriete foundation 
maar liefst 12 uur lang zitten**! De innovatieve hybride formule 
geeft niet alleen je teint een mooie heldere finish, maar wapent 
je huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf, beschermt haar 
tegen uva- en uvb-stralen en de schadelijke gevolgen  
van blootstelling aan blauw licht. 

Breng na je gebruikelijke dagelijkse huidverzorgingsroutine een 
of twee pompjes Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving 
Foundation aan met je vingers, een kwast of sponsje, en blend 
deze goed in de huid. Voeg nog een beetje toe afhankelijk  
van de gewenste dekking. 

Dit product wordt geleverd in een tube die gemaakt is van  
100% duurzaam verkregen biohars. En je kunt kiezen uit  
maar liefst 17 verschillende kleuren. 

BIOADAPTIVE* BB+  
SKIN LOVING FOUNDATION
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*Gebaseerd op 2 in vitro onderzoeken die zijn uitgevoerd op de 
grondstof met het Theobroma-cacaoboonextract.

**Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele 
evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 12 uur 
onder 34 vrouwelijke deelnemers tussen de 18 en 65 jaar oud.   
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1.1 Ivory

1.2 Shell

1.3 Linen

2.1 Cream

2.2 Sand

3.1 Natural Beige

3.2 Medium Ochre

3.3 Light Golden

3.4 Beige

4.1 Medium Beige

4.2 Shell Beige

4.3 Tan

5.1 Almond

5.2 Amber

5.3 Mocha

5.4 Chestnut

5.5 Java

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002051.html


TRANSPARANT LOS FIXEERPOEDER 30 G

FINISHING  
POWDER

Wees verzekerd van een zachte en onberispelijke finish met dit 
ultratransparante poeder. De formule absorbeert overtollig vet 
en maakt de huid minder glimmend. Kortom, een product dat 
perfect is voor elk huidtype en elke teint.

Dip met de Nu Colour Powder Brush N°2 of een poederdonsje 
in het poeder. Tik tegen de zijkant van het doosje om overtollig 
product te verwijderen. Strijk voorzichtig over je voorhoofd en 
naar beneden over je wangen, en zorg ervoor dat je het poeder 
losjes aanbrengt en niet inwrijft. 

Finishing Powder is de perfecte aanvulling op elke look. Het 
fixeert je make-up zodat oogschaduw en blush gemakkelijk  
aan te brengen zijn. 

BRONZING  
PEARLS

ZIJDEACHTIG PAARLEMOEREN POEDER 30 G 

Deze meerkleurige poederparels zijn perfect voor elke huidskleur 
en bieden een unieke combinatie van warme en verlichtende 
tinten. Geef zo kleur en glans aan je teint voor een instant 
zonnige gloed. 

Strijk met een grote Powder Brush of een poedersponsje over de 
Bronzing Pearls en breng dit aan op het hele gezicht en de hals, 
of alleen op de wangen om ze te accentueren. 

De cosmeticaproducten uit de Nu Colour-collectie zijn 
eenvoudig aan te brengen. We gebruiken nylon in onze 
producten voor betere blendbaarheid, zodat het product 
gemakkelijk over de huid glijdt. 
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LANGHOUDENDE CAMOUFLERENDE CRÈME 2,2 G

Deze handige concealer bevat twee varianten van vitamine 
E en een derivaat van vitamine C, en is beschikbaar in drie 
verschillende kleuren. Dankzij de opbouwbare dekking kun  
je de donkere kringen, fijne lijntjes en rimpels perfect verhull 
en voor een onberispelijke teint.

Kies een tint die iets lichter is dan je huidskleur en breng de 
concealer met je vingertoppen aan onder je ogen en op de 
binnenste ooghoek. 

Welke huidskleur je ook hebt, wij hebben de concealer die bij jou 
past. Kies uit de tinten Light, Medium en Tan. 

CONCEALER

Light

Normaal

Tan

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/nuskin/shop_all_products/cosmetics/face.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97161501.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97161201.html
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VERSTERKENDE WIMPERGEL 5 ML 

EYELASH  
CURLER

NAUWKEURIGE WIMPERKRULLER 

EYELASH  
TREATMENT

Verzorg en bescherm je wimpers en laat ze er sterker en dikker 
uitzien met deze transparante versterkende wimpergel. Eyelash 
Treatment kan op zichzelf worden gebruikt als wimpermasker of 
als een primer. Je wimpers worden sterker dan ooit en krijgen extra 
volume en dikte voor een prachtige look die de hele dag meegaat. 

Breng de gel aan op schone, droge wimpers, van basis tot 
uiteinde. Gebruik Eyelash Treatment op zichzelf om je  
wimpers te verzorgen en versterken, overdag of ’s nachts. 

Eyelash Treatment werkt geweldig als een primer voor onze 
Curling Mascara. Breng het als eerste aan om de speciale 
effecten van de mascara te intensiveren en je prachtige look  
de hele dag vast te houden.

Dit fantastische accessoire bevordert en fixeert de natuurlijke krul 
van je wimpers. De wimperkruller is geschikt voor alle oogvormen 
en wimpertypes en krult elke wimper voorzichtig om. Het resultaat? 
Je wimpers zien er prachtig gelift en gekruld uit. 

We raden aan om je wimpers te krullen alvorens de mascara aan te 
brengen, zodat ze langer worden en je ogen een open blik krijgen. 
Doe de wimperkruller open en klem je bovenste wimpers gedurende 
vijf seconden vast. Herhaal dit vervolgens bij je andere oog.

Deze kruller is de perfecte aanvulling op je wimperverzorging. 
Begin met de Eyelash Treatment om je wimpers te versterken 
voordat je ze krult, en rond je look af met de Nu Colour Curling 
Mascara voor prachtige wimpers zoals je ze altijd al wilde. 

LANGHOUDENDE KRULLENDE MASCARA 9 G

Laat je ogen opvallen met de Nu Colour Black Curling Mascara. 
De speciale formule scheidt de wimpers en verbetert de natuurlijke 
krul. Deze mascara zorgt voor een langdurig kruleffect zonder 
vervelende klontjes. Het resultaat? Een wimperlook met attitude 
die ervoor zorgt dat alle ogen op jou gericht zullen zijn.

Open de mascara en wrijf het uiteinde van het borsteltje over  
de zijkant om overtollig product te verwijderen. Houd je ogen  
zo wijd mogelijk geopend en veeg het borsteltje voorzichtig over 
de wimpers. Begin onderaan en trek het borsteltje voorzichtig 
naar boven tot aan het puntje van je wimpers. Als je wimpers 
nog niet helemaal gescheiden zijn, herhaal het proces tot je het 
gewenste effect bereikt.

De effectiviteit van de Curling Mascara zit ’m in het design – het 
eenvoudig te gebruiken borsteltje is licht gebogen, voor een 
langdurig kruleffect en mooi gespreide wimpers.

CURLING  
MASCARA
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LANGHOUDENDE MATTE VLOEIBARE LIPPENSTIFT 3,1 ML

Powerlips Fluid heeft een effectieve vederlichte formule en zorgt 
met slechts een enkele applicatie voor zachte, verzorgde en 
gladde lippen met een intense look die niet uitloopt of afgeeft. 
Superkrachtig. Gewoonweg wauw. 

Breng de lipstick aan op schone lippen. Omlijn je lippen eerst 
lichtjes met de applicator en vul ze dan helemaal in. Voor een 
zachtere uitstraling raden we aan om je lippen eerst voor te 
bereiden met een verzorgende lipbalsem. Wacht tot ze  
droog zijn en breng vervolgens je lipstick aan.

Onze vederlichte formule ziet er niet alleen geweldig uit, maar 
voelt ook fantastisch aan. Ze bevat een aantal verzorgende en 
verzachtende ingrediënten, zoals avocado-olie en vitamine E,  
en maakt je lippen heerlijk zacht, glad en gewoonweg prachtig. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID de keuze is aan jou
Wat je stemming, outfit of stijl ook is, bij ons vind je altijd een bijpassende tint. Met een 
prachtige collectie van langhoudende kleuren en tinten in metallic of mat, is de keuze helemaal 
aan jou. 
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LIPPENBALSEM VOOR VOLLERE LIPPEN 4,5 G

Deze verfrissende, vederlichte en verzorgende balsem glijdt 
soepel over je lippen en brengt ze tot leven met een zachte,  
volle look en een vleugje kleur. 

Gebruik de lippenbalsem afzonderlijk voor vollere, licht gekleurde 
lippen, of onder je lipstick of lipgloss als een beschermende basislaag. 

De Lip Plumping Balm bevat menthol zodat elk gebruik koel en 
verfrissend aanvoelt – pure verwennerij voor je lippen! 

LIP PLUMPING  
BALM

CONTOURING LIP GLOSS 15 ML

Zeg vormeloze lippen maar vaarwel met deze superglanzende, 
fluweelzachte lipgloss. Deze formule zorgt gelijk voor mooi 
gevormde, jeugdige en volle lippen. De lipgloss kan afzonderlijk 
worden gebruikt of over je favoriete kleur. Een musthave voor 
mooie lippen. 

Breng de lipgloss aan op droge, schone lippen, afzonderlijk of 
over een lippenstift. Je kunt de lipgloss gedurende de dag naar 
wens aanbrengen. Voor een optimaal resultaat raden we aan het 
product 3 keer per dag te gebruiken. Bevochtig je lippen niet 
voordat je de gloss aanbrengt. 

De Contouring Lip Gloss is geweldig voor het accentueren van je 
cupidoboog (het dubbele boogje van je bovenlip) en laat je mooi 
gevormde, voller ogende lippen zeker opvallen. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97160902.html


SYNTHETISCHE SUPERZACHTE BLUSHKWAST 

BLUSH  
BRUSH N°3

Deze prachtig vormgegeven kwast is een musthave voor 
iedereen die vaak poeder gebruikt. De kwast biedt een 
gelijkmatige dekking en houdt het poeder goed vast voor  
een egale, natuurlijke look.

Doe een kleine hoeveelheid los poeder op je kwast en poeder er 
je gezicht mee om overtollig talg te absorberen. Geef je gezicht 
een warmere uitstraling door je compactpoeder met vegende 
bewegingen over je hele gezicht aan te brengen. 

