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Nu Skin er et globalt integrert skjønnhets- og 
velværeselskap som hjelper folk med å se, føle og 
leve sitt beste liv med produkter som kombinerer det 
beste fra vitenskap, teknologi og natur, inkludert en 
prisvinnende serie med skjønnhetsapparatsystemer. 
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Om Nu Skin

SKJØNNHET FRA UTSIDEN

Personlig pleie
La oss reise frem i tid. Se for deg ditt fremtidige jeg – 
gløder av selvtillit fra topp til tå! Med Nu Skin, uansett 
hvor du er på reisen, tilbyr vårt produktutvalg løsninger 
for personlig pleie som jobber for å få deg til å se bra ut 
og føle deg fantastisk!

SKJØNNHET FRA INNSIDEN OG UT

Velvære 
Vi er forpliktet til å hjelpe deg med å oppnå den 
beste versjonen av deg selv. Våre intelligent 
utviklede kosttilskudd, velværeprogram og 
målrettede løsninger er inspirert av naturen  
og drevet av vitenskap.
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DET HELE BEGYNNER MED INNOVASJON
Siden Nu Skin ble grunnlagt i 1984, har innovasjon og samarbeid alltid vært kjernen i det vi gjør. Du ser det i kvaliteten til produktene våre og hvordan vi arbeider – ledende forskere, 
banebrytende teknologier og partnerskap med vitenskapelige institusjoner kommer sammen for å skape.

KJERNEVERDIER
Vi er ikke bare innovative, men verdsetter også å være etiske, optimistiske, realistiske,  
bærekraftige og medfølende. Vi tar sikte på å styrke mennesker og være en 
Force for Good (du finner mer om Force for Good-delen i slutten av denne 
katalogen) og en Force for Green, men vi innser at ting ikke kommer raskt eller enkelt. 
Dette er grunnen til at vi jobber hardt for å nå våre mål og innfri forventningene.

DIREKTESALG
Det at du elsker produktene våre trenger ikke være slutten på reisen din med Nu Skin.  
For mange av våre Brand Affiliates var det bare begynnelsen. Enten du er interessert  
i å dele favorittproduktene dine med vennene dine eller ser deg selv ta det enda lenger  
ved å bygge en hel virksomhet, ikke nøl med å spørre personen du er i kontakt med 
angående Nu Skin-produkter eller gå til nuskin.com for mer informasjon.

VITENSKAP I FORKANT 
Vi forandrer det utenkelige til det tenkelige og endrer verden rundt oss; ett fantastisk 
produkt eller én fantastisk person om gangen. 

Det finnes ikke noe bedre eksempel enn vår ageLOC-vitenskap. Den revolusjonerende 
forskningen og teknologien bak antialdring førte til noen av våre mest populære 
produkter og apparater. Vi søker alltid de skarpeste hodene innen vitenskap. 

Produktene våre er undersøkt, testet og utviklet av et team på over 75 interne forskere 
rundt om i verden, og veiledet av vår vitenskapelige rådgivningsgruppe. Denne kollektive 
tenketanken inkluderer eksperter på forskjellige felt og gir enestående innsikt for videre 
innovasjon og nye og spennende produkter, langt inn i fremtiden. 

Vi har investert i store forsknings- og utviklingssentre: Tilsammen utgjør vårt senter for 
antialdringsforskning i vår amerikanske hjemby Provo og vår Greater China Innovation 
Park totalt 3944 kvadratmeter, med 11 state-of-the-art laboratorier som brukes til utvikling 
og evaluering av Nu Skin-produkter. 
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Magien starter her. Kjenn kraften i Nu Skins berømte anti-aldringsingredienser. 
Sammen med den nyeste teknologien til Nu Skins LumiSpa- og Galvanic-
apparater, og alt imellom, dekker ageLOC science alt som trengs for å 
motvirke synlige aldringstegn for et pent, ungdommelig speilbilde.

avslør hemmelighetene bak ungdommelig utseende hud
AGELOC
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Møt ageLOC – juvelen i Nu Skins krone. Resultatet av årevis med vitenskapelig samarbeid  
og unik forskning, som har ført oss over i denne nye epoken for anti-aldrende hudpleie. 

Denne teknologien tilbys eksklusivt av Nu Skin, og hjelper oss med å hjelpe deg. ageLOC-
produktene fungerer for å bekjempe synlige tegn til hudens aldring ved kilden, og hjelper  
deg å finne fram til et nytt deg. 

se like ung ut som du føler deg
AGELOC SCIENCE

INNOVASJON GJENNOM SAMARBEID
Innovasjon og samarbeid er kjernen til vår suksess, og driver Nu Skin frem som en leder innen 
velvære og skjønnhet, med et bredt spekter av patenterte produkter og teknologier. Det er 
dette som skiller oss fra andre, og hjelper oss å sette standarden innen anti-aldring. Ved å forstå 
og takle kildene til aldring gjennom våre produkter, kan vi tilby løsninger med tydelige, synlige 
og beviselige resultater. 

Men selvfølgelig gjør vi ikke dette alene. Vårt team av forskere utfolder seg i en atmosfære 
dedikert til forskning og utvikling. Det er ved å fremme samarbeidsrelasjoner med ledende 
forskningsinstitusjoner at Nu Skin kontinuerlig utvikler fantastiske hudpleieprodukter som tar 
bransjen med storm.

VITENSKAPEN BAK MAGIEN
Nu Skin bekjemper synlige tegn på aldring mer enn noen gang. I samarbeid med noen av 
verdens ledende forskere innen anti-aldring, har Nu Skins forskere identifisert de viktigste 
gruppene av funksjonelle genklynger som spiller en viktig rolle for hvordan vi eldes. Vi tar 
tak i disse vesentlige faktorene for aldring med ageLOC science og utvikler produkter med 
foryngende effekt. Det påvirker hvordan du ser ut og får deg til å føle deg yngre.

BALANSEN AV UNGDOMMELIGHET
Identifisering av disse elementære gruppene er bare første steg på veien – det er også helt 
reelt at vi forstår at når vi utøver innflytelse på disse funksjonelle genetiske gruppene vil det 
potensielt kunne medføre påvirkning av disse egenskapene for antialdring. Balansering av 
uttrykksprofilen for visse genetiske grupper er en hårfin prosess: De funksjonelle genetiske 
gruppers variable uttrykksprofil betyr at noen genuttrykk blir vanskelig å avlese ved aldring 
mens andre åpnes opp. Dermed er det ikke bare å få de «skrudd av» eller «skrudd på».

*4
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ANTI-ALDRINGS FUKTIGHETSKREM FOR DAGBRUK  
25 ML

ageLOC Radiant Day SPF 22 har en lett konsistens og er enkel å 
påføre. Den tilfører fuktighet til huden samtidig som den bidrar til 
å motstå de synlige tegnene på hudens aldring. Denne silkemyke 
formelen gjør at huden føles myk og glatt og reduserer synlige 
fine linjer og rynker for klar, strålende hud. Det beskytter også 
huden mot overdreven soleksponering.

Påfør en mengde på størrelse med en ert i en opp- og 
utadgående bevegelse over ansikt og hals. Unngå området rundt 
øynene. Med riktig bruk har ageLOC Radiant Day SPF 22 en 
pakkestørrelse og bruksveiledning som er optimalisert for å vare 
i 30 dager.

ageLOC Radiant Day og ageLOC Transforming Night 
er partnere! De deler mange fuktighetsgivende og anti-
aldringsingredienser, og sørger for at ansiktshuden mottar en 
strøm av komplementære fordeler for optimal effekt! ageLOC 
Radiant Day er også tilgjengelig som en del av ageLOC 
Transformation-pakken. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ANTI-ALDRING SKUMRENS OG TONER  
60 ML

Kombiner rens og toner i ett enkelt trinn med ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone. Den luksuriøse dual-action-formelen skummer 
lett for å forsiktig rense, friske opp og tilføre fuktighet til huden 
din. Den bidrar også til å opprettholde hudens naturlige pH-nivå, 
mens våre ageLOC-ingredienser bekjemper kildene til de synlige 
tegnene på en aldrende hud.

Bruk to ganger om dagen, både morgen og kveld. Fukt ansikt 
og hals med lunkent vann. Pump tre ganger på fingertuppene 
og massér forsiktig ansikt og hals. Unngå direkte kontakt med 
øynene. Skyll med varmt vann og klapp tørr. ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone har en pakkestørrelse og bruksveiledning som er 
optimalisert til å vare i 30 dager.

Når du kombinere rens og toner sparer du ikke bare tid i en 
travel hverdag – du vil også oppleve at ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone er utviklet med milde ingredienser som renser 
og er tilstrekkelig skånsom mot alle hudtyper. ageLOC Gentle 
Cleanse & Tone er også tilgjengelig som en del av ageLOC 
Transformation-pakken.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

ageLOC Future Serum og kraften i ageLOC-ingrediensene 
gir en ungdommelig utseende hud på åtte forskjellige måter. 
Reduser synlige tegn på hudens aldring ved kilden, gi fuktighet 
og nyt en mykere, fast hudstruktur med en jevn, strålende tone 
samtidig som du reduserer synligheten av porer og misfarging. 
Det er litt av en kombinasjon!

Pump serumet to ganger på fingertuppene og påfør i en opp- 
og utadgående bevegelse over ansikt og hals. Unngå området 
rundt øynene. Brukes før fuktighetskrem både morgen og kveld. 
Med riktig bruk har ageLOC Future Serum en pakkestørrelse og 
bruksveiledning som er optimalisert for å vare i 30 dager. 

ageLOC Future Serum – tar tak i synlige tegn til hudens aldring 
ved kilden til problemet. Den er ganske bra på multitasking også 
– du vil oppleve hele åtte forskjellige fordeler for huden i én liten 
pakke! Future Serum er også tilgjengelig som en del av ageLOC 
Transformation-pakken.

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til 
land. For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten 
eller besøk www.nuskin.com

ANSIKTSSERUM MED ANTI-ALDRING  
30 ML

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97003904.html
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FUKTIGHETSGIVENDE NATTKREM MED  
ANTI-ALDRING FOR ANSIKTET 30 ML

Reduser synligheten av fine linjer, rynker og porer med ageLOC 
Transforming Night – en fyldig fuktighetsgivende krem som 
samarbeider med nattens naturlige fornyelsesprosess, og sørger for 
at du våkner med en myk og smidig hud. De milde ingrediensene 
og ageLOC-blandingen tilfører fuktighet, revitaliserer og 
bekjemper synlige tegn på hudens aldring ved kilden.

Fullfør kveldsrutinen med å påføre en liten mengde produkt  
i en opp- og utadgående bevegelse over ansikt og hals. Unngå 
området rundt øynene. ageLOC Transforming Night har en 
pakkestørrelse og bruksveiledning som er optimalisert for å  
vare i 30 dager. 

ageLOC Transforming Night og ageLOC Radiant Day 
er partnere! De deler mange fuktighetsgivende og anti-
aldringsingredienser, og sørger for at ansiktshuden får en strøm 
av komplementære fordeler for optimal effekt! Produktet er også 
tilgjengelig som en del av ageLOC Transformation-pakken. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Ditt ultimate hudpleiesystem
AGELOC BOOST

To minutter er kanskje ikke så mye – men de kan forandre 
dagen. Et tilfeldig romantisk møte, en lottogevinst eller et 
overraskende besøk – alt kan endre seg på 120 sekunder.  
Tror du oss ikke? Møt ageLOC Boost System som gir den 
ultimate gløden og se selv! Når du bruker det i to minutter  
på ansiktet hver dag i 12 uker, kan du forvente deg følgende 
synlige forbedringer i huden1:

• 75 % klarere 

• 103 % mer fylde

• 90 % mer spenstighet 

• 104 % fastere

• 66 % glattere

• 57 % mindre synlige porer

• 64 % mykere hud 

Hvordan klarte dere dette, spør du? For det første sender 
ageLOC Boosts banebrytende og patentsøkte Variable Pulse 
Microcurrent vekselvis varierende pulser til huden. Disse pulsene 
er dessuten ladebalansert, så de skifter fra positiv til negativ 
hvert 2,4. sekund. ageLOC Boost-apparatet optimaliserer 
og aktiverer huden når det kombineres med de effektive 
ingrediensene i Nu Skins Activating Serum, og du får den 
hudtonen du drømmer om!

Ser du? Det er rett og slett briljant! 