Deze superzachte, afgeschuinde kwast is ontworpen voor een 
nauwkeurige applicatie en is perfect om de contouren van je 
wangen te versterken. Hij is uitgevoerd met twee verschillende 
synthetische vezelhaartjes die zorgen voor een perfecte afwerking. 

Blush aanbrengen: lach naar de spiegel en poeder je buitenste 
jukbeenderen met de gewenste tint.
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SYNTHETISCHE SUPERZACHTE POEDERKWAST 

De superzachte Foundation Brush N°1 is uitgevoerd met 
twee verschillende synthetische vezelhaartjes en zorgt voor 
een onberispelijke, natuurlijke finish met vloeibare make-up. 
Bouw moeiteloos laagjes op voor een geairbrusht effect. Dit 
hoogwaardige accessoire is de perfecte aanvulling op iedere 
make-upset en zorgt in een mum van tijd voor een stralende, 
gepolijste look. 

Pomp een kleine hoeveelheid foundation op de rug van je hand, 
doop je kwast erin en veeg met ronddraaiende bewegingen over 
je gezicht voor een gelijkmatige finish. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

SYNTHETISCHE SUPERZACHTE FOUNDATIONKWAST 
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EYE BLENDING  
BRUSH N°4

SYNTHETISCH SUPERZACHT BLENDINGPENSEEL

Dit afgeschuinde penseel is essentieel om je wenkbrauwen te 
definiëren, je ogen te accentueren en de perfecte wenkbrauwen te 
creëren. Het is speciaal ontworpen om poeders zorgvuldig aan te 
brengen en te blenden, en brengt jouw gewenste look tot leven.

Gebruik het in combinatie met je Nu Colour Eyebrow Shaping 
Kit. Breng de make-up aan langs je natuurlijke wenkbrauwlijn en 
blend het voor een perfecte finish.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

SYNTHETISCH SUPERZACHT OOGSCHADUWPENSEEL 

Dit lange, spits toelopende penseel is ideaal om oogschaduw van 
buiten naar binnen te blenden en te verzachten, zodat je je ogen 
als een echte professional kunt laten spreken. 

Blend oogschaduwpoeder of -crème op de oogleden of breng dit 
langs de oogvouwen aan. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

SYNTHETISCH SUPERZACHT WENKBRAUWPENSEEL 

Geef je ogen alle aandacht met de professionele Eye Shadow 
Brush N°5 – het ideale penseel om oogschaduw naadloos op het 
hele ooglid aan te brengen en de contouren langs de oogvouw 
te versterken.

Doe wat oogschaduw op het penseel en tik het teveel voorzichtig 
af. Veeg de haartjes over het onderste ooglid of van wimperlijn 
naar oogvouw.

48

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.86998923.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.86998927.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.86998926.html


D
IV

ID
EN

D
S 

Bij een mooi pak hoort een fris geschoren gezicht. Dividends 
is Nu Skins essentiële lijn voor de moderne man en biedt 
alles wat je nodig hebt om van scheren een aangenaam 
ochtendritueel te maken. 

de essentiële lijn voor de moderne man 
DIVIDENDS
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REINIGEND EN EXFOLIËREND SCHEERSCHUIM 200 G

Dividends Shave Cream biedt meer dan slechts een scheerbeurt. 
Het reinigt, exfolieert en verzorgt je huid tijdens het scheren, 
zodat je iedere ochtend kunt genieten van een comfortabel, glad 
gevoel. Dit product is ontwikkeld voor comfort en gemak. Het 
geconcentreerde schuim zorgt er namelijk niet alleen voor dat het 
mesje soepel over de huid glijdt, maar de crèmeachtige formule 
biedt ook extra verzorging. 

Doe een kleine hoeveelheid crème op een vochtige hand en 
smeer deze vóór het scheren uit over de huid. Spoel na het 
scheren grondig af met warm water.

Dividends Shave Cream is ideaal voor gebruik op het hele 
lichaam. Veel vrouwen vinden de Shave Cream fijn om hun 
benen mee te scheren, omdat het resultaat heerlijk glad en 
comfortabel aanvoelt. 

KALMERENDE AFTERSHAVE 50 ML

Deze comfortabele Aftershave Balm maakt het gezichtshaar 
zachter, dunner en minder opvallend voor een langer 
aanhoudend scheerresultaat.

Breng na het scheren royaal aan op gezicht en hals. 

We hebben de formule van de Dividends Aftershave Balm 
verrijkt met een mix van exfoliërende ingrediënten die bultjes  
na het scheren helpen te verminderen. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101456.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101457.html
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Ook zo dol op die zonovergoten zomerdagen of wil je het 
hele jaar door juist genieten van een prachtig gebruinde huid 
met Insta Glow? Met de Sunright-lijn kun je volop van de zon 
genieten terwijl je je huid hydrateert en beschermt.

geniet volop van zonnige dagen
SUNRIGHT



LIPPENBALSEM SPF 15

Deze hydraterende lippenbalsem met SPF 15 uit de Sunright-lijn 
voorkomt droge, gebarsten lippen, beschermt je lippen tegen de 
schadelijke effecten van de zon en maakt ze heerlijk zacht.

Sunright Lip Balm is handig en gebruiksvriendelijk. Breng de 
balsem royaal aan op je lippen, zo vaak als nodig is. 

De formule van Sunright bevat zonnebloemolie die je huid 
helpt te verzachten en hydrateren , terwijl vitamine E helpt te 
beschermen tegen de oxidatieve stress die wordt veroorzaakt 
door kou, wind en zon.

GETINTE ZELFBRUINENDE GEL VOOR  
GEZICHT EN LICHAAM 125 ML

Het was nog nooit zo eenvoudig om een stralende gloed te 
krijgen. Ongeacht het seizoen zorgt Sunright Insta Glow in zo’n 
15 minuten* voor een prachtige zongebruinde gloed zonder 
overmatige blootstelling aan de zon. Deze reukarme gel is 
eenvoudig te gebruiken en glijdt moeiteloos over de huid, voor 
een gelijkmatige, stralende kleur. 

Breng een dun laagje gel met ronddraaiende bewegingen aan op 
een gescrubde, schone, droge, niet geïrriteerde en onbeschadigde 
huid. De gel is geschikt voor gezicht en lichaam. Vermijd bij gebruik 
de wenkbrauwen, de kwetsbare huid rond je ogen, haarlijn en 
lippen. Was je handen zorgvuldig na gebruik. Verwijder de gel van 
je knieën, enkels en ellebogen en wacht een paar minuten voordat 
je je aankleedt. Gebruik dit product niet dagelijks.

Je prachtige zongebruinde gloed wordt na ongeveer 15 minuten* 
zichtbaar. Deze mooie kleur is het resultaat van de karamel en de 
milde kleurstoffen in de Insta Glow-formule. 

SUNRIGHT  
SPF 35 OR SPF 50

ZONNEBRANDCRÈME VOOR  
GEZICHT EN LICHAAM 100 ML

Door overmatige blootstelling aan de zon kun je voortijdig te 
maken krijgen met de zichtbare tekenen van huidveroudering. 
Sunright 50 en 35 bieden bescherming tegen zowel uva- als uvb-
stralen. De waterbestendige, niet vette formules verzachten en 
beschermen je huid terwijl jij geniet van de zon. 

Breng een royale hoeveelheid crème gelijkmatig aan op 
alle blootgestelde lichaamsdelen. Een vermindering van de 
hoeveelheid kan het beschermingsniveau aanzienlijk doen afnemen. 
Gebruik de crème 15 minuten voordat je de zon of het water in 
gaat. Breng het regelmatig opnieuw aan om beschermd te blijven, 
vooral wanneer je hebt gezweet of gezwommen of je lichaam met 
een handdoek hebt afgedroogd. Vermijd langdurige blootstelling 
aan de zon, zelfs wanneer je zonnebrandcrème gebruikt. 

Beide crèmes van Sunright bieden meer dan alleen bescherming 
tegen de schadelijke effecten van zonnestralen. De vernieuwde 
formules bevatten enkele verzorgende bestanddelen die je huid 
in goede conditie houden.

LIP BALM INSTA GLOW
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SPF 35 
OR  

SPF 50

52De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

(*) Klinische evaluatie van de doeltreffendheid van Sunright Insta Glow 
onder 25 vrouwen die het product aanbrachten op hun gezicht en armen, 
en die vóór het aanbrengen en 15 minuten na het aanbrengen een 
zelfbeoordelingsvragenlijst hebben ingevuld.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001344.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110369.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/nuskin/shop_all_products/sunright.html
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De Epoch-lijn werd in 1996 gelanceerd en bestaat uit etnobotanische producten die de natuurlijke 
kracht van eeuwenoude planten naar de moderne tijd brengen. Ten grondslag aan deze collectie 
lag ons verlangen om de aarde en de medemens te respecteren. Daarom hebben alle producten 
een duurzaam karakter. Ons doel? Het gebruik van plastic en koolstofemissies verminderen en 
tegelijkertijd de inheemse plantendiversiteit beschermen. Voor elk Epoch-product dat we verkopen 
doneren we rechtstreeks US$ 0,25 aan de Nu Skin Force for Good Foundation.

Ga voor Epoch en zorg goed voor jezelf, anderen en onze planeet.

De vernieuwde Epoch verpakkingen worden gefaseerd doorgevoerd in de verschillende 
markten. In sommige gevallen zelfs op verschillende momenten in dezelfde markt.  

Tot die tijd kan de verpakking afwijken van de foto’s in deze catalogus.

Noordwest-Pacific

Amerika

Midden-Amerika
Polynesië

Tropisch Azië

Zuidoost-Azië

China

Afrika
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ETNOBOTANIE
Wereldwijd zijn er allerlei culturen die geloofden in de kracht  
van de natuur, en wij ook. De traditionele kennis van deze 
culturen en het gebruik van etnobotanische ingrediënten in  
hun tijdloze rituelen inspireerden veel van onze producten.  
Reis de wereld rond met Epoch!

Nu Skin is gegrond op het idee van iets 
terugdoen. Dit staat centraal in wie we zijn 
en wat we doen. Voor elk Epoch-product 
dat we verkopen doneren we rechtstreeks 
$ 0,25 aan de Nu Skin Force for Good 
Foundation. Deze non-profitorganisatie werd 
in 1998 opgericht en steunt tal van belangrijke 
initiatieven over de hele wereld.

Epoch is het eerste merk dat gebruikmaakt van de 
bekroonde ecovriendelijke tubes. Deze tubes zijn 
ontworpen door onze partner WWP Beauty en 
helpen het gebruik van plastic te verminderen, omdat ze 
geen kop en hals hebben. Ze zijn ook nog eens gemaakt 
van biohars waardoor de koolstofuitstoot veel lager is*. 
En daar doen we nog een schepje bovenop, met een 
aantal verpakkingen van gerecycled hars**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION

ONZE DUURZAME  
INSPANNINGEN

*Zal worden gebruikt voor Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, IceDancer, Yin and 
Yang Mask, Firewalker, Sole Solution en alle Epoch Ava Puhi Moni shampoos en conditioners.
**Zal worden gebruikt voor Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash en Blemish Treatment.
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SHAMPOO EN LICHTE CONDITIONER  
VOOR ALLE HAARTYPES 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

HAARCONDITIONER 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Als jij fan bent van Epoch-haarverzorging, dan is dit product echt 
iets voor jou. Deze etnobotanische shampoo en lichte conditioner 
combineert twee producten in één en bevat Ava Puhi-extract om 
je haar op milde wijze te reinigen en te hydrateren, zodat het er 
schoon, levendig en glanzend uitziet. 

Giet een klein beetje shampoo in je handen en masseer deze 
zachtjes tot schuim. Breng het schuim op nat haar aan en spoel 
het grondig uit. Gebruik daarna de Epoch Ava Puhi Moni 
Conditioner voor een extra zacht en verzorgd resultaat.

In Polynesische culturen werd de nectar al generaties lang uit de 
bolvormige Ava Puhi-bloem geknepen om rechtstreeks op het 
haar te gebruiken, net zoals de shampoo van nu. De tijden zijn 
misschien veranderd, maar de principes en het gebruik van deze 
fantastische bloem blijven hetzelfde. 

Deze rijke conditioner bevat een extract van de bolvormige Ava 
Puhi-bloem en maakt stug, droog of dik haar zachter, zodat het  
er glad, glanzend en gezond uitziet. 

Breng na de Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner 
of de Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo de Epoch Ava 
Puhi Moni Conditioner aan op je haar. Laat het product een aantal 
minuten inwerken, afhankelijk van je behoeften. Goed uitspoelen.

De Epoch-lijn van haarverzorgingsproducten maakt gebruik van 
hetzelfde deel van de Ava Puhi-bloem als de oorspronkelijke 
bevolking van Hawaï. Daar komt ook de naam vandaan: Ava Puhi 
Moni, oftewel ‘ware Ava Puhi’ in het Hawaïaans. 

ritueel geïnspireerd 
door polynesië

ANTIROOSSHAMPOO 250 ML

Deze milde, zachte shampoo reinigt haar en biedt kalmerende 
verlichting voor mensen met een droge, schilferige hoofdhuid of roos. 
De antiroosshampoo van Epoch is verrijkt en licht geparfumeerd met 
de bloem van de Polynesische plant Ava Puhi. De shampoo reinigt je 
haar, maakt het mooier en laat het heerlijk ruiken. 

Maak je haar nat en masseer de shampoo tot een schuim. Laat de 
shampoo één tot twee minuten inwerken. Spoel je haren uit en 
gebruik daarna de Epoch Ava Puhi Moni Conditioner. 

Polynesische culturen gebruiken de nectar van de Ava Puhi-plant 
al generaties lang om hun haar te wassen en verzorgen. Deze 
plant verzorgt, geeft glans en maakt het haar glad, en is daarom 
perfect voor onze Epoch-collectie. Om de plant te verbouwen 
en te cultiveren hebben we een relatie opgebouwd met een 
onafhankelijke bron in de Polynesische eilanden. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritueel geïnspireerd 
door polynesië

ritueel geïnspireerd 
door polynesië

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97102811.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97102810.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001996.html
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POLISHING  
BAR

ZEEPVRIJ EXFOLIËREND WASTABLET 100 G

Dit etnobotanische tablet is ideaal om je huid op milde wijze te 
scrubben tijdens het reinigen. Het verwijdert vuil, overtollig vet en 
andere onzuiverheden zonder het gebruik van zeep, waardoor je 
huid fris, schoon en glad aanvoelt.

Met zachte, ronddraaiende bewegingen aanbrengen op de 
bevochtigde huid. Grondig afspoelen met warm water.

De Epoch Polishing Bar is een geweldige keuze om 
onzuiverheden van je huid te verwijderen. En dat komt door het 
ingrediënt Sisku’pas, de gemalen schors van een naaldboom die 
om diezelfde reden wordt gekoesterd door de Cowlitz-stam in  
de Noordwest-Pacific. 

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

BABY HIBISCUS  
HAIR AND BODY WASH

MILDE REINIGING EN HYDRATATIE  
VOOR BABY’S 150 ML

Naast een aantal huidverzorgende bestanddelen zoals 
vlierbessensap, calendula en haverpitextract is dit product 
doordrenkt met hibiscusbloemextract, een etnobotanisch 
ingrediënt dat door traditionele culturen in Zuidoost-Azië werd 
gebruikt om de huid te kalmeren en hydrateren en de hoofdhuid 
gezond te houden.

Ondersteun de schouders en nek van je kindje met de ene arm 
en houd hem of haar stevig vast onder je oksel. Breng met je vrije 
hand de gewenste hoeveelheid schuim aan op zijn of haar natte 
hoofdje en lichaam. Masseer het schuim voorzichtig in op het 
haar en de huid, en spoel et product vervolgens af. 

De hibiscusbloem wordt al eeuwenlang gebruikt door verscheidene 
culturen in Zuidoost-Azië. De bloemen en bladeren werden tot 
een infusie vermalen in kokend water en aangebracht op haar en 
hoofdhuid om deze te kalmeren. 

ritueel geïnspireerd  
door de noordwest-pacific

ritueel geïnspireerd 
door zuidoost-azië
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VOEDEND DETOX GEZICHTSMASKER 75 ML
YIN AND YANG MASK 

ritueel geïnspireerd 
door China

Het Epoch Yin and Yang Mask combineert twee krachtige 
ingrediënten die een ontgiftende en voedende werking hebben 
voor een frisse en stralende teint. Het bevat een mix van kaolien, 
houtskoolpoeder, extract van de porseleinbloem en de geur van 
sambac jasmijn, een bloem die al eeuwenlang in China wordt 
gebruikt om innerlijke rust en een mooie gloed te bevorderen.

Breng gelijkmatig een royale laag aan op de schone, droge 
huid van je gezicht. Masseer het masker in de huid om de fijne 
houtskooldeeltjes hierin te activeren. De kleur verandert hierbij 
geleidelijk van wit naar grijs. Zorg ervoor dat je het niet langer dan 
10-15 minuten op je huid laat zitten. Daarna goed afspoelen met 
warm water. Maximaal 2 keer per week gebruiken.

Extract van de porseleinbloem in het Epoch Yin & Yang Mask is 
een uniek ingrediënt en het eerste dat we in een gecontroleerde 
omgeving hebben gekweekt.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001994.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97102837.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001995.html


EP
O

CH

WAAROM JE ER  
DOL OP ZULT ZIJN

GEBRUIKSAANWIJZING

WIST JE DAT…

57

RIJKE VOCHTINBRENGENDE CRÈME 125 G

Een rijke crème op basis van diverse plantaardige extracten, 
waaronder sheaboter en het vruchtvlees van de Afrikaanse 
baobabboom, die intensieve hydratatie biedt voor een zachte, 
soepele huid. Deze bodybutter bevat ook macadamianotenolie 
en sheaboter die de huid na verloop van tijd veerkrachtiger 
maken voor een zachter, gehydrateerd resultaat.

Breng de crème royaal aan op het lichaam. Besteed extra 
aandacht aan je knieën, ellebogen en andere delen die extra 
hydratatie nodig hebben. 

Van elke verkochte Epoch Baobab Body Butter doneert  
Nu Skin US$ 0,25 aan de Nu Skin Force for Good Foundation 
voor het project 'Malawi Seeds of Hope'. Het doel van dit 
herbebossingsproject is het planten van fruitbomen en het 
behoud van baobabbomen in de plaatselijke dorpen. Deze 
fruitbomen helpen het leven van kwetsbare mensen in Malawi te 
veranderen door hen te voorzien van eten en een inkomstenbron.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL TEGEN ONZUIVERHEDEN 15 ML

Epoch Blemish Treatment is speciaal samengesteld om de 
uitstraling van je huid te verbeteren en de ongemakken die 
gepaard gaan met puistjes te verzachten, terwijl de milde 
plantaardige ingrediënten je huid juist kalmeren.

Reinig je huid grondig alvorens de gel aan te brengen. Breng 
daarna een dun laagje Epoch Blemish Treatment aan op de 
puistjes. Begin met eenmaal per dag en voer dit geleidelijk op naar 
twee- of driemaal per dag. Mocht de huid droog worden of gaan 
schilferen, ga dan weer over op eenmaal per dag of om de dag.

Onze Blemish Treatment bevat zaadextract van jobstranen, een 
aminorijke plant die van oudsher in tropisch Azië wordt gebruikt. 
Het verlicht het ongemak dat gepaard gaat met onzuiverheden.

GLACIAL  
MARINE MUD

ZUIVEREND KLEIMASKER VOOR  
GEZICHT EN LICHAAM 125 G

Glacial Marine Mud bevat zeeklei-extract uit een afgelegen 
gletsjer in Canada en is een fantastisch gezichtsmasker met 
verzorgende mineralen en spoorelementen. Het verzacht en 
exfolieert de huid en onttrekt tegelijkertijd schadelijke stoffen en 
onzuiverheden, waardoor de huid verfrist en verzorgd aanvoelt. 

Breng een royale hoeveelheid klei aan op je huid. Vermijd  
hierbij de zone rond je ogen en mond. Laat het masker 15 tot  
20 minuten opdrogen totdat de klei een lichte aquamarijne kleur 
krijgt. Spoel daarna grondig af met warm water. Herhaal dit 
proces twee tot drie keer per week. 