7

1 Resultatene er hentet inn fra en tredjeparts profesjonell vurdering basert på en  
12 ukers in vivo, enkeltblind forbrukerundersøkelse av 32 kvinnelige deltakere mellom 
25 og 40 år som brukte ageLOC Boost System én gang daglig i tolv uker.
2 Resultater innhentet fra en tredjeparts profesjonell vurdering basert på en 6 ukers 
in vivo-undersøkelse på forbrukere – 20 kvinnelige deltakere mellom 25 og 40 år – 
som har brukt ageLOC Boost Activating Serum med ageLOC Boost-enheten én 
gang daglig i seks uker.



DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

BOOST  
SYSTEM

SYSTEM FOR KLARERE HUD I ANSIKTET

Gi huden en strålende glød. ageLOC Boost-systemet kombinerer 
mikrospenningsteknologi med Activating Serums potente 
ingredienser for å bringe fram det beste i huden, og gjør den 
synlig klarere, fyldigere og mer spenstig.1 Det bidrar til å minske 
synligheten av mørke flekker og gir hudtonen en ungdommelig 
glødende av og jevn tone. Alt på to minutter daglig! 

Du kan regne med å se de første synlige resultatene av fyldigere, 
spenstigere, klarere, fastere hud med mindre synlige porer  
(og mer) etter (bare) syv dager1 når du bruker systemet én  
gang daglig! Hva ellers? Fordeler vil vare gjennom dagen2! 

FACIAL BRIGHTENING SERUM 40 ML

BOOST  
ACTIVATING SERUM

Activating Serum, den perfekte partneren til ageLOC Boost-
apparatet, sikrer at den unike, patentsøkte Variable Pulse 
Microcurrent tilføres huden på en effektiv måte. Produktet 
inneholder ingredienser for klarere hud, en sammensetning for 
tilføring av fuktighet som også gir fylde, en skånsomt eksfolierende 
fruktekstrakt av kaviarkalk og Nu Skins proprietære ageLOC Blend 
som tar tak i tidlige tegn til aldring. 

Én gang per dag, etter rens og toner. Trinn 1: Sveip opp for å slå 
apparatet på. Trinn 2: Pump ut Activating Serum i tre omganger 
på apparatets strømførende overflate. Spre utover halve ansiktet. 
Trinn 3: Sveip opp igjen. La strømførende overflate gli over 
ansiktet. Trinn 4: Gjenta trinn 2 og trinn 3 på den andre halvdelen 
av ansiktet. Trinn 5: Apparatet slår seg av automatisk. Masser 
overflødig Activating Serum inn i huden, og gå deretter videre 
med din daglige hudpleierutine.

Én gang per dag, etter rens og toner. Trinn 1: Sveip opp for å slå 
apparatet på. Trinn 2: Pump ut Activating Serum i tre omganger 
på apparatets strømførende overflate. Spre utover halve ansiktet. 
Trinn 3: Sveip opp igjen. La strømførende overflate gli over 
ansiktet. Trinn 4: Gjenta trinn 2 og trinn 3 på den andre halvdelen 
av ansiktet. Trinn 5: Apparatet slår seg av automatisk. Masser 
overflødig Activating Serum inn i huden, og gå deretter videre 
med din daglige hudpleierutine.

ageLOC Boost Activating Serum inneholder ekstrakt av sjøliljer 
(CEA) kjent for å gjøre huden klarere, for en sunn og glødende 
hud. Fordi det er en fredet planteart, går vi til innkjøp av den 
gjennom Controlled Environment Agriculture (CEA). CEA-
ingrediensene dyrkes frem i et lukket miljø, noe som sikrer både 
sporbarhet og bærekraft fra frø til løsning.

8Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

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


for ungdommelig hud fra topp til tå

AGELOC GALVANIC SPA  
OG AGELOC GALVANIC BODY SPA

ageLOC Galvanic Spa kombinert med spesialdesignet 
kosmetiske produkter hjelper deg å oppnå et 
ungdommelig ytre fra topp til tå, med hoder til ansikt, 
hodebunn og kropp. Du vil merke at når forekomsten 
av fine linjer og rynker reduseres, vekkes en strålende 
hudtone til live, og hodebunnen og huden revitaliseres. 
Designet for å optimalisere fordelene med våre tilhørende 
hudpleieprodukter gjennom galvanisk strøm. Nå har du 
hemmeligheten til ungdommelig hud for hånden.

Hvis du er imponert over dette – og det bør du være 
– hvorfor stoppe der? La oss introdusere ageLOC 
Galvanic Body Spa. Den er enkel å bruke, og det har 
aldri vært enklere å håndtere synlige tegn på aldrende 
hud. Den er utformet med enkelhet i tankene, og den 
komfortable formen fungerer sammen med kroppens 
naturlige kurver for å optimalisere effekten av ageLOC 
Body Shaping Gel for et mer ungdommelig deg. 
Gjennom pulserende galvanisk strøm tilbyr Galvanic 
Body Spa en skånsom og enkel vei til fastere og glattere 
hud ved å redusere det synlige inntrykket av cellulitter 
for den faste looken.

9



FORFRISKENDE OG REVITALISERENDE  
ANTI-ALDRING ANSIKTSGELER 8 X 4 ML

I kombinasjon med ageLOC Galvanic Spa-apparatet, bringer 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels den spa-liknende opplevelsen 
inn i ditt eget hjem. Behandlingen strammer opp og løfter huden 
mens den fjerner urenheter og bidrar til å synlig redusere linjer 
og rynker*. Våre ageLOC-ingredienser angriper synlige tegn på 
hudens aldring for å hjelpe med vise frem din ungdommelige hud.

Bruk geléene sammen med Galvanic Spa-apparatet og Face 
Conductor to til tre ganger i uken. Påfør Pre-Treat Gel på ansikt 
og hals, og begynn med å velge Påføring nr. 1 på apparatet for 
første påføring. Hold apparatet i kontakt med huden din. Fjern 
eventuelt overflødig produkt og gjenta prosessen med Treatment 
Gel ved å velge Påføring nr. 2.

Bruk ansiktsgelene med ageLOC Galvanic Spa og Face 
Conductor for å sikre optimale fordeler fra disse produktene.  
 
 
* Resultatene er hentet inn fra en tredjeparts profesjonell vurdering 
i 2020, basert på en 4 ukers in vivo, enkeltblind, randomisert 
forbrukerundersøkelse av 30 kvinnelige deltakere som brukte 
systemet tre ganger i uken.

ANSIKTSELEKTRODE

Dette praktiske verktøyet har den ideelle overflaten til å fungere  
med ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. De unike sporene skaper  
et område som rekker over mer ageLOC-produkt mellom apparatet 
og huden. Når en Face Conductor brukes rundt på huden, fanger 
det opp det friske produktet og overfører det til huden.

Bruk ansiktselektroden sammen med et Galvanic Spa apparat 
og ageLOC Galvanic Spa Facial Gels to eller tre ganger i uken. 
Påfør Pre-Treat Gel på ansikt og hals, og begynn med å velge 
Påføring nr. 1 i to minutter. Hold apparatet i kontakt med huden 
din. Fjern eventuelt overflødig produkt og gjenta prosessen med 
Treatment Gel ved å velge Påføring nr. 2 i tre minutter.

Dette verktøyet er kun egnet for bruk med ageLOC Galvanic 
Spa og ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC  
SPA

HUDPLEIEAPPARAT FOR ANTI-ALDRING  
OG REVITALISERING

Når det benyttes med ulike Nu Skin-produkter, bruker 
dette intuitive, moderne apparatet selvjusterende galvanisk 
strøm. Slik strøm brukes vanligvis i et spa for å optimalisere 
fordelene. Glatter ut fine linjer og rynker, forynger hudtonen og 
revitaliserer hudens utseende. Bring spa-opplevelsen hjem med 
bemerkelsesverdige resultater.

Bruk sammen med ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, Tru 
Face Line Corrector, ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum, eller ageLOC Body Shaping Gel og riktig Galvanic 
Spa elektrode. Følg de spesifikke bruksanvisningene, og påfør 
produktet på huden. Koble til elektroden og velg mellom Påføring 
nr. 1 til 5, slik det er angitt.

Apparatet setter strømmen etter hver hudtype, hvilket sikrer 
en komfortabel og effektiv opplevelse hver gang. I tillegg til 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, fungerer apparatet også med 
Tru Face Line Corrector, ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum og ageLOC Body Shaping Gel, med spesifikke fordeler 
fra hver av dem. Prøv dem!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 
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10Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com
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KROPPSELEKTRODE

Galvanic Spa Body Conductor er formet med tre avrundede 
noder for produktdekningen, og er enkel å bruke sammen med 
ageLOC Body Shaping Gel.

Trykk for å klikke elektroden på plass. Påfør en rikelig mengde 
ageLOC Body Shaping Gel på ett område av gangen (armer, 
ben, lår eller rumpeballene). Ikke gni inn produktet. Velg Påføring 
nr. 4 og bruk fem minutter på hvert område, tre dager i uken.

Du kan bruke din ageLOC Body Shaping Gel med både denne 
enheten og Galvanic Body Spa!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

HODEBUNNSELEKTRODE

Denne nyttige kam-lignende elektroden er nydesignet med 
optimalisert ergonomi, og er enklere å bruke enn noen gang. 
Endene har større overflateområde enn den gamle modellen, og 
er formet for å passe til hodebunnen. Dette øker kontakten med 
opptil 50 %, og sikrer at du får mest mulig ut av ditt ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Trykk for å klikke elektroden på plass. Påfør ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum i tørt eller fuktig hår. Skill håret 
som nødvendig mens du sprayer serum direkte på hodebunn 
og røtter. Masser produktet skånsomt inn i hodebunnen med 
fingrene og børst vekk uregjerlige hårstrå. Velg Påføring nr. 5  
og bruk i 2 minutter, morgen og kveld.

Som navnet indikerer er Galvanic Spa Scalp Conductor et flott 
tillegg til ageLOC Galvanic Spa, og er nøkkelen til å oppnå 
fordelene av ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

ELEKTRODE FOR FOKUSOMRÅDER

Den glatte ovalformede noden på Galvanic Spa Focus Area 
Conductor sørger for bedre kontakt med huden, og hjelper med 
å optimalisere effekten av Tru Face Line Corrector mens den 
fokuserer på fine linjer og rynker rundt munn, øyne og panne. 

Trykk for å klikke elektroden på plass. Påfør rikelig med Tru Face 
Line Corrector på linjene rundt munn, nese, øyne og panne.  
Ta et område om gangen. Ikke gni inn produktet. Unngå  
direkte kontakt med øynene dine. Velg Påføring nr. 3 og bruk  
to til fem minutter på hvert område både morgen og kveld.

Du kan bruke dette praktiske tillegget med både ageLOC 
Galvanic Spa og Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

11 Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97003866.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97310170.html
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TRIO MED ANTI-ALDRING VIRKER  
OPPSTRAMMENDE PÅ HUDEN

Vår kolleksjon av ageLOC Galvanic Body Spa, ageLOC Body 
Shaping Gel og ageLOC Dermatic Effects. Vi utviklet apparatet 
vårt med en pulserende galvanisk strøm, noe som forskning har 
bevist at optimaliserer produktets fordel. Samlet får du en kropp 
som ser glattere og fastere ut med Nu Skins trio.

Bruk sammen med Body Shaping Gel én gang om dagen, 
tre dager i uken, på armene, magen, rumpe og/eller lår for et 
optimalt resultat. Påfør geléen til ønsket område. Fukt deretter 
hendene dine før du bruker apparatet til å massere området til 
syklusen avsluttes. Fjern eventuelt overflødig produkt med en 
fuktig klut, og følg opp med ageLOC Dermatic Effects. 

Apparatet har en større enn noensinne ageLOC strømførende 
overflate for optimalt synlige forbedringer. 

GALVANIC  
BODY TRIO

FUKTIGHETSKREM FOR CONTOURING  
AV HELE KROPPEN 150 ML

ageLOC-ingrediensene i Dermatic Effects bekjemper synlige 
tegn på hudens aldring ved kilden, mens formelen bidrar til å 
redusere det synlige inntrykket av cellulitter, for en hud som 
oppleves fastere og mer ungdommelig. Ledende optisk  
teknologi sprer umiddelbart lys for en myk overflate i huden.

Brukes sammen med ageLOC Body Shaping Gel-regimet for 
optimalt resultat. Bruk Dermatic Effects to ganger om dagen – 
én gang om morgenen og én gang om kvelden – på armer, lår, 
rumpe og/eller mage. 