Het verhaal gaat dat de indianen van de Noordwest-Pacific deze  
klei probeerden te gebruiken als aardewerk. De klei behield zijn  
vorm niet, maar ze merkten al gauw dat hun handen hierdoor zachter 
werden en beter gehydrateerd waren. Vandaag de dag hebben we 
deze klei verder verfijnd om dit heerlijke masker te maken.

BLEMISH  
TREATMENT

ritueel geïnspireerd door 
de noordwest-pacific

ritueel geïnspireerd 
door tropisch azië

ritueel geïnspi-
reerd door afrika

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110809.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001989.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101369.html


EP
O

CH

SOLE SOLUTION
VERZORGENDE VOETCRÈME 125 ML

Verzorg de huid van je tenen, hielen en voetzolen zodat ze 
er zacht en gezond uitzien. Sole Solution is ideaal om dode 
huidcellen of droge huid te verwijderen van vermoeide voeten.

Tweemaal per dag of indien nodig, royaal aanbrengen op de 
aangetaste huid.

De formule van Sole Solution is geïnspireerd door de inheemse 
bevolking van Midden-Amerika en is natuurlijk geparfumeerd 
met vermalen pimentbes. 

VERZACHTENDE VOETCRÈME 100 ML
FIREWALKER

Wij hebben precies wat je nodig hebt als je de hele dag op de been 
bent geweest en je voetzolen in brand lijken te staan. Verzorg je 
vermoeide tenen met Epoch Firewalker, een koele, verfrissende 
crème geïnspireerd door de vuurlopers van Polynesië.

Was je voeten en droog ze met een handdoek. Breng de 
Firewalker voetcrème rechtstreeks op je voeten aan met  
zachte, masserende bewegingen.

Nadat ze over hete kolen hadden gelopen, gebruikten de 
Polynesische vuurlopers vaak bladeren van de Hawaïaanse Ti-plant 
om hun huid te verkoelen en te verzachten. Onze formule is verrijkt 
met een extract van deze plant en babassuzaadolie, een ingrediënt 
uit Zuid-Amerika met een botanische verzachtende werking.

VERKWIKKENDE BEENGEL 100 ML

Verfris en verkwik je benen met deze koele, kalmerende 
etnobotanische gel. De transparante formule van IceDancer  
plakt niet en heeft een frisse muntgeur – perfect voor het  
einde van een lange dag. 

Masseer de gel op elk gewenst moment royaal op je onderbenen, 
kuiten en achter je knieën. Was je handen om resterende gel  
te verwijderen. 

IceDancer is geïnspireerd door de cultuur van de indianen van 
Noordwest-Amerika en bevat wilde muntextract om vermoeide 
benen te verfrissen en te revitaliseren. De jagers van deze 
stammen brachten lange dagen en nachten op hun benen door, 
urenlang rennend of lopend voordat ze weer konden rusten. Zij 
wreven dit kruid rechtstreeks op hun benen om ze te verfrissen.

ICEDANCER

ritueel geïnspireerd 
door midden-amerika

ritueel geïnspireerd 
door polynesië

ritueel geïnspireerd 
door de indianen
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001984.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101220.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97001986.html
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Voed, verzorg en verzacht je huid bij elk momentje voor 
jezelf – want dat verdien je. Met Nu Skins volledige collectie 
lichaamsverzorgingsproducten kun je jezelf van top tot teen in 
de watten leggen, en geef je elk deel van je verzorgingsritueel 
een extra impuls voor een zijdezachte huid. 

Geef je lichaam de verzorging die  
het verdient

NU SKIN LICHAAMSVERZORGING



VOCHTINBRENGENDE LICHAAMSREINIGER 250 ML

Met deze zeepvrije vochtinbrengende lichaamsreiniger geniet je 
van de perfecte balans tussen frisheid en hydratatie. Liquid Body 
Bar heeft een rijke, crèmeachtige, pH-gebalanceerde formule en 
verwijdert vuil, vet en onzuiverheden op milde wijze terwijl  
de essentiële vochtbarrière van je huid wordt beschermd. 

Breng de gewenste hoeveelheid product aan op je natte huid, 
laat het schuimen en spoel vervolgens goed af. Breng daarna een 
bodylotion van Nu Skin naar keuze aan. 

Liquid Body Bar biedt ook een zintuiglijke ervaring – de aromatische 
geur van grapefruit verkwikt de zintuigen en ruikt heerlijk. 

ZEEPVRIJ WASTABLET 100 G

Body Bar heeft een zeepvrije formule en verwijdert vuil en 
onzuiverheden grondig zonder de essentiële huidvetten uit te 
drogen. Dit milde wastablet met aloë vera en vitamine E verzorgt 
je huid zodat ze schoon aanvoelt, en laat een delicate geur achter 
van grapefruit.

Breng de Body Bar aan op een vochtige huid. Laat hem lichtjes 
schuimen en spoel daarna grondig af. Breng na elk gebruik een 
bodylotion van Nu Skin naar keuze aan. 

Body Bar heeft een evenwichtige pH-waarde om de kwetsbare 
vochtbarrière van je huid te beschermen. 

BODY  
CLEANSING GEL

ZEEPVRIJE DOUCHEGEL 500 ML

Deze zeepvrije douchegel geeft de huid niet alleen een heerlijk 
fris gereinigd gevoel, maar verzorgt haar ook dankzij ingrediënten 
zoals glycerine, butyleenglycol, bladsap van de aloë vera en 
andere botanische extracten voor een zachte en comfortabele 
feel. De gel is zo mild dat je hem iedere dag kunt gebruiken op  
je hele lichaam, maar ook als handzeep voor het hele gezin.

Breng royaal aan op een bevochtigde huid en laat de gel schuimen. 
Spoel goed af en breng daarna je favoriete bodylotion van Nu Skin 
aan terwijl je huid nog een beetje vochtig is. 

Omdat de Body Cleansing Gel geen zeep bevat, is hij zacht voor 
je huid en geschikt voor iedereen, overal en altijd. Gebruik de gel 
onder de douche of bij de wastafel – de keuze is aan jou! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR N
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60De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Raadpleeg de prijslijst om de beschikbaarheid van producten te 
controleren, of ga naar www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101224.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101216.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97110353.html


INTENS HYDRATERENDE GEURVRIJE  
BODYLOTION 250 ML

EXFOLIËRENDE BODYSCRUB 250 ML

BODY  
SMOOTHER

HYDRATERENDE BODYLOTION 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Deze intens hydraterende bodylotion is geformuleerd met een 
extract van een meerjarige bloembol, waarvan bekend is dat 
het de natuurlijke afweer van je huid helpt versterken en haar 
beschermt tegen droge lucht, extreme temperaturen, harde wind 
en meer. Perennial is vrij van parfum en geschikt voor  
elk huidtype. 

Deze milde, hydraterende formule is geschikt voor alle huidtypes. 
Breng de lotion op elk gewenst moment aan op je hele lichaam aan. 

De natuur biedt volop inspiratie. De Narcissus tazetta-plant 
beschermt de celstructuur van haar bloembol tijdens barre 
winterse omstandigheden, zodat de bloembol ieder jaar weer  
kan bloeien. Het is wetenschappelijk bewezen dat het extract  
van deze bloembol de huid beschermt, de veerkracht  
verbetert en de levensduur van de huidcellen verlengt.

Deze lichte, hydraterende lichaamslotion trekt snel in en heeft 
een verzorgende formule met aloë vera, algenextract en vitamine 
E. De lotion verzacht en hydrateert je huid zonder zware, vette 
resten achter te laten.

Verdeel de lotion over je hele lichaam na het baden. Zorg dat je 
huid nog een beetje vochtig is en masseer de lotion zachtjes in. 

Body Smoother is eenvoudig te gebruiken en trekt snel in.  
Zo kun je je direct erna aankleden en aan je dag beginnen. 

Liquid Body Lufra is een zeepvrije scrub met een verfrissende 
muntgeur die oppervlakkige onzuiverheden en dode huidcellen 
op milde wijze verwijdert. Zo voelt je huid na elke douchebeurt 
heerlijk zacht en gerevitaliseerd, of ze nu blootgesteld is aan het 
gure winterweer of het warme zomerweer.

Breng Liquid Body Lufra aan op een vochtige huid, laat de scrub 
zachtjes schuimen en spoel je lichaam daarna grondig af. Gebruik 
vervolgens Nu Skin Body Smoother en een vleugje Perennial 
Intense Body Moisturizer op de delen die dat echt nodig hebben. 

Liquid Body Lufra bevat fijngemalen walnootdoppen om droge, 
ruwe huidplekjes te exfoliëren. Maar maak je geen zorgen. Deze 
scrub heeft ook een verzachte kant dus zeg maar dag tegen de 
droge, ruwe plekken op je huid.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97102717.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97100875.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97101239.html


HANDLOTION 125 ML

Deze lichte handlotion is verrijkt met een vleugje NaPCA en 
vitamine E plus een aantal verzorgende ingrediënten zoals 
panthenol, allantoïne en aloë vera om de droge, gekloofde huid  
te hydrateren, zodat je handen zacht en verzorgd aanvoelen.  
De lotion laat geen vettig laagje achter en plakt niet.

Breng de lotion royaal aan op je handen en besteed extra 
aandacht aan je knokkels en polsen. 

Onze handen krijgen het soms zwaar te verduren. Door contact 
met ruwe voorwerpen, chemicaliën en zepen zijn ze gevoelig voor 
uitdroging en hebben ze bescherming nodig. Daarom is het zo 
belangrijk om een snel absorberende handlotion bij de hand  
te hebben. 
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De Nu Skin haarverzorgingslijn biedt alles van shampoos tot 
conditioners en haarmaskers om droog, normaal en vet haar 
optimaal te verzorgen. Je vindt alles wat je nodig hebt om je 
haar in goede conditie te houden en je levenloze lokken weer 
te laten stralen voor zichtbaar vitaler, gezonder ogend haar.

levenloos of weelderig? de keuze is aan jou
NU SKIN HAARVERZORGING



VERZACHTENDE CONDITIONER 250 ML

Krijg zachter, gladder haar met deze Smoothing Conditioner die 
is ontwikkeld om te ontklitten, pluisvrij te maken en een gladde, 
zijdezachte finish te geven.

Na het gebruik van een ReNu Hair Care Shampoo, verdeel je een 
hoeveelheid ter grootte van een kastanje met de vingertoppen 
gelijkmatig in nat haar. Besteed daarbij vooral aandacht aan de 
haarpunten of beschadigd haar. Goed uitspoelen.

Bevat een combinatie van verzorgende bestanddelen waaronder 
kokosolie, panthenol, natrium PCA en sheaboter die de cuticula 
sluit om het haar te herstellen en een zachte, zijdeachtige finish 
te geven.

SMOOTHING  
SHAMPOO

VERZACHTENDE SHAMPOO 250 ML

Verwen doffe lokken en pak pluizige lokken aan met deze 
Smoothing Shampoo die je haar schoon, zacht en glanzend 
maakt. Deze multitaskende formule verwijdert overtollig vet en 
temt weerbarstige haren. Het resultaat? Een moeiteloze stijl en 
gladde en glanzende finish.

Masseer met de vingertoppen een hoeveelheid ter grootte van 
een pecannoot in nat haar en op de hoofdhuid. Goed uitspoelen. 
Indien nodig herhalen. Breng daarna een ReNu Conditioner aan.

Bevat een zorgvuldig geselecteerde combinatie van milde 
plantaardige oppervlakte-actieve stoffen die op milde wijze 
(product)resten verwijderen en het haar heerlijk schoon maken.

SMOOTHING  
CONDITIONER
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002370.html


VOLUMEGEVENDE CONDITIONER 250 MLVOLUMEGEVENDE SHAMPOO 250 ML

HAIR MASK

DIEP VERZORGEND HAARMASKER  
VOOR ALLE HAARTYPES 100 G

VOLUMIZING  
CONDITIONER

VOLUMIZING  
SHAMPOO

Geef je stijl een boost met deze multitasking, gewichtloze 
shampoo die zichtbaar zachtheid en veerkracht geeft, terwijl 
overtollige talg en (product)resten zachtjes worden verwijderd 
voor haar dat luxueus zacht, schoon en glanzend is.

Na het gebruik van een ReNu Hair Care Shampoo verdeel je een 
hoeveelheid ter grootte van een kastanje met de vingertoppen 
gelijkmatig in nat haar. Besteed daarbij vooral aandacht aan de 
haarpunten of beschadigd haar. Goed uitspoelen. 

Bevat een mix van verzorgende bestanddelen zoals kokosolie, 
panthenol en butyleenglycol die een zichtbaar revitaliserende 
werking heeft. Geniet zo van heerlijk zacht haar dat glanst.

Dankzij dit masker worden de cuticula afzonderlijk gesloten, 
gladder gemaakt en versterkt. De buitenste schacht van je haar 
wordt gehydrateerd en gerepareerd om het haar extra zacht en 
glad te maken. Gebruik éénmaal per week. ReNu Hair Mask 
verbetert de look en feel van beschadigd haar, en zorgt dat het  
er vitaler en gezonder uitziet. 

Eén tot drie keer per week gebruiken. Verdeel het masker na het 
wassen over je natte haar. Besteed hierbij extra aandacht aan de 
punten en beschadigde delen. Laat het product 5 tot 10 minuten 
inwerken en spoel het daarna grondig uit. 

ReNu Hair Mask bevat een speciaal ontwikkeld ingrediënt dat de 
cuticula gladmaakt zodat het haar zachter aanvoelt. Ook beschermt 
het de cuticula tegen beschadigingen en tegen afbreken. 

Geef je stijl een boost met deze multitasking, gewichtloze 
shampoo die zichtbaar zachtheid en veerkracht geeft, terwijl 
overtollige talg en (product)resten zachtjes worden verwijderd 
voor haar dat luxueus zacht, schoon en glanzend is.

Masseer met de vingertoppen een hoeveelheid ter grootte van 
een pecannoot in nat haar en op de hoofdhuid. Goed uitspoelen. 
Indien nodig herhalen. Breng daarna een ReNu Conditioner aan.

Bevat een zorgvuldig geselecteerde combinatie van milde 
plantaardige oppervlakte-actieve stoffen die op milde wijze 
(product)resten verwijderen en het haar heerlijk schoon maken.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002367.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002371.html
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INTENSIEVE HOOFDHUID & HAARSERUM VOOR DUN, 
GESTREST EN OUDER WORDEND HAAR 75 ML

HOOFDHUID & HAARCONDITIONER VOOR DUN, 
GESTREST EN OUDER WORDEND HAAR 175 ML

De formule van het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum is speciaal samengesteld voor gebruik in combinatie met 
de ageLOC Galvanic Spa, en voedt de hoofdhuid en wortels zo 
met essentiële bestanddelen voor voller en gerevitaliseerd haar. 
Deze niet-vette formule hoeft niet uitgespoeld te worden en 
verbetert de conditie van je hoofdhuid na elk gebruik, waardoor 
dun, gestrest en ouder wordend haar zichtbaar en voelbaar dikker 
en gezonder wordt.

De ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner voedt en 
hydrateert het haar bij elk gebruik. Zo wordt niet alleen de 
conditie van je hoofdhuid verbeterd, maar ook die van dun, 
gestrest en ouder wordend haar. Elke haar wordt namelijk zo 
vanaf de wortel tot aan de punt versterkt. 

Gebruiken op droog of vochtig haar. Scheid het haar om het 
serum rechtstreeks op de hoofdhuid en de wortels te verstuiven. 
Masseer het serum langzaam met de vingers in de hoofdhuid 
en kam alle weerbarstige lokken glad. Daarna is het tijd voor de 
behandelingssessie van twee minuten met de ageLOC Galvanic 
Spa. Gebruik de Scalp Conductor en selecteer Applicatie #5. 
Plaats het opzetstuk rechtstreeks op de hoofdhuid en beweeg 
vanaf de voorkant van de haarlijn naar achteren. Niet uitspoelen. 
Stileer zoals gebruikelijk.

Gebruiken na de ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. 
Masseer een ruime hoeveelheid conditioner gelijkmatig op een 
natte hoofdhuid en haar in, met extra aandacht voor de puntjes 
en beschadigde delen. Laat het drie tot vijf minuten intrekken 
voordat je het uitspoelt. Voeg voor een optimaal resultaat 
tweemaal daags het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum toe aan je haarverzorgingsroutine.

We vroegen een klinisch beoordelaar om het haar van de 
deelnemers te beoordelen na gebruik van het ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair System gedurende 6 maanden. De resultaten waren 
verbluffend. De deelnemers gaven aan 107% meer volume te 
ervaren, 106% meer zachtheid, 84% meer glans en 67% meer dikte!*

Deze krachtige conditioner bevat sheaboter en glycerine die 
droog, beschadigd en overbewerkt haar hydrateren en voeden.

HOOFDHUID & HAARSHAMPOO VOOR DUN, 
GESTREST EN OUDER WORDEND HAAR 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo ondersteunt dun, gestrest 
en ouder wordend haar dankzij een speciale mix van ingrediënten. 
Deze klinisch bewezen shampoo beschermt het haar tegen 
kleurvervaging en hitte, en helpt afbreken te verminderen.

Breng een royale hoeveelheid shampoo aan op nat haar en 
masseer het zachtjes in de hoofdhuid en door het haar. Daarna 
goed afspoelen met warm water. Breng daarna de ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair Conditioner aan. Voeg voor een optimaal 
resultaat het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
toe aan je haarverzorgingsroutine, en wel tweemaal daags in 
combinatie met de ageLOC Galvanic Spa.

Als je beide producten samen gebruikt als onderdeel van het 
volledige ageLOC Nutriol Scalp & Hair System (Shampoo, 
Conditioner en Serum), ziet je haar er voller uit dan ooit, met 
dikke en gezonde lokken waar je zeker blij van zult worden.

AGELOC NUTRIOL  
INTENSIVE SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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66*Gebaseerd op een in vivo studie van 6 maanden onder 19 mannen en 33 vrouwen tussen de 30 en 71 jaar oud. De deelnemers werd gevraagd om het 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum tweemaal per dag aan te brengen op hun hoofdhuid gevolgd door een behandeling van twee minuten  
met de ageLOC Galvanic Spa. De deelnemers gebruikten de ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo en de ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002106.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002107.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97002149.html
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Van een frisse adem tot stralende tanden en glanzende, 
schitterende lippen – de collectie van AP 24 heeft alles 
wat je nodig hebt voor een stralende glimlach en het frisse 
gevoel van net gepoetste tanden.

een frisse glimlach na elke poetsbeurt
AP 24



TANDPASTA TEGEN TANDPLAK 110 G

Deze milde tandpasta heeft een frisse vanille- en muntsmaak, en 
helpt tandplak en vuil te verwijderen voor een langdurig schoon 
en fris gevoel. Deze formule helpt de tanden te beschermen 
tegen gaatjes, is mild voor tanden en tandvlees, zorgt voor een 
prettige poetservaring en is perfect voor dagelijks gebruik.

Poets je tanden minstens twee keer per dag grondig, of zelfs 
na elke maaltijd als je daar de tijd voor hebt, tenzij anders 
voorgeschreven door je tand- of huisarts. Voor kinderen jonger 
dan 6 jaar bevelen we aan om een hoeveelheid tandpasta ter 
grootte van een erwt te nemen en ze te laten poetsen onder 
toezicht, om zo het risico op overmatig doorslikken te beperken.

Onze AP 24-mix is een unieke combinatie van dimethicone en 
reinigende bestanddelen die ervoor zorgt dat je mond schoner  
en gladder aanvoelt door tandplak en vuil op tanden en  
tandvlees te verzachten. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

TANDPASTA VOOR WITTERE TANDEN 110 G

Maak je tanden witter, laat ze stralen en voorkom de vorming 
van tandplak met AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste. Een 
combinatie van ingrediënten maakt je tanden lichter terwijl de 
verfrissende vanille- en muntsmaak voor een frisse adem zorgt 
voor dat langdurige, schone gevoel van pas gepoetste tanden. 