Dermatic Effects er en fuktighetskrem med mange talenter.  
Den bidrar til å øke hudens cellefornyelse for et naturlig strålende 
utseende, mens de daglige fuktighetsgivende fordelene gjør 
huden din mykere. 

GEL FOR CONTOURING AV HELE KROPPEN 150 ML

I bruk med Galvanic Body Spa tar denne geléen tak i kildene til 
synlige tegn til hudens aldring, og reduserer det synlige inntrykket 
av cellulitter for en fastere utseende hud. Formuleringen frisker 
opp huden og reduserer synlige tegn på aldring samtidig som 
den glatter ut ujevne områder, for en hud som både føles og ser 
bedre ut. 

Bruk sammen med Galvanic Body Spa én gang om dagen, 
tre dager i uken, på armene, magen, rumpe og/eller lår for et 
optimalt resultat. Påfør geléen til ønsket område. Fukt deretter 
hendene dine før du bruker apparatet til å massere området til 
syklusen avsluttes. Fjern eventuelt overflødig produkt med en 
fuktig klut, og følg opp med ageLOC Dermatic Effects. 

Denne geléen er designet for å være kompatibel med Galvanic 
Body Spa-apparatet, og er spesielt utviklet for å gi huden en 
synlig oppfriskning, samtidig som den reduserer synlige tegn til 
aldring. Når det brukes som angitt, tyder studier på at du vil se 
effekten av kombinasjonen Galvanic Body Spa / ageLOC Body 
Shaping Gel / ageLOC Dermatic Effects etter omlag  
12 uker. Reelt sett vil du merke fordelene i begynnelsen  
av uke 8 og forbedringer frem til uke 12. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL

12
*Resultatene er hentet inn fra en tredjeparts profesjonell undersøkelse basert på en 12-ukers in vivo-forbrukerundersøkelse med 30 kvinnelige deltakere mellom 18 og 60 år.

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


introduserer
AGELOC LUMISPA iO SYSTEM

Grunnlaget for en solid hudpleierutine er dets aller 
første skritt – rensing! 

Når du renser ansiktet riktig, blir du kvitt alle spor 
av sminke og smuss. Men når du renser ansiktet ditt 
med ageLOC LumiSpa iO System, blir hudpleien din 
smartere, resultatene blir bedre, og fordelene går langt 
utover rensing! ageLOC LumiSpa iO er drevet av IoT, 
som betyr «tingenes internett», eller fysiske objekter 
formet for tilkobling, og gjør det mulig å koble apparatet 
til Nu Skins Vera-app på telefonen via Bluetooth 
Connectivity. 

På bare to minutter, to ganger om dagen, opplever 
du flere klinisk beviste hudfordeler som intensiveres 
over tid, som grundig rensing, mykhet, glatthet, glød, 
redusert utseende av porer, klarhet og friskhet. 

Og takket være den smarte IoT-teknologien, får 
du superkraft til rutinen din med funksjoner som 
tilpassede hudpleierutiner, intelligent veiledning, 
selfie-tidslinje, enkel bestilling på nytt, personlige 
produktanbefalinger, brukstrender, priser og mye mer! 

Fordelene ender ikke der! Når apparatet ditt er festet 
til ageLOC LumiSpa iO Accent Head og brukt med 
ageLOC LumiSpa IdealEyes, fungerer den for å fremme 
klarere, ungdommelig utseende hud rundt øynene, 
samtidig som den hjelper den til å se fastere, jevnere og 
mer hydrert ut.

13
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AGELOC LUMISPA  
iO SYSTEM

KRAFTIG, SKÅNSOMT, SMART  
HUDPLEIESYSTEM 100ML

LumiSpa iO System er (i) smart hudpleie og gir (o) hud som 
stråler og ser sunn ut. Takket være Bluetooth-tilkobling kobles  
det nye apparatet til Nu Skin Vera-appen på telefonen din og 
låser opp et sett med funksjoner som gir intelligent veiledning  
og mye mer for å hjelpe deg med å bruke LumiSpa iO-apparatet  
bedre og holde deg på rett spor med hudpleiemålene dine.

Når apparatet og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet  
i to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

ageLOC LumiSpas Activating Cleansers er de eneste formlene som 
er testet og godkjent for bruk med LumiSpa iO for full gevinst av 
systemet, og det gjør at huden ser mer ung og sunn ut. LumiSpa-
apparatet er også tilgjengelig for kjøp i en ikke-tilkoblet versjon.

ANSIKTSRENS MED KREMET KONSISTENS  
FOR SENSITIV HUD 100 ML

ANSIKTSRENS MED KREMET KONSISTENS  
FOR TØRR HUD 100 ML

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

Hvis du har sensitiv hud, er ikke rensing alltid like lett. Men 
vår mest skånsomme Activating Cleanser er her for å hjelpe! 
Den duftfrie formelen er utviklet med et system med milde 
surfaktanter, utformet for å rense huden grundig og samtidig 
holde tørrhet, kløe og stramhet i sjakk.

Når apparatet og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet  
i to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

Hver ageLOC LumiSpa Activating Cleanser er utviklet med 
utvalgte ingredienser som hjelper de spesielle behovene til hver 
hudtype. Det som er spesielt med LumiSpa-opplevelsen er 
at den tilrettelegger for presis demping, rens og kontakt med 
huden og optimaliserer virkningen av LumiSpa iOs proprietære 
2 Sense-Motion. Kompatibel med både LumiSpa og LumiSpa 
iO-apparatene. 

Tørr og flassende hud kan være utfordrende. Ingrediensene 
i dette renseproduktet er utviklet for å takle nettopp det. Det 
inneholder flere fuktighetsbevarende stoffer som beskytter og 
opprettholder hudens naturlige fuktighet og gir komfort til huden. 
I tillegg gir Salicyloyl Phytosphingosine ro til huden.

Når apparatet og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet  
i to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

Hver ageLOC LumiSpa Activating Cleanser er utviklet med 
utvalgte ingredienser som hjelper de spesielle behovene til hver 
hudtype. Det som er spesielt med LumiSpa-opplevelsen er 
at den tilrettelegger for presis demping, rens og kontakt med 
huden og optimaliserer virkningen av LumiSpa iOs proprietære 
2 Sense-Motion. Kompatibel med både LumiSpa og LumiSpa 
iO-apparatene. 
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AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 
KREMET ANSIKTSRENS FOR NORMAL  

TIL KOMBINERT HUD 100 ML

Dette renseproduktet inneholder en blanding av milde 
rensemidler for normal til kombinert hud. Produktet består av 
kokamidopropylbetain, glyserin og en blanding av utvalgte 
ekstrakter fra alger og planter, som olje fra melketistel (frø fra 
Silybum marianum), ekstrakt fra Porphyra umbilicalis og ekstrakt 
fra Nannochloropsis oculata, for å balansere hudens naturlige 
fuktighetsbarriere.

Når enheten og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet  
i to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

Hver ageLOC LumiSpa Activating Cleanser er utviklet med 
utvalgte ingredienser som hjelper de spesielle behovene til hver 
hudtype. Det som er spesielt med LumiSpa-opplevelsen er 
at den tilrettelegger for presis demping, rens og kontakt med 
huden og optimaliserer virkningen av LumiSpa iOs proprietære 
2 Sense-Motion. Kompatibel med både LumiSpa og LumiSpa 
iO-enhetene. 

ANSIKTSRENS MED KREMET KONSISTENS FOR HUD 
SOM ER UTSATT FOR URENHETER 100 ML

Dette renseproduktet har en mild, duftfri formel som passer for 
hud som er utsatt for urenheter og inneholder salisylsyre, en BHA, 
for å rense porene og redusere synlige utbrudd av kviser. Den 
skummer lite for å unngå ytterligere hudirritasjon samtidig som 
den inneholder karnosin for å gi antioksidantbeskyttelse.

Når apparatet og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet i 
to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

Hver ageLOC LumiSpa Activating Cleanser er utviklet med 
utvalgte ingredienser som hjelper de spesielle behovene til hver 
hudtype. Det som er spesielt med LumiSpa-opplevelsen er 
at den tilrettelegger for presis demping, rens og kontakt med 
huden og optimaliserer virkningen av LumiSpa iOs proprietære 
2 Sense-Motion. Kompatibel med både LumiSpa og LumiSpa 
iO-apparatene. 

ANSIKTSRENS MED KREMET KONSISTENS  
FOR FET HUD 100 ML

Har du fet hud som går litt ut av kontroll? Dette renseproduktet 
inneholder en kombinasjon av effektive rensemidler for fet hud 
som inkluderer, blant annet, kokamidopropylbetain, rotekstrakt 
fra japanslirekne (Polygonum cuspidatum) og saftekstrakt fra 
granateple som gjør huden ren og frisk.

Når apparatet og telefonen din er paret og rutinen din er valgt, 
fukt ansiktet med lunkent vann og fordel ut i hånden en rikelig 
mengde (større enn en mandel) av LumiSpa Activating Cleanser. 
Smør jevnt utover ansiktet og rens med LumiSpa iO-apparatet  
i to minutter. Gå videre med hudpleierutinen. 

Hver ageLOC LumiSpa Activating Cleanser er utviklet med 
utvalgte ingredienser som hjelper de spesielle behovene til hver 
hudtype. Det som er spesielt med LumiSpa-opplevelsen er 
at den tilrettelegger for presis demping, rens og kontakt med 
huden og optimaliserer virkningen av LumiSpa iOs proprietære 
2 Sense-Motion. Kompatibel med både LumiSpa og LumiSpa 
iO-enhetene. 

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 
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HYGIENISK OG SKÅNSOMT SILIKONHODE  
NORMAL/MYK/FAST

Silikonhodet er en del av ageLOC LumiSpa iO System. Det har 
en myk og skånsom silikonoverflate som er mer hygienisk enn 
børstene du vanligvis finner på markedet. Dets raffinerte form betyr 
enda bedre gevinst av produktet, mens huden blir mer mottakelig 
for etterfølgende produkter. Tilgjengelig i alternativene Normal, 
Fast og Myk for å levere en tilpasset renseopplevelse.

Silikonhodet er laget for å feste enkelt av og på. For å passe på 
at apparatet varer lenge, skyller du grundig hele apparatet, selve 
hodet og bak på hodet etter hver bruk og lar det tørke helt. Bruk 
alltid Activating Cleanser rett på ansiktet, og ikke på silikonhodet.

Med smarte sensorer sporer LumiSpa iO-apparatet faktisk bruk av 
ethvert silikonhode og varsler deg et merke for utskifting når det 
er på tide å bytte det ut! Disse hodene er unikt designet for å være 
kompatible med ageLOC LumiSpa iO-apparatet. Hodene som er 
kompatible med ikke-tilkoblet LumiSpa kan også kjøpes separat. 

PLEIESETT FOR OPPSTRAMMET OG  
OPPFRISKET HUD RUNDT ØYENE 

Accent Head er laget som et tilbehør til ageLOC LumiSpa 
iO-apparatet. Det er nøye utviklet for å gi presis demping og 
samhandling med huden. På bare ett minutt per dag jobber 
systemet hardt (og smart) sammen med IdealEyes for klarere, 
fastere, jevnere hud som føles bedre hydrert og som ser sunn ut 
rundt øynene. Ideelt, ikke sant?

Bruk ageLOC LumiSpa IdealEyes på huden rundt øyet (ikke 
på selve øyelokkene eller øynene). Følg beinstrukturen rundt 
øynene og gli over med LumiSpa Accent iO i sakte og forsiktige 
bevegelser. Ikke skrubb eller beveg det raskt over huden. 
Apparatet stopper en kort stund etter 30 sekunder. Det indikerer 
at det er på tide å flytte over til huden rundt det andre øyet. 
Masser den overflødige kremen inn i huden rundt øyet ditt.

Takket være sensorene i LumiSpa iO Accent Head, vil LumiSpa 
iO-apparatet automatisk oppdage at Accent Head er på og 
vil fungere som anbefalt. LumiSpa iO Accent Head er unikt 
kompatibel med LumiSpa iO-apparatet mens IdealEyes er 
kompatibel med både LumiSpa- og LumiSpa iO-apparatet. 
Aksenthodet for det ikke-tilkoblede LumiSpa-apparatet kan 
kjøpes separat. 