Poets je tanden minstens twee keer per dag of na elke maaltijd, 
tenzij anders voorgeschreven door je tand- of huisarts. Je kunt 
deze tandpasta afwisselen met AP 24 Anti-Plaque Fluoride 
Toothpaste. Voor kinderen jonger dan 6 jaar bevelen we aan om 
een hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt te nemen en 
ze te laten poetsen onder toezicht, om zo het risico op overmatig 
doorslikken te beperken.

Deze tandpasta bevat een unieke combinatie van ingrediënten 
die je tanden polijsten en reinigen. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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Hoewel we je graag helpen om er op je best uit te zien, zetten we ons ook in om ervoor te zorgen dat je je op je best voelt. Pharmanex, onze collectie wellnessproducten, springt in op 
alle aspecten die met voeding te maken hebben. Van hoogwaardige voedingssupplementen tot voedingsoplossingen, een uitgebreid welzijnsprogramma of een huidcrème, we streven 
ernaar natuurlijke ingrediënten te combineren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Ten grondslag aan deze lijn ligt meer dan 30 jaar innovatief onderzoek. 

echte schoonheid zit vanbinnen
PHARMANEX
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten in 
jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

LIFEPAK+
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 ZAKJES

LifePak+ is een bekend voedingssupplement van Pharmanex 
dat vitaminen, mineralen en plantaardige extracten bevat. Als 
aanvulling op de voeding ondersteunt dit product verschillende 
lichaamsfuncties, zodat je elke dag alles uit jezelf kunt halen. 
Ingrediënten, zoals selenium, mangaan, vitamine C en uibol-
extract* hebben een antioxidatieve werking en helpen het 
natuurlijk afweersysteem van de lichaamscellen – en er zijn nog 
heel wat ingrediënten te ontdekken in dit supplement.

Neem elke dag bij de maaltijd de inhoud van één (1)** zakje in 
met wat drinken.

Een gevarieerd dieet levert ons lichaam de nodige vitaminen, 
mineralen en andere voedingsstoffen om een goede gezondheid 
te behouden. Hoewel het een gezond dieet niet kan vervangen, 
kan LifePak+ dit zeker aanvullen. 

*Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
**Voor Roemenië, Slowakije, Rusland, Oekraïne, Hongarije, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk: Neem tweemaal per 
dag bij je ochtend- en avondmaaltijd de inhoud van één (1) 
zakje met wat drinken in.

***Voor Zwitserland: Neem eenmaal per dag één (1) softgel in 
met voedsel en wat drinken.
****Niet van toepassing voor Zwitserland. 

VOEDINGSSUPPLEMENT 120 SOFTGELCAPSULES

Zoals de naam al zegt, zit dit voedingssupplement barstensvol 
omega 3-vetzuren, afkomstig uit visolie en duurzaam gevangen 
antarctische krill. 

Neem tweemaal per dag twee softgels in met voedsel en  
wat drinken.*** 

Eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) 
vormen een krachtige combinatie. Een dagelijkse inname van  
250 mg van deze twee vetzuren ondersteunt de normale  
werking van je hart. Daarnaast helpt een dagelijkse inname van 
250 mg DHA bij het behoud van de normale hersenfunctie en 
een normaal gezichtsvermogen.**** 

MARINE OMEGA
FRUIT- EN GROENTEDRANKJE 2 X 750 ML

JVi is een drankje met vitamine C en brengt een aromatische blend 
van 12 zorgvuldig geselecteerde vruchten en groenten bij elkaar.

Goed schudden voor gebruik. Drink 60 ml JVi zowel bij je 
ochtend- als avondmaaltijd. 

De frisse kleuren van JVi zijn het resultaat van carotenoïden in  
de ingrediënten.

JVi

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85433743.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97003762.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893536.html


*Voor Zwitserland en Denemarken: Neem één (1) kauwtablet per dag. 

1Felice, V. D., O’Gorman, D. M.,
O’Brien, N. M., & Hyland, N. P. (2018). Bioaccessibility and Bioavailability of 
a Marine-Derived Multimineral, Aquamin-agnesium. Nutrients, 10(7), 912 
https://doi.org/10.3390/nu10070912

VOEDINGSSUPPLEMENT MET VITAMINEN, 
MINERALEN, SUIKER EN ZOETSTOFFEN  

60 KAUWTABLETTEN

Je lichaam is perfect in staat om voor zichzelf te zorgen. 
Maar vooral in de winter kan je immuunsysteem wel wat extra 
ondersteuning gebruiken. Zowel vitamine C als zink ondersteunt 
de normale werking van je immuunsysteem. Pharmanex Vitamin 
C + Zinc bevat deze twee microvoedingsstoffen  
om je immuunsysteem dus dubbel te ondersteunen!

Neem tweemaal per dag één (1) kauwtablet.*

Pharmanex Vitamin C + Zinc bevat een mix van ascorbinezuur  
en natriumascorbaat, beide goede bronnen van vitamine C. 

VITAMIN C + ZINC
VOEDINGSSUPPLEMENT MET VITAMINEN, 

MINERALEN, SUIKER EN ZOETSTOFFEN  
30 KAUWTABLETTEN

MAGNESIUM

Pharmanex Magnesium bevat magnesium, dat bijdraagt aan 
een normaal energieleverend metabolisme en vermoeidheid 
en moeheid vermindert. Daarnaast is dit product optimaal 
samengesteld en kan het worden gebruikt als aanvulling op  
je dagelijkse voeding.

Neem eenmaal per dag één (1) tablet.

Het bevat magnesiumhydroxide dat zijn oorsprong vindt in 
zeewater, een biobeschikbare bron van magnesium die goed 
verdragen wordt. Dankzij het gebruik van deze bron, ondersteunt 
Pharmanex Magnesium de opname van magnesium in je lichaam.1
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Ga voor gemak met 
kauwbare supplementen
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren.  
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten  
in jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

*Voor Denemarken en Noorwegen: Neem drie capsules in de ochtend  
en twee capsules in de avond in met voedsel en wat drinken. **Niet van toepassing voor Zwitserland.

VOEDINGSSUPPLEMENT 30/120 CAPSULES

Wie houdt er niet van een lekker kopje thee? Wij in ieder geval 
wel. En hoewel er niets boven een vers gebrouwen kopje gaat, 
komen wij er heel dichtbij. We hebben een groene thee-extract 
uit de bladeren van de Camellia sinensis-plant gehaald en 
verwerkt in Pharmanex Tēgreen.

Neem ’s morgens één capsule in met voedsel en wat drinken. 

De inwoners van het vasteland van China en India drinken thee 
al eeuwenlang en om vele redenen, maar waarschijnlijk nog nooit 
op deze manier. We hebben namelijk een groene thee-extract 
genomen en dit aan de formule van Pharmanex Tēgreen 
toegevoegd! 

TEGREEN
VOEDINGSSUPPLEMENT 180 CAPSULES

BONE FORMULA

Bot is een levend, groeiend weefsel dat gedurende ons hele leven 
veranderingen ondergaat. Daarom is het belangrijk dat je ze sterk 
houdt. En dat is nou precies wat Bone Formula doet. Het bevat 
naast calcium enkele vitaminen en andere mineralen waaronder 
vitamine D, vitamine K2, magnesium en mangaan, die allemaal 
bijdragen aan het behoud van gezonde botten.

Neem tweemaal per dag drie capsules, met voedsel en wat drinken.* 

Calcium is nodig voor het behoud van sterke botten, en vitamine 
D draagt bij aan de opname van calcium en fosfor. Het belangrijk 
om te zorgen dat je volop zonlicht krijgt en gezond eet.

VOEDINGSSUPPLEMENT 30 CAPSULES
EYE FORMULA

Er zijn veel factoren die in de loop van de tijd van invloed 
kunnen zijn op ons zicht, van te lang naar een scherm kijken 
tot blootstelling aan luchtvervuiling. Dit voedingssupplement 
ondersteunt een uitgebalanceerd dieet. Het heeft een unieke 
formule die zink bevat dat helpt bij het behoud van normaal  
zicht, plus selenium, koper, en vitamines C en E die  
bescherming bieden tegen oxidatieve stress.

Neem dagelijks één capsule in met voedsel en wat drinken.

Marine Omega kan perfect worden gecombineerd met 
Eye Formula omdat het DHA bevat, een omega-3 vetzuur. 
Een dagelijkse inname van 250 mg DHA draagt bij tot de 
instandhouding van de normale hersenfunctie en een normaal 
gezichtsvermogen.** Visolie kan ons lichaam ook helpen om 
in olie oplosbare vitamines op te nemen, zoals vitamine E in 
Pharmanex Eye Formula. 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85343529.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85283440.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85283331.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85283747.html


REISHIMAX
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 CAPSULES

Ons ingewikkelde immuunsysteem bestaat onder meer uit 
een enorme verzameling afweercellen die een immuunrespons 
triggeren tegen organismen die het lichaam als vreemd 
identificeert. Ganoderma lucidum, ook wel Reishi-paddenstoel 
genoemd, draagt bij aan de natuurlijke processen van deze 
immunologische afweer.****

Neem één ReishiMax-capsule in met voedsel en wat drinken, 
twee keer per dag. 

Reishi is een houtrotschimmel die horizontaal groeit op de zijkant 
van bomen en boomstronken. In oude Chinese teksten wordt 
de Reishi-paddenstoel verheerlijkt. In Azië wordt deze zeldzame 
paddenstoel uit het lokale oerwoud al meer dan 2000 jaar in 
voeding verwerkt.
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PRO-B
VOEDINGSSUPPLEMENT 30 CAPSULES

Elke capsule van Pharmanex Pro-B bevat twee miljard levende 
bacteriën van de stam Lactobacillus fermentum (PCC).

Neem dagelijks één capsule in met voedsel en wat drinken. 

Onze maag kan af en toe best wel eens opspelen. Deze robuuste 
streng heeft alles wat nodig is om heelhuids door je lichaam te reizen.

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren.  
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten in  
jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

VOEDINGSSUPPLEMENT 120 CAPSULES
CORDYMAX CS-4

CordyMax bevat een gestandaardiseerd mycelium 
fermentatieproduct van de Cordyceps sinensis-paddenstoel. 
Het wordt geproduceerd conform het 6S Kwaliteitsproces 
van Pharmanex en gestandaardiseerd door middel van 
hoge-drukvloeistofchromatografie (High-Performance Liquid 
Chromatography - HPLC) om een consistente samenstelling  
van elke batch te garanderen.

Neem twee*** capsules in met voedsel en wat drinken, twee keer 
per dag. 

Als je de Cordyceps sinensis-paddenstoel in de natuur wilt 
vinden, zul je helemaal naar het Tibetaanse Hoogland moeten 
afreizen. Gelukkig hebben we ze zelf kunnen kweken in een 
gecontroleerde omgeving!

***Voor Hongarije: Neem tweemaal daags één (1) capsule in 
bij de maaltijd. ****Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85873441.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85113519.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893520.html
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VOEDINGSSUPPLEMENT 60 CAPSULES

We weten allemaal dat naarmate we ouder worden bepaalde dingen 
steeds uitdagender worden. Voor sommigen is actief blijven er één 
van. Iemands voedingspatroon en lichamelijke activiteit spelen een 
belangrijke rol bij de bescherming van gezonde lichaamscellen. 
Het is daarom belangrijk om het natuurlijk afweersysteem van de 
lichaamscellen zo veel mogelijk te ondersteunen. R2 NIGHT bevat 
selenium, dat de normale werking van het immuunsysteem ondersteunt 
en onze cellen beschermt tegen oxidatieve schade veroorzaakt door 
onze omgeving. Selenium draagt ook bij aan een goede conditie van de 
nagels en het haar evenals aan de normale werking van de schildklier.

Neem elke avond twee capsules van R2 Night. 

Het selenium in R2 Night draagt ook bij aan de bescherming van 
je cellen tegen oxidatieve stress!

R2 NIGHT

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten in 
jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

VOEDINGSSUPPLEMENT 180 CAPSULES

Hoewel een gezond en gevarieerd voedingspatroon de beste 
natuurlijke energiebron is, kan een voedingssupplement deze 
af en toe goed ondersteunen. De Panax Ginseng in R2 DAY 
vergroot niet alleen het uithoudingsvermogen, maar heeft ook 
een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid.  
R2 DAY bevat ook Cordyceps sinensis en granaatappel. 

Neem elke ochtend zes capsules R2 Day. 

Panax ginseng is belangrijk voor het energiemetabolisme en heeft 
een positieve invloed op het uithoudingsvermogen en je fysieke 
en mentale gezondheid.*

R2 DAYBIOGINKGO
VOEDINGSSUPPLEMENT 60 TABLETTEN

In de wetenschap is cognitie een groep van mentale processen, 
waaronder concentratie, onthouden, leren, redeneren, problemen 
oplossen en beslissingen nemen vallen. Het is aangetoond dat 
proactieve veranderingen in je levensstijl, cognitieve training en 
evenwichtige, gezonde voeding een belangrijke rol spelen bij het 
behoud van cognitieve functies. Als aanvulling op evenwichtige, 
gezonde voeding, kan het ijzer in BioGinkgo helpen om de 
normale cognitieve functie te ondersteunen zodat je scherp  
blijft en je beter kunt concentreren. 

Neem tweemaal daags één (1) tablet in bij de maaltijd.

Zie ons brein als een verkeerstoren op een druk vliegveld. Het is 
een complex orgaan dat de processen in ons lichaam aanstuurt. 
Om te kunnen functioneren hebben de hersenen zuurstof nodig 
en de vraag is aanzienlijk. Het is algemeen bekend dat ijzer vitaal 
is bij het transport van zuurstof en zo de cognitieve  
functie ondersteunt. 

Voor Tsjechië en Denemarken: Neem één (1) tablet per dag in bij de maaltijd

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85873442.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893894.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893895.html
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De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten in 
jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

FLEXCRÈME
KALMERENDE BODYCRÈME 60 ML

We kennen allemaal dat gevoel wel: na een lange, vermoeide dag 
wil je het liefst je lichaam masseren en bijkomen. En waarom niet, 
je hebt het verdiend! FlexCrème is een kalmerende bodycrème 
met een fijne textuur en een heerlijke mentholgeur die lang blijft 
hangen. De unieke formule is makkelijk aan te brengen en trekt 
snel in. FlexCrème heeft een kalmerend effect en geeft je een 
verfrissende sensatie door de menthol. Ook zul je merken dat 
deze crème de elasticiteit van je huid wellicht verbetert. 

Smeer deze snel absorberende crème op je huid en ervaar 
het kalmerende effect. Niet aanbrengen op wonden of een 
beschadigde huid. Maximaal vier keer per dag aanbrengen.

Flexcrème bevat menthol, bekend om zijn verkoelende sensatie 
en kalmerende werking – en zijn heerlijke, frisse muntgeur! 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85873521.html
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77

Bij Beauty Focus staat jouw huid 
voorop. De focus ligt op de zichtbare 
resultaten die jij ziet en ervaart; het 
geheim van een mooi ogende huid. 
Al deze beauty knowhow zit nu in een 
dagelijks supplement. Hoe fijn is dat?
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VOEDINGSSUPPLEMENT 30 ZAKJES

Een drankje dat fantastische resultaten biedt? Begin je weg naar 
een prachtige huid met Beauty Focus Collagen+. Ons innovatief 
collageen beautysupplement bevat collageen hydrolisaat, 
tarweolie-extract en luteïne. Samen bieden de ingrediënten in 
Collagen+ een groot aantal voordelen, die bijdragen aan een 
stralende huid en minder diepe rimpels. 

Meng één stick met 100 ml water. Binnen een paar minuten na 
het mengen opdrinken. Eenmaal per dag innemen.

Onze collageenpeptiden hebben een zeer specifiek peptideprofiel 
of peptidekaart waardoor ze zijn geoptimaliseerd voor beauty, zoals 
blijkt uit klinische studies bij mensen die verbeteringen aantonen in 
de uiterlijke kenmerken van de huid. 
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Beauty Focus Collagen+ is een 
innovatief collageensupplement 
dat zorgvuldig geselecteerde 
ingrediënten bevat en diverse 
aspecten aanpakt die kenmerkend 
zijn voor een mooi ogende huid.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/pharmanex/shop_all_categories/beauty-focus.html


Het TR90 Wellbeing Programme geeft je namelijk de tools om je manier van eten, bewegen en leven 
te transformeren. Dit programma is speciaal samengesteld door de wetenschappers van Nu Skin en 
combineert hun knowhow met natuurlijke ingrediënten, gezonde recepten en oefeningen. Probeer  
TR90 eens voor 30 dagen of ga gelijk voor de volledige ervaring met ons 90-daagse programma.

“Het leven is vol uitdagingen, maar die hoef je niet alleen aan te gaan”
TR90TR

90
TR

90
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EEN 90-DAAGS WELZIJNSPROGRAMMA

Herontdek je nieuwsgierige en zelfverzekerde ik met TR90. Dit is een 
welzijnsprogramma dat gebaseerd is op de voedingswetenschap, 
natuurlijke ingrediënten en een persoonlijk ondersteuningssysteem. 
Probeer TR90 eens voor 30 dagen of langer. Met behulp van 
maaltijdrepen, zorgvuldig samengestelde natuurlijke supplementen 
– plus een eet- en beweegplan – zul je je leven zeker een positieve 
draai kunnen geven.

Het programma duurt 90 dagen. De eerste 2 weken van het 
programma: meng 1 zakje JS met een glas water. Gedurende 90 
dagen: neem 3 keer per dag 1 tablet Complex C, en 4 keer per 
dag 1 tablet Complex F, 15-20 minuten voor het eten. Verwissel 
één hoofdmaaltijd met een M-Bar en een glas water. Volg het 
voedings- en activiteitenplan op.

Je hoeft deze reis niet alleen af te leggen. Wij geven je regelmatig 
tips, trucs en nuttig advies via e-mail en sociale media. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/pharmanex/shop_all_categories/tr90/weight-management-program-overview.html
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VOEDINGSSUPPLEMENT 90 CAPSULES

Dit supplement is ideaal voor dagelijks gebruik. Het bevat 
poeders van de zure kers, cacao en granaatappel. Zie ze  
als de kers op je dagelijkse maaltijden!

Neem driemaal per dag één capsule in. Bij voorkeur  
15 tot 20 minuten vóór de maaltijd innemen met een  
grote hoeveelheid water.

Hoewel het belangrijk is om niet te vergeten dat supplementen 
nooit een gevarieerd en evenwichtig dieet mogen vervangen, 
kunnen ze dit wel ondersteunen.

TR90  
Complex C
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MAALTIJDREEP 30 STUKS

Een enkele reep vervangt één hoofdmaaltijd per dag, als onderdeel 
van een energiearm dieet waarin ook andere voedingsmiddelen 
nodig zijn. Het is makkelijk te integreren in je levensstijl en helpt je 
op gewicht te blijven na het TR90-programma. Verkrijgbaar in de 
smaak citroen. Elke doos bevat 30 repen. 

Blijf na je dieet op gewicht door je ontbijt, lunch of diner te 
vervangen met één enkele reep. Eet de reep samen met een  
glas water. Als je wilt afvallen, kun je twee hoofdmaaltijden 
 per dag vervangen door een reep (één per maaltijd).

Net als alle maaltijdvervangers bevat elke M-Bar minstens 
30% van de vitaminen en mineralen die we per dag nodig 
hebben. Geniet van de repen als onderdeel van een gevarieerd, 
evenwichtig dieet, drink voldoende water en sport regelmatig!

TR90 JS
VOEDINGSSUPPLEMENT 15 ZAKJES

TR90 JS is volledig samengesteld uit natuurlijke ingrediënten 
zoals vijgcactus, bloedsinaasappel, granaatappel en saffraan – een 
fantastisch drankje voor je ochtendroutine tijdens de eerste twee 
weken van het TR90-programma. 

Meng elke ochtend een zakje poeder in een glas met 250 ml 
water, of een ander caloriearm drankje.