AGELOC LUMISPA iO  
SILICONE HEAD

AGELOC LUMISPA iO  
ACCENT & IDEALEYES 

16

NORMAL

GENTLE

FIRM

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002439.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002437.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002438.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97139609.html


TR
U

 FA
CE

 

Bekjemp synlige tegn på hudens aldring og bli eldre på egne 
premisser med denne linjen av kraftige, målrettede løsninger. 
Tru Face-serien er spesielt utviklet for å håndtere spesifikke 
tegn på hudens aldring, og er det perfekte tillegget til 
hudpleierutinen din. Nå kan du ta ekstra vare på de  
områdene som trenger det aller mest.

Tar tak i dine synlige tegn til hudens aldring. 
Bli eldre på egne premisser.

TRU FACE
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GEL FOR UTJEVNING AV LINJER OG RYNKER I ANSIKTET  
30 ML

Hver eneste linje forteller en historie – en unik fortelling om 
ansiktsuttrykk, smil og latter. Tru Face Line Corrector retter seg 
mot disse synlige tegnene på hudens aldring og bidrar til å dempe 
inntrykket av fine linjer rundt munnen, øynene og i pannen.  
Dette gjør linjene – og historiene de forteller – mye  
vanskeligere å få øye på. 

Påføres linjer rundt øynene, munnen og i pannen, morgen og 
kveld. Fortsett med din foretrukne fuktighetskrem fra Nu Skin. 
For optimalt resultat, bruk sammen med ageLOC Galvanic 
Spa og Focus Area Conductor og velg Påføring nr. 3 i to til fem 
minutter. Fortsett med din foretrukne fuktighetskrem fra Nu Skin.

Bare fire uker med kombinasjonen av Tru Face Line Corrector  
og ageLOC Galvanic Spa har vist seg å ha bedre effekt på 
synlige fine linjer enn Tru Face Line Corrector alene i 8 uker*.

LINE  
CORRECTOR

TR
U
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CE

 

ANSIKTSTONER  
125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Hvis du ønsker å optimalisere resultatene av hudpleien din, er 
denne ideell som et første skritt etter hver rens. Med en rekke 
aminosyrer som fungerer som byggesteiner for hud som ser 
yngre ut, forbereder den huden på det som vil komme og sørger 
for at du får mest mulig ut av Tru Face-serien.

Bruk som toner morgen og kveld etter rens. Påfør med 
bomullspads over ansikt og hals, og fortsett deretter med  
Tru Face-produkter og din valgte fuktighetskrem fra Nu Skin.

Tru Face Priming Solution inneholder ekstrakter av grønn te, 
kjent for sine antioksiderende egenskaper.

18Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

* Resultater fra en tredjeparts profesjonell vurdering basert på 
8-ukers in vivo-blindprøver av todelte ansikt.
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SERUM FOR STRAMMERE ANSIKTSHUD  
60 KAPSLER

KREM OG SERUM FOR HALS OG DEKOLLETASJE  
2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

ageLOC Tru Face Essence Ultra er Nu Skins beste kampmiddel 
for strammere hud. Den utrolige formelen kombinerer vår egen 
eksklusive, vitenskapelig påviste Tru Face FirmPlex-teknologi for å 
oppnå synlig strammere hud med vår egen berømte ageLOC for å 
takle kilden til synlige tegn til hudens aldring. Dette serumet fungerer 
også for å beskytte huden mot de negative effektene av oksidativt 
stress. Du kan definitivt forvente store ting fra hver kapsel! 

ageLOC Tru Face Essence Ultra bør påføres to ganger daglig for 
å gi optimale resultater. Inkluderes i hudpleierutinen din som trinnet 
før fuktighetskrem. Før påføring åpnes en kapsel til hvert bruk, klem 
forsiktig to eller tre dråper direkte på områdene der det trengs. 
Avslutt med å smøre resten av produktet over hele ansiktet. 

Hva gjør ageLOC Tru Face Essence Ultra så bra? Det skyldes 
vårt engasjement for alltid å gjøre den best mulig. Vi har 
regelmessig oppdatert formelen siden den første gang ble  
lansert som Tru Face Essence i 2003. 

Denne duetten konturerer og toner huden på halsen og 
dekolletasjen, og reduserer også synligheten av fine linjer og 
rynker. Tru Face Essence Duet tilfører fuktighet og jevner ut 
huden for et strålende resultat. Med ageLOC-teknologien 
bekjemper den også synlige tegn på aldring ved kilden. 

For et optimalt resultat, påfør morgen og kveld på ren og tørr hud 
før dag- eller nattkrem. Pump én eller to ganger i hendene ved å 
presse jevnt med to fingre. Bland forsiktig og påfør over halsen 
og dekolletasjen.

ageLOC Tru Face Essence Duet er ett av Nu Skins beste 
verktøy for strammere hud. Den utrolige formelen kombinerer 
vår egen eksklusive, vitenskapelig påviste Tru Face FirmPlex-
teknologi for å oppnå synlig strammere hud med vår egen 
berømte ageLOC for å takle kilden til synlige tegn til hudens 
aldring. Det er viktig å finne et produkt designet spesielt for  
disse områdene – og Essence Duet er den perfekte match!
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Det kan være en tøff oppgave å håndtere synlige tegn 
på hudens aldring. Anti-aldringsproduktene våre gjør en 
fantastisk innsats for å redusere inntrykket av avslørende 
aldringstegn, men hva gjør vi når noen områder trenger mer 
oppmerksomhet enn andre? Det er da Tru Face kommer på 
banen. Denne serien med kraftige, målrettede løsninger er 
spesielt utviklet for å takle hudens aldring, og er det ideelle 
tilskuddet til din hudpleierutine.

Opplev kraften av Tru Face
TRU FACE



Dette systemet er spesielt utviklet for å minske de synlige 
tegnene på hudens aldring for de som er over 35, og 
forbedre hudens struktur, jevne ut hudtonen og redusere 
synlighet av fine linjer og rynker for et ungdommelig 
utseende som du garantert vil elske.

gi hudtonen din en forvandling
NU SKIN 180°
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SERUM FOR SKÅNSOM CELLEFORNYELSE 30 ML

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

Nu Skin 180º Cell Renewal Fluid inneholder en potent 15 % 
konsentrasjon av en polyhydroksysyre (PHA), glukonolakton, og vil 
skånsomt men effektivt styrke cellefornyelsen. Et multifunksjonelt 
serum som også styrker hudens barriere i det ytre lag, gjør den 
fastere og glattere, samtidig som det gir huden mindre synlige  
linjer og rynker. 

Brukes morgen og kveld (etter Skin Mist er tørket) som tredje 
trinn i Nu Skin 180° System. Fyll pipetten til streken ved 0,5 ml  
og pump ut enkeltvis eller i porsjoner på fingertuppene.  
Fordeles jevnt på ansikt og hals. Unngå øyeområdet.

Inneholder en potent 15 % konsentrasjon av en polyhydroksysyre 
(PHA), glukonolakton, som styrker cellefornyelsen og bidrar til 
glatt tekstur samtidig som den reduserer synlige tegn til aldring.

ANSIKTSVASK MED ANTI-ALDRING 125 ML

Nu Skin 180° Face Wash inneholder 10 % aktiv og flytende 
vitamin C, og bringer potente antialdringsfordeler til din daglige 
rens. Formelen, forsterket med vitamin C, retter seg mot synlige 
aldersflekker og misfarget hud, samtidig som den gjør huden 
synlig fastere og gir mindre synlige rynker. Hudens nyanse får  
et friskt og ungdommelig preg. 

Brukes morgen og kveld som første trinn i Nu Skin 180° Anti-
Ageing System. Fukt ansikt og hals med lunkent vann. Ta en liten 
mengde av renseproduktet på fingertuppene. Påføres på ansikt 
og hals. Videre masserer du med våte hender, skånsomt, til det 
skummer lett. Skyll med varmt vann og klapp huden tørr. 

Inneholder sesamolje (Sesamum indicum frøolje) og solsikkeolje 
(Helianthus annuus frøolje), fyldige og mykgjørende midler for å 
unngå fuktighetstap og bidra til å opprettholde hudens beskyttende 
fuktighetsbarriere, slik at huden føles ren, frisk og myk. 

180°  
CELL RENEWAL FLUID

 180°  
FACE WASH

ANSIKTSSPRAY MED ANTI-ALDRING 100 ML

180°  
SKIN MIST

Nu Skin 180° Skin Mist er en hudlindrende ansiktstoner som 
gir det lille ekstra. Formelen styrker hudens motstand mot 
miljøbelastninger, og bidrar til å beskytte huden mot negative 
synlig påvirkning av oksidativt stress. Med HMV; en eksklusiv 
blanding av ingredienser fra Nu Skin®, føles huden roligere og 
mer samlet når du bruker Skin Mist. 

Brukes morgen og kveld etter rens som andre trinn i Nu Skin 
180° System. Spray Skin Mist lett på ansikt og hals, men unngå 
området rundt øynene.

HMW-komplekset består av Hypnea Musciformis og ekstrakter 
av burot og geitrams, og er en eksklusiv ingredienskombinasjon 
fra Nu Skin® som bidrar til at huden ser og føles bra ut, samt 
inneholder antioksiderende egenskaper. Ekstrakt av Hypnea 
Musciformis er en alge med hudlindrende egenskaper. Ekstrakt 
av burot er en høy, buskete flerårsplante som lindrer ubehag i 
huden. Ekstrakt av geitrams er et naturlig hudlindrende stoff. 
Den kalles også for brannplante, fordi den vanligvis er den første 
planten som vokser tilbake etter at en brann har herjet et område. 22Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 

For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com
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NATTKREM MED ANTI-ALDRING 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

DAGKREM MED ANTI-ALDRING 30 ML

180°  
NIGHT COMPLEX

Nu Skin 180° UV Block Hydrator SPF 18 er en fyldig 
fuktighetskrem som styrker hudens fuktighetsbarriere med ekstra 
beskyttelse mot UVB-stråler. 2-i-1-formelen bidrar også til å 
beskytte huden mot synlige tidlige tegn til fotoaldring. 

Brukes om morgenen som fjerde trinn i 180°-systemet. Påføres 
ansikt og hals med lette opp- og utadgående bevegelser, unngå 
området rundt øynene. 

Avokadoolje (Persea gratissima olje) gir rik fuktighet som bidrar 
til å synlig redusere rynker og andre aldringstegn, samtidig som 
den beskytter hudens fuktighetsbarriere.

Nu Skin 180° Night Complex inneholder kreatin, og fungerer mens 
du sover. Nattkremen med anti-aldring styrker hudens fremtoning 
etter de negative effektene av overdreven soleksponering og 
beskytter den mot oksidativt stress, mens den samtidig forsterker 
dens beskyttende barriere. Du vil våkne til en glødende og sunt 
utseende hudtone.

Bruk hver kveld som fjerde trinn i 180°-systemet. Påføres ansikt 
og hals med lette opp- og utadgående bevegelser, vær forsiktig 
med å unngå området rundt øynene dine. 

Gode ting kommer ofte fra uventede steder. Denne formelen 
inneholder oljer fra macadamianøtter og engkarsefrø, noe som 
bidrar til å opprettholde og beskytte fuktighetsbarrieren i huden, 
slik at den føles smidig, myk og levende.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

PEEL MED ANTI-ALDRING FOR ANSIKTET 2X25 ML

AHA Facial Peel er formulert med en 10 % L-melkesyreløsning, 
som feier bort synlige tegn på aldring, som linjer og rynker. 
Effektiv alene, eller som en del av Nu Skins 180º System, 
mens Alpha-hydroksysyrene (AHA-ene) stimulerer hudens 
cellefornyelse, slik at hudens nyanse virker klarere og jevnere. 
Neutralizer er utviklet for å begrense topisk sensitivitet for en 
problemfri glød. 

Brukes tre ganger ukentlig (i stedet for Cell Renewal Fluid) etter 
rens og toner. TRINN 1: Stryk forsiktig en AHA Facial Peel-pad 
over ansiktet og halsen, unngå øyeområdet. Ikke la produktet være 
på ansiktet i mer enn ti minutter. TRINN 2: Stryk forsiktig en AHA 
Facial Peel Neutralizer-pad over ansiktet og halsen. Uten å skylle av 
huden, følg opp etter med en valgfri Nu Skin®-fuktighetskrem som 
inneholder en solbeskyttelsesfaktor. Merk: Det kan oppstå en lett 
svie i ansiktet ved bruk av dette produktet, men det er helt normalt. 
Skyll ansiktet med varmt vann hvis irritasjonen vedvarer. AHA 
Facial Peel Neutralizer inneholder havrekjernekstrakt som er kjent 
for sin lindrende virkning på huden.

L-melkesyren i Facial Peel fremmer hudens cellefornying og 
eksfolierer oppbygging av døde celler i hudens overflate, som 
bidrar til å redusere synligheten av linjer og rynker, forbedre 
teksturen av grov hud, og forbedre misfarging av hudoverflaten. 
Havrekjerneekstrakt (Avena sativa ekstrakt) i Neutralizer 
demonstrerer egenskaper som beroliger huden og bidrar  
til å redusere topisk sensitivitet.

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …
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Nu Skin 180° antialdring-hudbehandlingssystemet 
inneholder Nu Skin 180° Face Wash, 180° Skin Mist,  
180° Cell Renewal Fluid, 180° UV Block Hydrator  
SPF 18 og 180° Night Complex. 

Dette systemet er spesielt utviklet for å minske 
de synlige tegnene på hudens aldring for de 
som er over 35, og forbedre hudens struktur, 
jevne ut hudtonen og redusere synlighet 
av fine linjer og rynker for et ungdommelig 
utseende som du garantert vil elske.

Produktene i Nu Skin 180°-serien har en 
rekke antialdringsfordeler, blant annet ved å 
øke hastigheten av hudens cellefornyelse, gi 
fuktighetsbevarende egenskaper, forbedre stratum 
corneum-barrierefunksjonen, forbedre hudens 
motstand mot ytre stressfaktorer og beskytte 
den mot de negative effektene av oksidativt 
stress ved å gi antioksidantbeskyttelse.

din spesialist på cellefornyelse!
NU SKINS 180º SYSTEM
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Vi ønsker oss alle strålende hud til enhver tid. Det er 
imidlertid ikke enkelt. Vi opplever alle stress, søvnmangel, 
forurensning og påvirkning fra UV-stråler, som alt 
kan ødelegge den strålende gløden. Derfor skapte vi 
Nutricentials. Gjennom innovativ vitenskap har vi hentet 
kreftene og utholdenheten fra bioadaptive planteekstrakter, 
som trives under de tøffeste forhold, og gjort dem til noe 
som fungerer for huden din:

Våre bioadaptive, botaniske ingredienser er hemmeligheten 
bak vårt bioadaptive hudpleiesystem. 

Ved å hjelpe huden din med å møte utfordringene fra et 
miljø i konstant endring, hjelper Nutricentials huden med å 
se vakker og glødende ut, uansett hvor livet bringer deg, og 
hjelper deg med å gjøre hver dag til en god dag for huden.

Drevet av naturen, dokumentert av vitenskapen
NUTRICENTIALS
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Drevet av naturen, dokumentert av vitenskapen
NUTRICENTIALS

RENSEVANN MED MICELLER 250 ML

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

Rens huden på en ny, oppfriskende måte og vask bort dagen med 
Nutricentials Day Away. Denne skånsomme ansiktsrensen, som 
ikke skal vaskes av, bidrar til å fjerne oppbygging av smuss, olje og 
sminke på huden i løpet av dagen.

Påfør Day Away Micellar Beauty Water på en bomullspad. Tørk 
vekk sminke og smuss fra ansiktet. Gjenta etter behov til huden 
er ren.

Vann som inneholder miceller og rensevann styrket av miceller 
er kjent for sine raske, praktiske og effektive fordeler ved rensing. 
Nutricentials Day Away bringer denne klassiske opplevelsen til et 
helt annet nivå med sin formel som inkluderer fuktighetsbevarere 
som natrium PCA, glyserin og propanediol for å holde huden 
myk, glatt og hydrert. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

MILD KREMET SÅPEFRI ANSIKTSRENS 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Dette luksuriøse renseproduktet uten såpe til ansiktet har en 
kremet konsistens og er en skånsom multitasker. Den fjerner 
smuss, overflødig olje og sminke, og bidrar samtidig til å 
opprettholde hudens naturlige fuktighetsbarriere. Den milde 
formelen inneholder bioadaptive botaniske organismer og 
pleiende ingredienser for å komfortabelt tilføre huden fuktighet.

Masser HydraClean forsiktig inn på våt hud i ansiktet og på 
halsen ved hjelp av fingertuppene. Skyll deretter grundig og  
klapp tørr. Følg opp med en av våre to tonere, In Balance eller 
Here you Glow. Brukes morgen og kveld.

Formelen vår inneholder noen ingredienser du kanskje ikke 
forventer å se – vi bruker engkarsefrøolje til å hydrere og 
mykgjøre huden, mens en blanding av hudpleiende stoffer og en 
blanding laget av lakrisekstrakt bidrar til at huden opprettholder 
sin naturlige fuktighetsbarriere og virker lindrende. 

MILD SÅPEFRI RENSEGEL TIL ANSIKTET 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Fjern smuss som tetter igjen porene og gjør huden forfriskende 
ren. Denne kraftige gel-til-skum-formelen renser bort smuss, olje 
og sminke samtidig som huden holdes hydrert. Hemmeligheten 
er tilførsel av aminosyre, et renseprodukt som rengjør porer, og de 
fuktighetsgivende stoffene som lindrer og gjenoppfrisker huden. 

Skum forsiktig opp gelen i våt hud på ansiktet og halsen ved hjelp 
av fingertuppene. Skyll deretter grundig og klapp tørr. Følg opp 
med en av våre to tonere, In Balance eller Here you Glow, og 
gjenta prosessen både morgen og kveld.

Andre renseprodukter kan ta bort for mye olje fra huden, som 
kan føre til uttørking. Nutricentials To Be Clear inneholder 
aminosyrebaserte renseprodukter som gir et mykt skum som rengjør 
porer og fjerner overflødig olje. Samtidig bidrar fuktighetsgivende 
ingredienser til at huden forblir behagelig hydrert.
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NÆRINGSGIVENDE SERUM FOR ANSIKTET 30 ML

Hold huden din er myk, glødende og komfortabel gjennom 
hele dagen, og hjelp den hente seg inn igjen fra miljømessige 
stressfaktorer om natten. Dette hurtigabsorberende serumet 
inneholder vår HydraFlex Blend som hjelper huden med å 
oppfylle fuktighetsbehovene sine, og en bioadaptiv botanisk 
blanding som bidrar til å beskytte mot stressfaktorer i hverdagen 
som sene kvelder, hektiske dager og urban forurensning.

Påfør serumet til ansiktet og halsen etter rens og toner, med en 
opp- og utadgående bevegelse. Følg deretter opp med ønsket 
fuktighetskrem. 

HydraFlex Blend gir en myk, ultralett beskyttelse som automatisk 
tilpasser seg etter dine omgivelser for å alltid kunne gi huden din 
den riktige fuktigheten. Det betyr at den bidrar til å styre hudens 
fuktighet for å søke fukt når den er tørr, men filtrere den bort 
dersom dine omgivelser er varme og fuktige, slik at huden alltid 
føles myk og komfortabel.

FORFRISKENDE ANSIKTSTONER 150 ML

Denne lette ansiktstoneren hjelper å opprettholde hudens 
balanse ved å optimalisere pH-nivået. Utviklet med glyserin 
og en fuktighetsgivende blanding som styrker huden og 
inneholder lactobacillus ferment, aloe vera, natrium PCA og 
natriuhyaluronat. Den bidrar til å opprettholde hudens naturlige 
fuktighetsbarriere og gjør den frisk og strålende.

Påfør toneren med en bomullspad over nyrenset ansikt og hals 
i en opp- og utadgående bevegelse. Følg deretter opp med 
Celltrex Always Right. 

pH-balanserende tonere bringer mange nøkkelfordeler til huden 
din. De gir ikke bare en forfriskende dytt med fuktighet etter rens, 
men de hjelper også med å balansere hudens pH-nivå, noe som 
bidrar til å forberede huden din til neste steg i din daglige rutine, 
som bruk av serum og fuktighetskremer. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
RECOVERY FLUID

IN BALANCE 
PH BALANCE TONER
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EKSFOLIERENDE ANSIKTSTONER 150 ML

HERE YOU GLOW
EXFOLIATING  TONER

Denne toneren inneholder en unik blanding av hydroksysyrer for 
å gi huden en myk, glatt og sunn følelse, og en synlig glød, pluss 
salisylsyre for å bidra til mindre synlige flekker i huden. Samtidig 
vil bruk av denne rensen redusere antall nye kviser. Huden blir 
synlig ren, klar og glødende – klar for alt som måtte komme!

Påfør Here You Glow på en bomullspad etter rens. Stryk den 
fuktede bomullspaden over ansikt og hals i en bevegelse oppover 
og utover, mens du unngår øyeområdet. La det tørke før du påfører 
serum og fuktighetskrem. Brukes daglig, morgen og kveld.

Vi så helt utrolige resultater i våre seneste kliniske tester! 100 % av 
deltakerne sa at huden deres fikk mer glød* etter å ha brukt Here 
You Glow. 

27 *Resultater er hentet inn fra en intern forbrukerstudie av 25 deltakere som 
brukte Here You Glow Exfoliating Toner to ganger om dagen på ansiktet  
i to uker før de gjorde sin egen evaluering av det synlige resultatet.

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

FUKTGIVENDE OG KLARGJØRENDE ØYEKREM 15 ML

Eye Love Bright Eyes er den ultimate redningen for å gjøre den 
slitne huden rundt øynene litt bedre. Denne lette og kremete 
formelen gir huden mer glød og motvirker synligheten av gusten, 
ru og stresset hud forårsaket av daglige stressfaktorer, blant annet 
eksponering for blått lys. 

Klappes lett på rundt øynene morgen og kveld etter rens og 
toner, og før du tar på serum og fuktighetskrem. Unngå  
direkte kontakt med øynene. Påføres ikke på øyelokk.

Epleekstrakt (Pyrus malus), et naturlig fuktighetsgivende 
sakkarid som kompleks, gir en oppfriskning av tilført fuktighet. 
Sammen med ekstra fuktighetsbevarende midler (glyserin og 
butylenglykol) gjør det at huden ser sunnere og yngre ut og  
føles duggfrisk og hydrert. 

https://nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001795.html
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DEW ALL DAY  
MOISTURE RESTORE CREAM
FET FUKTIGHETSKREM FOR ANSIKTET 75 ML

Nutricentials Dew All Day lindrer, mykner og glatter ut huden 
med tilføring av fuktighet hele dagen* slik at du ser ut som du 
er på topp uansett hva du opplever av stress på veien. Alt dette 
mens en kombinasjon av tilpasningsdyktige botaniske organismer 
gjør at huden bedre tilpasser seg miljøet rundt og henter seg inn 
fra hverdagens stress, dag etter dag.

Påfør en rikelig mengde på rent ansikt og ren hals ved å massere 
oppover og utover. Brukes daglig, morgen og kveld. 

Formelen inneholder pistasjnøttolje og sheasmør for å mykgjøre 
og glatte ut huden. Vi har lagt inn Vitamin E og dens avledninger 
– en antioksidant som beskytter mot oksidativt stress forårsaket 
av negative stressfaktorer i miljøet rundt deg. 

THIRST FIX  
HYDRATING GEL CREAM

LETT FUKTIGHETSGIVENDE GEL FOR ANSIKTET 
75 ML

Nyt glattere og vakrere hud med denne oljefrie fuktighetsgivende 
gelen for ansiktet. En blanding av bioadaptive botaniske 
organismer som bidrar til å øke hudens naturlige motstand 
og beskytter mot de ugunstige virkningene fra miljømessige 
stressfaktorer. En enestående biomimetisk fuktighetsgivende 
blanding tilfører også huden ekstra fuktighet som varer lenge* 
ved etterligning av hudens naturlige elementer.

Påfør en rikelig mengde på rent ansikt og ren hals ved å massere 
oppover og utover. Brukes daglig, morgen og kveld. 

Thirst Fix gir umiddelbart kontinuerlig fuktighetstilføring til huden 
i opptil 24 timer*.

EFFEKTIV FUKTIGHETSKREM FOR ANSIKTET 75 ML

Denne ultraluksuriøse ansiktskremen gir god tilførsel av fuktighet, 
og gjør huden myk, hydrert og glødende i timevis*. Den inneholder 
en kombinasjon av bioadaptive botaniske organismer som bidrar 
til å øke hudens naturlige motstand, beskytter den mot negative 
effekter fra miljømessige stressfaktorer, pluss fruktekstrakt av 
Evodia rutaecarpa for å gi huden en mer synlig glød. 