De ingrediënten van TR90 JS zijn met veel zorg geoogst in de 
regio’s van Californië en het Middellandse Zeegebied. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

De beschikbaarheid van sommige producten kan per land variëren. 
Ga naar www.nuskin.com om de beschikbaarheid van producten in 
jouw markt te controleren.
Lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies op de verpakking.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.97139517.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893750.html


VEGANISTISCHE PROTEÏNESHAKE  
MET CHOCOLADESMAAK

Ontdek TR90 V-Shakes: de veganvriendelijke proteïneshake. 
Deze heerlijke shakes met chocoladesmaak zijn rijk aan 
plantaardige eiwitten en bevatten geen kunstmatige kleurstoffen 
of conserveermiddelen, waardoor ze ideaal zijn voor beginners, 
professionals en fitnessfanaten.

Meng 25 g TR90 V-Shake poeder met 500 ml koud water 
en drink dit vóór of na je work-out. Vergeet niet om eerst een 
vloeistof in de shaker te doen, daarna het eiwitpoeder en 20-30 
seconden lang goed te schudden. Mocht je geen maatschepje 
hebben, voeg dan twee eetlepels toe, dat is ongeveer 25 g.

Elke portie van de V-Shake bevat 19 gram eiwit, afkomstig uit 
erwten en bruine rijst, en is lactosevrij, glutenvrij en sojavrij. 
Geweldig als snack met een hoog eiwitgehalte, vóór of na  
een work-out of als onderdeel van een gezond ontbijt.

TR90 V-Shake  
chocolade

VOEDINGSSUPPLEMENT 120 CAPSULES

Of je het nu inneemt als onderdeel van het TR90 Wellbeing 
Programme of gewoon zo, dit plantaardige voedingssupplement 
is perfect voor dagelijks gebruik. Dit complex bevat een mix van 
ingrediënten, waaronder citrusvrucht, ui, druif, cayennepeper, 
rode sinaasappel en groene thee-extract.

Neem vier keer per dag één capsule. Bij voorkeur met voedsel  
en wat drinken. 

Het groene thee-extract in Complex F helpt je cellen te 
beschermen tegen oxidatieve stress.*

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake  
vanille

VEGANISTISCHE PROTEÏNESHAKE  
MET VANILLESMAAK

Ontdek TR90 V-Shakes: de veganvriendelijke proteïneshake. 
Deze heerlijke shake met vanillesmaak is rijk aan plantaardige 
eiwitten en bevat geen kunstmatige kleurstoffen of 
conserveermiddelen, waardoor hij ideaal is voor beginners, 
professionals en fitnessfanaten. 

Meng 25 g TR90 V-Shake poeder met 500 ml koud water 
en drink dit vóór of na je work-out. Vergeet niet om eerst een 
vloeistof in de shaker te doen, daarna het eiwitpoeder en 20-30 
seconden lang goed te schudden. Mocht je geen maatschepje 
hebben, voeg dan twee eetlepels toe, dat is ongeveer 25 g.

Elke portie van de V-Shake bevat 19 gram eiwit, afkomstig uit 
erwten en bruine rijst, en is lactosevrij, glutenvrij en sojavrij. 
Geweldig als snack met een hoog eiwitgehalte, vóór of na  
een work-out of als onderdeel van een gezond ontbijt.
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*Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85893751.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85101841.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/products/product.85101842.html


De Nu Skin Force for Good Foundation zet zich in 
om de gezondheid, het onderwijs en de economische 
omstandigheden voor kinderen te verbeteren en zo hoop  
op een betere toekomst te bieden.

Nu Skin is gegrond op het idee van iets terugdoen. Dit is de essentie van wie we zijn en wat 
we doen. Uit dit ideaal is de Force for Good Foundation voortgekomen, waarmee we sinds 
1996 overal ter wereld onze steun hebben verleend aan talloze goede doelen. Het concept 
is eenvoudig: je kunt rechtstreeks aan de stichting doneren of producten  
uit de Epoch-lijn kopen. Per verkocht product doneert Nu Skin vervolgens USD 0,25  
aan de stichting. Nu Skin Force for Good Foundation werkt ook samen met andere  
non-profitorganisaties aan diverse initiatieven. 

DE PROJECTEN 
•  School of Agriculture for Family Independence (SAFI): kennis van duurzame 

landbouw overbrengen op een school in het dorp Mtalimanja, Malawi. Na het 
implementeren van SAFI’s technieken kunnen de gewasopbrengsten met wel  
700% toenemen. Dit zijn geschikte landbouw- en irrigatietechnieken die boeren  
kunnen gebruiken en mee kunnen nemen naar hun dorpen.

•   Seed of Hope: de donaties die via de verkoop van onze Epoch Baobab Body Butter 
zijn gedaan helpen het herbebossingsproject in Malawi te financieren. Dit initiatief 
was oorspronkelijk op de waardevolle baobabbomen gericht. Het is tegenwoordig 
uitgegroeid tot een initiatief dat ook duizenden fruitbomen plant, wat bijdraagt aan  
het dagelijks leven van de mensen die er wonen.

•  Seacology: via deze organisatie gaan we win-win samenwerkingen aan met 
natuurbeschermingsorganisaties die eilandgemeenschappen nu helpen bij het  
bouwen van hun infrastructuur en het beschermen van het marine milieu voor 
toekomstige generaties. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: we financieren hun onderzoek 
naar een remedie voor de verschrikkelijke huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). 

•  Wells of Hope: SAFI financieel ondersteunen om schoon water te leveren door  
middel van ons waterputproject in Malawi. Elke nieuwe put levert schoon water op  
voor ongeveer 500 mensen. 

Een cultuur van geven

Wij willen bij Nu Skin een 'Force for Good' zijn door voor onze planeet te zorgen, 
het leven van kinderen te verbeteren, toekomstige generaties te voeden en te 
investeren in onze wereldwijde gemeenschap.



Een commercieel maatschappelijk initiatief dat toekomstige 
generaties met één maaltijd tegelijk empowert.

Geen enkel kind mag hongerlijden. Dat is de drive achter Nu Skins initiatief Nourish the 
Children. Met VitaMeal kunnen we ze een uiterst voedzame maaltijd bieden die door onze 
eigen voedingswetenschappers is ontwikkeld. Je kunt VitaMeal op dezelfde wijze als onze 
andere producten kopen. Het enige verschil is dat de zakken gelijk aan de kinderen worden 
gedoneerd via een onafhankelijke non-profitorganisatie zoals Feed the Children. Elk VitaMeal-
zak à 30 stuks bevat 30 kinderporties die een kind 30 dagen kunnen voeden met één voedzame 
maaltijd per dag. En wanneer jij geeft, geven wij ook. Voor elke aankoop van een VitaMeal 
five-pack of per acht gekochte zakken doet Nu Skin er eentje bovenop.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het een commercieel programma is waarin een marge 
voor commissies en winst is opgenomen. Maar dit is precies wat het programma duurzaam 
maakt; de verkoopgerelateerde incentive zorgt er juist voor dat de VitaMeals regelmatig 
worden verkocht en gepromoot. Nu krijgen meer dan 120.000 kinderen per dag een VitaMeal. 
Het is dus belangrijk dat het een continue, blijvende inspanning blijft. Zo hebben we sinds de 
start van dit initiatief in 2002 al meer dan 750 miljoen maaltijden kunnen doneren wereldwijd. 
Maar daar houdt het niet bij op. Met onze VitaMeal-fabrieken in Malawi kan Nourish the 
Children nieuwe banen en economische mogelijkheden bieden in de gemeenschappen die 
mede door jouw vrijgevigheid worden ondersteund.

Nu Skin is een commerciële distributeur van voedings- en huidverzorgingsproducten en staat genoteerd aan de New York 
Stock Exchange (NUS). Nourish the Children is een initiatief van Nu Skin en staat in sommige staten geregistreerd als 
een commerciële co-venture. Het initiatief stelt Brand Affiliates en klanten van Nu Skin in staat om VitaMeals te kopen 
van Nu Skin en deze te doneren aan charitatieve instellingen om het wereldwijde probleem van ondervoeding bij kinderen 
aan te pakken. In de prijs van een VitaMeal zijn de kosten voor productie, algemene kosten, distributie en verkoop 
opgenomen. Net als bij andere producten van Nu Skin, krijgen de Brand Affiliates hiervoor een commissie uitbetaald en 
berekent Nu Skin een winstmarge door op elke VitaMeal.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/nl_NL/culture/giving-back/purchase-vitameal.html


Focus nu op duurzame praktijken  
voor een toekomst met hulpbronnen

Een sterke wereldwijde community realiseren 
door lokale gemeenschappen te empoweren

Duurzaamheid mag dan wel hét buzzwoord van dit moment zijn, voor Nu Skin betekent 
het zoveel meer. We zetten ons in om onze wereldwijde gemeenschappen schoon, veilig 
en beschermd te houden voor toekomstige generaties. Dit is een enorme taak, maar 
door nu te focussen op duurzame praktijken willen we een toekomst kunnen bieden 
met hulpbronnen. Dat is onze missie. Hiervoor hebben we zeer concrete doelstellingen 
geformuleerd rond onze 3P’s: people (mensen), product en planet (planeet). We hebben 
al impactvolle en meetbare veranderingen aangebracht in onze 20 populairste producten, 
en hebben ons voorgenomen dat al onze verpakkingsmaterialen in 2030 een duurzamer 
karakter moeten hebben.

Onze Initiatieven voor lokale gemeenschappen richten zich op lokale Force for Good-
initiatieven wereldwijd. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn we samenwerkingen 
aangegaan met de European Leukodystrophies Association (ELA). Sinds begin 2020 kan er 
ook rechtstreeks aan ELA worden gedoneerd via een extern platform: Alvarum. Bij aankoop 
van onze producten, doneert Nu Skin € 1 voor elke verkochte Pharmanex TR90 V-Shake. 
Deze organisatie ondersteunt kinderen die aan deze zeldzame ziekte lijden en hun families in 
diverse Europese landen. Het is belangrijk om te benadrukken dat ELA ook klinisch onderzoek 
financiert om een remedie te vinden voor kinderen over de hele wereld met leukodystrofie.

Ga naar www.forceforgood.org voor meer informatie of om bij te dragen aan deze  
fantastische initiatieven.





Raadpleeg de verklarende woordenlijst op www.nuskin.com  
voor meer informatie over alle geregistreerde handelsmerken in EMEA.

86.109.316 - 12.2021.

Nu Skin Europe @nuskin_Europe www.nuskin.com

Productcatalogus - Europa
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