Påfør en rikelig mengde på rent ansikt og ren hals ved å massere 
oppover og utover. Brukes daglig, morgen og kveld. 

Med Moisturize Me trenger du ikke bekymre deg for hudens 
fuktighetsbehov. Huden din vil opprettholde et komfortabelt 
fuktighetsnivå både dag og natt!* 

MOISTURIZE ME  
INTENSE HYDRATING CREAM

*Resultater er hentet inn fra en tredjeparts ekspertvurdering basert 
på en 24-timers in vivo-undersøkelse av 32 sunne og friske mannlige 
og kvinnelige kandidater over 18 år. Hudens fuktighetsnivå ble målt 
med et korneometer på tre områder. Det gjaldt et område med 
påført Thirst Fix, i tillegg til to områder for positive (glyserin) og 
negative (ubehandlede) kontroller.

*Resultater er hentet inn fra en tredjeparts ekspertvurdering basert 
på en 24-timers in vivo-undersøkelse av 32 sunne og friske mannlige 
og kvinnelige kandidater over 18 år. Hudens fuktighetsnivå ble 
målt med et korneometer på tre områder; et område hvor Dew All 
Day var påført, samt to områder for positive (glyserin) og negative 
(ubehandlede) kontroller.

*Resultater er hentet inn fra en tredjeparts ekspertvurdering
basert på en 24-timers in vivo-undersøkelse av 32 sunne og friske 
mannlige og kvinnelige kandidater fra 18 år og oppover. Hudens 
fuktighetsnivå ble målt med et korneometer på tre områder; et 
område hvor Moisturize Me var påført, samt to områder for positive 
(glyserin) og negative (ubehandlede) kontroller.

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

LETT FUKTIGHETSGIVENDE ANSIKTSKREM  
MED SPF 30 50 ML

Day Dream Protective Lotion inneholder vår sammensetning 
av bioadaptive botaniske organismer som gjør at huden bedre 
tilpasser seg effektene av stress, forurensing og oksidativt stress. 
Carnosin er Nu Skins antioksiderende ingrediens for blått- og 
infrarødt lys, og SPF 30 bidrar til å utligne hud som er overflødig 
utsatt for blått lys, infrarødt lys og UVB. 

Påfør en rikelig mengde på ansiktet og halsen ved å massere 
oppover og utover. Brukes hver morgen. 

Vi har lagt inn ingefærrotekstrakt i Day Dream-formelen – en 
antioksidant som øker hudens naturlige motstand mot stress 
mens den tilfører lindring, og fremhever og jevner ut hudtonen. 

KREMET DAGKREM TIL ANSIKTET  
MED SPF 30 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM
CREAMY DAY MOISTURIZER

Hjelp huden din med å holde seg myk og hydrert med dagkremen 
vår. Denne luksuriøse ansiktskremen inneholder bioadaptive 
planteekstrakter som beskytter huden mot de ugunstige effektene 
av miljømessige stressfaktorer, og inneholder SPF 30 for ekstra 
solbeskyttelse. Den unike blått lys- og infrarødsfiltrering-
ingrediensen bidrar også til å redusere effekten av overdreven 
eksponering for blått lys og infrarød stråling.

Påfør en rikelig mengde på ansiktet og halsen ved å massere 
oppover og utover. Brukes hver morgen.

• Bisabolol høstet med bærekraftige metoder fra tresorten Candeia 
(Vanillosmopsis erythropappa / Eremanthus erythropappus) – en 
naturlig avledet ingrediens fra Sør-Amerika som lindrer og tilfører 
fuktighet mens den bidrar til å beskytte mot ugunstige virkninger av 
daglig eksponering for miljømessige stressfaktorer. 

DAGLIG UVA/UVB-MINERALSOLKREM FOR ANSIKTET. 
HØY BESKYTTELSE. 40 ML

Det perfekte valget for en sunt utseende, glødende hudtone! 
Complextion Protection er en lett og bredspektret SPF 
50-mineralsolkrem fremstilt av Nu Skins bioadaptive botaniske 
planteekstrakter for å beskytte huden og øke motstanden mot 
hverdagens stressfaktorer, som forurensning og oksidativt stress. 
Samtidig gir Carnosin enda mer beskyttelse som vår antioksidant 
mot blått- og infrarødt lys, som bidrar til å utligne effekten av 
hudens overdrevne eksponering for blått- og infrarødt lys, som 
misfarging og gusten hud.

Ta en rikelig mengde på ansiktet og halsen ved å massere oppover 
og utover om morgenen, etter bruk av fuktighetskrem. Brukes 
daglig, før du utsettes for sollys. Rist grundig før bruk. Reduseres 
den anbefalte mengden, blir effekten mindre virkningsfull. Påfør 
jevnlig gjennom hele dagen for opprettholdt beskyttelse, spesielt 
når du har svettet, badet eller tørket deg med håndkle.

Formelen inneholder Chlorella Vulgaris-ekstrakt, en ingrediens 
dyrket i et kontrollert miljø. Det er en del av Groviv, et tiltak fra 
Nu Skin som anvender en teknologibasert tilnærming til landbruk 
og sikrer optimale vekstforhold fra frø til løsning.

COMPLEXION PROTECTION DAILY 
MINERAL SUNCREEN SPF 50

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001786.html
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BRIGHTER DAY  
EXFOLIANT SCRUB 

RENSENDE ANSIKTSSKRUBB 100 ML

Denne innovative skrubben med eksfoliering fjerner døde 
hudceller og urenheter som blokkerer porer for å gjøre hudtonen 
glatt og glødende. Den er utviklet med en blanding av pleiende 
stoffer som gir huden en oppfriskning og roer den ned etter 
eksfoliering. Brighter Day er en skånsomt behagelig rens med  
sin friske duft og naturlig fiolett farge for å behage sansene.

Fukt huden med varmt vann. Påfør ansikt og hals med 
skånsomme sirkelbevegelser i 30 sekunder. Skyll med varmt vann 
og tørk av med håndkle. Brukes to ganger i uken etter behov. 

Nu Skins formel er tilsatt granateple-enzymer som bidrar til å 
løsne døde hudceller, mens naturlige eksfolierende mineraler 
fjerner dem fra huden. Å kombinere både enzymatisk og fysisk 
eksfoliering fjerner døde hudceller enda mer effektivt enn 
resultatene de gir hver for seg.

FUKTGIVENDE ANSIKTS- OG HALSMASKE 100 ML

Hvis en næringsrik ansiktsmaske skulle få navnet spadag på tube, 
er det denne. Spa Day er laget av bioadaptive planteekstrakter, 
og inneholder en fuktgivende formel som bidrar til å låse 
fuktigheten inn i huden, redusere tørr hud og gi deg en sunn 
og vakker glød. Når huden trenger litt ekstra fuktighetsgivende 
«egentid», vet du hva du skal finne frem.

Påfør masken over ansiktet og halsen etter rens, og la den sitte i 
10 minutter. Skyll deretter av med passe varmt vann.

Spa Day inneholder en spesiell ingrediens kalt sakkaridisomerat 
– en fuktighetsbevarer hentet fra planter som hjelper huden din 
med å se sunn og glødende ut. 

SPA DAY  
CREAMY HYDRATING MASQUE

 PILLOW GLOW  
SLEEPING MASK

LA LIGGE PÅ OVER NATTEN FUKTGIVENDE 
NATTMASKE FOR ANSIKTET 75 ML

Nutricentials Pillow Glow er hudens lille hemmelighet for natten, 
og gjør at du våkner med strålende og oppfrisket hud med et 
sunnere og hydrert ytre. Denne fuktighetsmasken med gelkrem 
til ansiktet gir et rush av umiddelbar og langvarig fuktighet over 
natten. Den støtter hudens naturlige fuktighetsbarriere gjennom 
natten slik at du våkner opp til strålende og livlig hud som er 
150 %* mer hydrert. 

Påfør en rikelig mengde over serum eller fuktighetskrem for en 
ekstra oppfriskning av tilført fuktighet som det siste du gjør når du 
steller deg om kvelden. La kremen absorberes. Behold den  
på over natten. Bruk 2–3 ganger i uken.

En av ingrediensene, dyphavsvann (sjøvann) – hentet fra 
Noirmoutier, også kalt Mimosaøya, en fransk øy. Det bidrar til å 
forbedre hudens glød, bidrar til å redusere synligheten av porer  
og lindrer huden. 

* Resultater er hentet inn fra en tredjeparts ekspertvurdering basert på 
en 24-timers in vivo-undersøkelse av 17 sunne og friske mannlige og 
kvinnelige deltakere over 18 år. Hudens fuktighetsnivå ble målt med 
et korneometer på tre områder; et område med Pillow Glow og to 
områder for positive (glyserin) og negative (ubehandlede) kontroller.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001790.html
https://nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001796.html
www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001789.html
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Kviser er aldri velkomne, og de synlige tegnene de gir kan ofte 
vare lengre enn vi ønsker. Med Clear Action-systemet, klinisk 
bevist for å gjøre huden glatt og ren, kan du endelig bekjempe 
tidligere, nåværende og fremtidige tegn på utbrudd. 

livfull hud nå og i fremtiden
CLEAR ACTION



ANSIKTSTONER FOR HUD SOM LETT  
FÅR URENHETER 150 ML

Ved hjelp av en unik formel som kombinerer lakrisekstrakt, 
sink-PCA og en spesiell sammensetning av C- og E-vitamin, er 
denne avanserte toneren den perfekte løsningen for å håndtere 
irritert, rød eller fet hud, samtidig som den tilfører beskyttende 
antioksidanter.

Bruk toneren hver morgen og kveld etter rens. Begynn med å 
vri lokket mot klokken for å låse opp pumpen. Pump deretter 
to ganger på en bomullsdott eller pad før du gnir toneren inn i 
ansiktet og halsen. Ikke glem å låse pumpen ved å vri lokket i den 
andre retningen.

Det kan virke pussig å se et lakrisekstrakt i en ansiktsrens, men det 
gjør en god jobb. Vi bruker den for å berolige huden og for  
å bidra til å redusere synlighet av misfarging. 

DAGLIG BEHANDLINGSGELÉ FOR HUD SOM  
LETT FÅR URENHETER 30 ML

Med en kombinasjon ingredienser, bidrar denne lette gelen til å 
fremme en klar og jevn hudtone. I takt med at den fungerer for 
å løse problemet med nåværende utbrudd, bidrar den også til å 
redusere misfarging fra tidligere utbrudd. 

Legg en perlestørrelse på fingertuppen før du lett påfører gelen 
over ansiktet og halsen i en opp- og utadgående bevegelse. 
Brukes hver morgen etter bruk av Clear Action Toner. Huden din 
kan oppleves tørr etter bruk. For å unngå dette kan du bruke en 
mindre mengde hver andre eller tredje dag, for å gi huden din tid 
til å tilpasse seg.

Denne gelen arbeider for å bekjempe konsekvensene av 
fortidens, nåtidens og fremtidens kviser. Salisylsyren i denne 
formelen eksfolierer og holder porene rene, mens bruk av 
mandelsyre bidrar til glattere hud som ser klarere ut. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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34Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

NATTKREM MOT UTBRUDD I ANSIKTET 30 ML

 NIGHT  
TREATMENT

Våkne opp til en frisk hud. Clear Action Night Treatment 
redefinerer idéen om skjønnhetssøvn. Den bidrar til å redusere 
synligheten av tegn på utbrudd mens du sover, samtidig som  
den arbeider for en jevn og klar hudtone.

Legg en perlestørrelse på fingertuppen og påfør over ansiktet 
og nakken i en opp- og utadgående bevegelse (unngå øynene). 
Brukes hver kveld etter toner. 

Clear Action Night Treatment inneholder retinol, som bidrar til å 
forbedre ujevn tekstur og misfarging forårsaket av tidligere utbrudd.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97110390.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97110387.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97110389.html
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Alle har forskjellige hudpleiebehov, og det er viktig å finne 
den riktige fuktighetsbalansen for huden din. Våre Nu Skin 
Heritage-produkter dekker hudens fuktbehov, om det så 
er en krem som er lett, fyldig eller midt imellom. Uansett 
hvilken du velger, legg den til din daglige hudpleierutine  
for en fuktet og sunn hud. 

oppdag produktene som startet det hele
NU SKIN HERITAGE



OPPFRISKENDE OG FUKTGIVENDE SPRAY  
FOR HÅR, ANSIKT OG KROPP 250 ML

Duggfrisk hud er bare en spray unna med NaPCA Moisture Mist. 
Denne sprayen er perfekt til både hår, ansikt og kropp, og gir 
huden en frisk følelse. 

Spray en rikelig mengde på ansiktet (sørg for å lukke øynene), 
håret eller kroppen når du har bruk for litt ekstra fuktighet.

Det er ingen bedre følelse enn en forfriskende spray av Moisture 
Mist på en varm dag. Bare en spray er nok til at huden føles glatt 
og smidig med naturlige fuktighetsbindende ingredienser som 
natrium PCA. 

FUKTIGHETSKREM FOR ANSIKTET 75 ML

Denne fuktighetskremen er designet for kvinner og menn i alle 
aldre med kombinert til normal hud, og gir huden den næringen 
den trenger for å fremme et sunt utseende.

Bruk direkte etter rens og toner. Påfør kremen med en lett 
oppadgående bevegelse i pannen og kinnene, og deretter en 
lett nedadgående bevegelse på nesen og haken. Klapp forsiktig 
kremen oppover rundt øynene. Vi anbefaler å bruke NaPCA 
Moisturizer både morgen og kveld. 

Med vitamin E og den naturlige fuktighetsbevareren NaPCA 
(natrium-PCA), er denne kremen rask til å absorbere hudens 
egen fuktighetsbindende kapasitet.

ENHANCER
LINDRENDE OG FUKTGIVENDE ANSIKTSGELÉ 100 ML

Å holde huden fuktig og behagelig er en ganske så viktig jobb. 
Enhancer tilfører fuktighet og er utviklet for å forsiktig berolige  
og pleie huden for å gi en frisk følelse. 

Påfør en sjenerøs mengde gel på ansikt og kropp for å holde 
huden behagelig. Sørg for å unngå området rundt øynene.  
Bruk etter behov. 

Denne formelen inneholder rikelig med pantenol (et medlem  
av B-vitaminfamilien), og er utviklet for å gi huden din rikelig  
med fuktighet.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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36Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

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


FET FUKTIGHETSKREM FOR ANSIKTET 75 G

Rejuvenating Cream bidrar til å forbedre inntrykket av tørre linjer 
samtidig som huden vil føles mykere – perfekt for moden eller 
tørr hud.

Påfør kremen over ansikt og hals med en lett oppadgående 
bevegelse for panne og kinn, og en lett nedadgående bevegelse 
for nesen og haken. Brukes morgen og kveld etter rens og toner. 
Klapp kremen forsiktig oppover rundt øynene. 

Kremen inneholder en blanding av ingredienser, spesielt valgt for 
å gjøre huden myk og ungdommelig, og er et must de dagene du 
og huden er under ekstra press. 

REJUVENATING  
CREAM
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ANSIKTSMASKE AV PUDDER SOM  
LØFTER OG STRAMMER 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Bring sammen to deler til en helhet med Face Lift Powder og 
Activator. Når de kombineres, jobber paret for å midlertidig  
jevne ut og tone huden på ansiktet og halsen, slik at den ser  
glatt og ung ut.

Rør sammen en teskje av Activator og Powder til konsistensen 
minner om en tynn krem, og bruk etter rens. Bruk umiddelbart. 
Test blandingen for irritasjon på et lite område, som for eksempel 
bak øret, før første påføring. Påfør jevnt over ansiktet og halsen 
(unngå øynene). La det virke i 30 minutter. Skyll av med varmt 
vann og klapp huden tørr. Bruk én eller to ganger i uken. 

Det er normalt å føle at huden din trekker seg litt sammen når du 
bruker denne blandingen. Denne effekten kommer fra Akasie – 
en ingrediens som strammer og løfter huden. 

37
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ANSIKTSMASKE SOM AKTIVT LØFTER  
OG STRAMMER 125 ML

Bring sammen to deler til en helhet med Face Lift Powder og 
Activator. Når de kombineres, jobber paret for å midlertidig  
jevne ut og tone huden på ansiktet og halsen, slik at den ser  
glatt og ung ut.

Rør sammen en teskje av Face Lift Activator og Powder til 
konsistensen minner om en tynn krem, og bruk etter rens. Bruk 
umiddelbart. Test blandingen for irritasjon på et lite område, 
som for eksempel bak øret, før første påføring. Påfør jevnt over 
ansiktet og halsen (unngå øynene). La det virke i 30 minutter. 
Skyll av med varmt vann og klapp huden tørr. Bruk én eller to 
ganger i uken.

Det er normalt å føle at huden din trekker seg litt sammen når du 
bruker denne blandingen. Denne effekten kommer fra Akasie – 
en ingrediens som strammer og løfter huden. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Se ut som den beste versjonen av deg selv med Nu Colour. 
Ved å blande intense farger med innovativ hudpleievitenskap, 
bringer denne serien med sminke og tilbehør frem den 
naturlige skjønnheten i øynene, leppene og huden din. 
Kombiner den med en flott hudpleierutine og INGENTING 
kan hindre deg i å glede deg over alt som gjør deg vakker.

bring frem din naturlige skjønnhet
NU COLOUR



FLYTENDE FOUNDATION FOR  
ANSIKTET MED SPF 35 30 ML

Er du klar for å få tilbake den looken som kler deg best? Nu 
Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving Foundation bringer det 
beste fra to verdener. Den beskytter og tilfører huden fuktighet 
som en BB-krem og holder stand i 12 timer, akkurat som den 
foundation du liker best**! Produktets innovative, hybride formel 
gjør hudtonen finere med en glødende finish, men bidrar også til 
at huden responderer bedre på miljømessig stress og beskytter 
den mot UVA- og UVB-stråler, og fra de negative effektene av 
eksponering for blålys. 

Etter den daglige hudpleierutinen, påfører du ett eller to 
pumpetrykk med Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving 
Foundation, og bruker fingrene, en børste eller svamp, og 
fordeler det pent utover huden. Ta på mer alt etter hvordan  
du vil at det skal dekke. 

Dette produktet leveres i en tube som med stolthet er laget  
av plantebasert sammensetning fra en 100 % bærekraftig kilde. 
Tilgjengelig i 17 forskjellige nyanser å velge mellom. 

BIOADAPTIVE* BB+  
SKIN LOVING FOUNDATION
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*basert på to in vitro-studier av råmaterialet, som er Theobroma 
cacao-frøekstrakt.

**Hentet inn fra en tredjeparts profesjonell undersøkelse, 
basert på en 12-ukers in-vivo, «enkelt blind» randomisert 
forbrukerundersøkelse med 34 kvinnelige kandidater fra 18 til 65 år. 
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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/no_NO/products/product.97002051.html


LØSPUDDER MED GJENNOMSKINNENDE EFFEKT 30 G

FINISHING  
POWDER

Få en myk og feilfri finish med dette transparente pudderet. 
Dette er et svært allsidig produkt for alle slags hudtoner og 
alle slags hudtyper, med en formel utformet for å absorbere 
overflødig fett og gi en mindre glinsende hud.

Dypp Nu Colour Powder Brush N°2 eller en puff i pudderet, og 
dunk den på siden av beholderen for å fjerne overflødig produkt. 
Børst forsiktig over ansiktet, beveg den lett over pannen og 
kinnene. Unngå å dra pulveret over huden. 

Finishing Powder er flott til enhver look, samtidig som det 
er perfekt for å sette sminken slik at det blir en lek å legge 
øyenskygge og blush. 

BRONZING  
PEARLS

SILKEMYKT PUDDER I PERLEFORM 30 G 

Pudderperlene i flere farger gir en unik kombinasjon av varme og 
glitrende nyanser for mer gyllen hud med ekstra glød. Passer til 
alle hudtoner. 

La en stor pudderbørste eller svamp gli over perlene og påfør 
ansikt og hals, eventuelt bare kinnene for highlighting. 

Vår Nu Colour-kosmetikk er enkel å bruke. Vi bruker nylon i våre 
produkter for å forbedre blandbarheten, slik at de glir lett over huden. 
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CONCEALER SOM VARER 2,2 G

Denne praktiske concealeren, utviklet med en formel som inneholder 
to typer vitamin E og et derivat av vitamin C, finnes i tre forskjellige 
nyanser, og bidrar til å dekke over mørke sirkler og redusere synlighe-
ten av fine linjer og rynker med lagvis dekning som gir deg  
en plettfri hudtone.

Velg en nyanse som er litt lysere enn hudtonen din. Brukes under 
øynene og innerst i øyekroken med fingertuppene. 

Uansett hudtone, finnes en concealer for deg. Velg mellom 
nyansene light, medium og tan. 

CONCEALER

Light

Medium

Tan

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/nuskin/shop_all_products/cosmetics/face.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97161501.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97161201.html
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GEL FOR STYRKEDE ØYEVIPPER 5 ML 

EYELASH  
CURLER

EYELASH CURLER MED PRESISJON 

EYELASH  
TREATMENT

Plei og beskytt vippene samtidig som de ser sterkere og tykkere 
ut, med denne gelen for styrkede øyevipper. Perfekt alene 
som et øyevippe-serum eller som en primer. I tillegg til å gjøre 
øyevippene sterkere enn noensinne, legger den også til volum  
for en vakker hverdagslook.  

Påføres fra roten til tuppene på rene, tørre vipper. Eyelash 
Treatment kan brukes alene om dagen eller natten for  
å pleie og styrke vippene. 

Eyelash Treatment fungerer supert som en primer for vår Curling 
Mascara. Bruk den for å forbedre mascaraens effekter og for å 
holde det lekre utseendet hele dagen.

Vippetangen er et flott tilbehør, og gir deg naturlig buede vipper. 
Passer perfekt til alle øyeformer og vippetyper. Fanger forsiktig 
hver og en av øyevippene uten å skade dem og gir vakkert 
formede og løftede vipper. 

Vi anbefaler at du alltid bruker vippetangen før du påfører 
mascara, for både å forlenge øyevippene og åpne øynene dine. 
Åpne tangen og bøy de øverste vippene, hold i fem sekunder. 
Gjenta deretter på det andre øyet.

Denne vippetangen er et perfekt tilskudd for den ultimate 
øyevipprutinen. Begynn med Eyelash Treatment for å styrke 
øyevippene før du bøyer dem, og avslutt med Nu Colour  
Curling Mascara for å få de vippene du alltid har ønsket deg. 

CURLING MASCARA SOM VARER 9 G

Gjør dine øyne til et blikkfang med Nu Colour Black Curling 
Mascara. Spesielt utviklet for å skille øyevippene og sikre et 
langvarig resultat uten å klumpe. Den bringer en fantastisk  
effekt som fanger oppmerksomhet.

Åpne maskaraen og gni applikatoren mot siden for å tørke av 
overflødig innhold. Stryk skånsomt over øyevippene med åpne 
øyne. Påfør mascara helt innerst ved roten og stryk forsiktig ut til 
enden; hele øyevippen skal være dekket. Hvis du ser at vippene 
samler seg, gjentar du bevegelsen for å oppnå best effekt.

Effektiviteten til Curling Mascara ligger i designet. Den bøyde 
børsten er enkel i bruk og gir deg en langvarig effekt samt et 
inntrykk av vidåpne øyne.

CURLING  
MASCARA
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97102851.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97161801.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998900.html
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FLYTENDE MATT LEPPESTIFT SOM VARER 3,1 ML

Powerlips Fluids flytende, vektløse innholdet av høy kvalitet er 
utviklet for å gi myke, glatte og behagelige lepper med ett enkelt 
strøk. Resultatet er en intens look som ikke smitter over. Seriøst 
effektfull. Ganske enkelt wow. 

Begynn med bare lepper, marker dem først med applikatoren 
før du fyller dem helt ut. For å gi leppene et jevnere utseende, 
anbefaler vi først å forberede leppene med en fuktighetsgivende 
leppepomade, bare vent til den er tørr før du påfører leppestiften.

Den vektløse formelen både ser bra ut og føles bra. I tillegg 
inneholder den flere pleiende ingredienser som avokadoolje  
og vitamin E, for stadig like myke og strålende lepper. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID valget er ditt
Uansett humør, uansett antrekk, uansett look – det finnes en nyanse for deg. Med et utrolig 
utvalg av langvarige farger og nyanser, både metalliske eller matte, er valget ditt. 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97000849.html
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LIP PLUMPING BALM 4,5 G

Denne forfriskende, lette og fuktighetsgivende pomaden glir 
jevnt over leppene, noe som gir dem et mykt og fyldig utseende 
og et lite hint av farge. 

Brukes alene for å få fyldige lepper med et hint av farge, eller 
påføres før leppestift eller gloss som et beskyttende underlag. 

Vår Lip Plumping Balm er tilsatt mentol, noe som gir en deilig 
forfriskende følelse ved bruk – en skikkelig oppfrisker! 

LIP PLUMPING  
BALM

CONTOURING LIP GLOSS 15 ML

Kyss farvel til udefinerte lepper med denne skimrende lipglossen. 
Med denne lipglossen vil du merke en forbedring i leppenes form 
og fylde, og et mer ungdommelig utseende. Perfekt alene eller 
over ønsket farge; dette er et must for alle lepper. 

Bruk på tørre og rene lepper (alt etter behov) i løpet av dagen, 
enten alene eller over leppestift. For optimale resultater anbefaler 
vi å bruke den tre ganger daglig. Pass på at du ikke fukter leppene 
før du påfører glossen. 

Contouring Lip Gloss er perfekt for å gi fylde og liv til amorbuen 
– den doble kurven på overleppen – som har en tendens til å 
falme med alderen. Med det plasseres fyldige og velformede 
lepper tilbake i spotlyset. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97102853.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97160902.html


SUPERMYK SYNTETISK BLUSH BRUSH 

BLUSH  
BRUSH N°3

Denne vakre børsten er det perfekte verktøyet for påføring av 
pudder. Designet for å gi en glatt og jevn dekkevne. Den bidrar 
også til at pudderet sitter lenge, og gir et naturlig utseende.

Ta en liten mengde løst pudder på børsten og puff den lett  
på ansiktet for å absorbere overflødig olje. Gi ansiktet et  
varmere utseende ved å påføre det kompakte pudderet  
med lette strøk over det. 

Denne skrå børsten med sine supermyke syntetiske duofiberhår 
er designet for å påføre blush på en presis og sømløs måte, 
perfekt for å fremheve konturene av kinnene dine. 

For å påføre blushen: smil til speilet og påfør den ønskede 
nyansen lett på de ytre kinnbenene.
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SUPERMYK SYNTETISK POWDER BRUSH 

Den supermyke Foundation Brush N°1 er laget med syntetiske 
duofiberhår, utviklet til å brukes med flytende sminke for å skape 
en feilfri og naturlig finish. Dette kvalitetstilbehøret vil hjelpe deg 
med å oppnå et strålende og polert utseende på et blunk, og er et 
must i alle sminkesett. 

Pump en liten mengde foundation på baksiden av hånden din. 
Dypp deretter børsten nedi, og stryk den over ansiktet med 
sirkelbevegelser for en feilfri finish. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

SUPERMYK SYNTETISK FOUNDATION BRUSH 

47

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998922.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998924.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998925.html


EYE BLENDING  
BRUSH N°4

SUPERMYK SYNTETISK EYE BLENDING BRUSH

Denne skrå penselen er designet for presis påføring og for å 
blande nyanser av øyenbrynspudder. Et viktig hjelpemiddel for å 
definere øyenbrynene, fremheve øynene og skape perfekte bryn.

Bruk gjerne med Nu Colour Eyebrow Shaping Kit langs din 
naturlige øyenbrynskant og skap en perfekt finish.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

SUPERMYK SYNTETISK EYE SHADOW BRUSH 

Legg øyenskygge som en proff. Denne lange, spisse penselen 
er perfekt til å blande og mykne øyenskygge fra yttersiden og 
innover på øyelokket. 

Påfør pudder- eller kremet øyenskygge på øyelokkene, eller bruk 
den for å duse ut skygger langs globallinjen. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

SUPERMYK SYNTETISK EYEBROW BRUSH 

Sett øynene i fokus med profesjonelle Eye Shadow Brush N°5 – 
et profesjonelt kvalitetsverktøy for perfekt påføring av skygge  
på øyelokket og for å konturere globallinjen.

Ta øyenskygge på kosten og fjern forsiktig overflødig produkt. 
Stryk penselen over nedre del av øyelokket, eller fra vippekanten 
til globallinjen.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998923.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998927.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.86998926.html
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En stilig dress er fint – men uttrykket blir enda bedre med et 
friskt og nybarbert ansikt. Dividends er Nu Skins essensielle 
produktserie for moderne menn, med alt du trenger for å  
gjøre barberingen til morgenens høydepunkt. 

alfa og omega for den moderne mann 
DIVIDENDS
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RENSENDE BARBERKREM MED EKSFOLIERING 200 G

Dividends Shave Cream er mer enn bare en barberingskrem. 
Den renser, eksfolierer og pleier huden, og gir en behagelig og 
myk følelse hver morgen. Det konsentrerte skummet sørger for 
at høvelen glir optimalt over huden, og en kremet tekstur leverer 
hudpleiefordeler for ytterligere komfort. 

Ta en moderat mengde krem i en fuktet hånd og påfør huden 
varsomt før barbering. Skyll grundig med varmt vann etter barbering.

Dividends Shave Cream kan gjerne brukes over hele kroppen,  
og den er ikke bare for menn! Mange kvinner liker å bruke  
kremen til å barbere benene sine, særlig på grunn av den  
glatte og komfortable følelsen som kremen etterlater. 

LINDRENDE AFTERSHAVE 50 ML

Denne lette etterbarberingskremen gjør ansiktshårene mykere, 
finere og mindre synlige, noe som forlenger resultatet av 
morgenbarberingen din.

Påføres sjenerøst over ansikt og hals etter barbering. 

Vi har tilført en blanding eksfolierende ingredienser i Dividends 
Aftershave Balm-formelen for å bidra til å minske synligheten  
av barberingsutslett. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97101456.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97101457.html
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Enten du soler deg på lyse sommerdager, eller gjerne vil ha 
en vakker, gyllen farge hele året med Insta Glow, er det ingen 
bedre måte å nyte solen på – og samtidig beskytte og tilføre 
fuktighet til huden – enn med Sunright.

få mest mulig ut av solrike dager
SUNRIGHT



LEPPEPOMADE MED SOLFAKTOR 15 (SPF)

Denne fuktighetsgivende leppepomaden med SPF 15 beskytter 
mot sprukne lepper og overdreven soleksponering, og gjør dem 
myke og smidige.

Bruk Sunright Lip Balm sjenerøst på leppene dine så ofte du ønsker. 

Solsikkeoljen i Sunright Lip Balm bidrar til å mykgjøre og tilføre 
fuktighet til huden, mens E-vitamin bidrar til å beskytte den mot 
oksidativt stress forårsaket av kulde, vind og sol.

SELVBRUNINGSKREM FOR KROPP OG ANSIKT 125 ML

Å oppnå en eksepsjonell glød har aldri vært enklere. Uansett 
årstid, gir Sunright Insta Glow solbrun hud med glød på  
15 minutter*, helt uten overdreven soleksponering. Gelen  
har lite lukt og glir lett på huden, noe som gir en glatt, jevn  
og strålende farge. 

Påfør et tynt lag gel på eksfoliert, ren, tørr, ikke-irritert og uskadet 
hud. Påføres ansiktet og kroppen i en sirkelbevegelse. Unngå 
øyenbrynene, det ømfintlige øyeområdet, hårlinjen og leppene. 
Vask hendene godt etter påføring. Fjern gelen fra knærne, ankler 
og albuer, og vent noen minutter før du kler på deg. Ikke bruk 
produktet hver dag.

Den vakre, solbrune gløden kommer etter omlag 15 minutter*. 
Denne strålende fargen er et direkte resultat av karamell og de 
milde fargeingrediensene som er en essensiell del av Insta  
Glow selvbruningsgel. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 OR SPF 50

SOLKREM FOR KROPP OG ANSIKT 100 ML

Overdreven soling kan føre til at de synlige tegnene på aldring 
dukker opp tidligere. Sunright 50 og 35 gir beskyttelse mot både 
UVA- og UVB-stråler. Solkremene er vannavstøtende uten  
å være fettete, og de både beroliger og beskytter huden din  
mens du nyter solen. 

Påfør en rikelig mengde krem og dekk alle utsatte områder. 
Pass på at du påfører en rikelig mengde solkrem for best mulig 
beskyttelse. Massér inn i huden 15 minutter før du går ut i solen 
eller i vannet. Påføres jevnlig for å opprettholde beskyttelsen, 
spesielt når du har svettet, badet og tørket deg med håndkle. 
Unngå forlenget eksponering for solen, selv med solkrem. 

Begge Sunright-kremene tilbyr mer enn bare beskyttelse mot 
solens uønskede effekter. De er fornyet med flere hudpleiende 
stoffer for å holde huden i god form.

 LIP BALM  INSTA GLOW
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SPF 35 
ELLER 
SPF 50

52Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

(*) En klinisk evaluering av effekten av Sunright Insta Glow på 25 kvinnelige 
testpersoner som hadde brukt produktet på ansiktet og armene. Testpersonene 
utfylte et selvvurderingsskjema ved start og 15 minutter etter påføring.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001344.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97110369.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/nuskin/shop_all_products/sunright.html


EP
O

CH

Siden 1996 har Epoch formidlet århundrer gammel visdom om planteriket til den moderne 
verden. Denne kolleksjonen veiledes av vår ambisjon om å respektere planeten og dens 
mennesker, og produseres dermed i tråd med bærekraftige praksiser for å redusere 
plastforbruk og karbonutslipp, samtidig som den aktivt fremmer beskyttelsen av lokalt 
mangfold i planteriket. Vi donerer 0,25 USD direkte til Nu Skin Force for Good Foundation 
for hvert Epoch-produkt vi selger.

Vær som Epoch – ta vare på deg selv, andre og planeten vår.

Epoch går over til det nye utseendet til forskjellige tider i de ulike markedene, men også i noen tilfeller til 
forskjellige tider i samme marked. Frem til det vil emballasjen kunne variere fra bildene i denne katalogen.

Stillehavskysten  i nordvest  (PNW)

Amerika

Mellom-Amerika
Polynesia

Tropiske Asia

Sørøst-Asia

Kina

Afrika
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ETNOBOTANIKK
Kulturer fra hele verden har trodde på naturens kraft, og det gjør 
vi også. Det er den tradisjonelle kunnskapen fra disse kulturene 
og bruken av etnobotaniske ingredienser i sine tidløse ritualer 
som inspirerte utviklingen av mange av produktene våre.  
Reis verden rundt med Epoch!

Nu Skin er grunnlagt på tanken om å 
gi noe tilbake. Det ligger i selve kjernen 
av hvem vi er, og hva vi gjør. For hvert 
Epoch-produkt vi selger, donerer Nu 
Skin 0,25 USD direkte til Nu Skin Force for 
Good Foundation, en veldedig organisasjon 
grunnlagt i 1998 som støtter en rekke viktige 
saker rundt i verden.

Epoch var den første merkevaren som introduserte 
Eco-Pac-tuber uten hode og skulder. Disse 
tubene er designet av Nu Skins partnere i WWP 
Beauty og reduserer forbruket av plast ved å eliminere 
hodet og skuldrene. Ellers er de også fremstilt av en 
plantebasert sammensetning – noe som reduserer 
karbonutslippet*. Produktene har også emballasje  
som er laget av resirkulert sammensetning (PCR)**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION

VÅRE BÆREKRAFTIGE 
TILTAK

*Vil finnes i Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, 
Firewalker, Sole Solution og alle shampoo og balsam fra Epoch Ava Puhi Moni
** Gjelder for Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash og Blemish Treatment
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SHAMPOO OG LETT BALSAM  
FOR ALLE HÅRTYPER 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

BALSAM 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Hvis du er en fan av hårpleieserien til Epoch, kan dette være 
produktet for deg. Denne etnobotaniske sjampoen og lette 
balsamen kombinerer to produkter i ett. Den inneholder Ava 
Puhi-ekstrakt for skånsom rensing og tilføring av fuktighet for 
rent, levende og glansfullt hår. 

Ta litt sjampo i hendene og masser skånsomt til det skummer. 
Påfør skummet i vått hår og skyll grundig ut. Følg opp med 
Epoch Ava Puhi Moni Conditioner for ekstra pleie og mykhet.

Generasjoner av polynesiske kulturer presset ofte nektaren fra 
Ava Puhi-blomstre direkte på håret, nesten som en moderne 
sjampo. Tidene har nok endret seg, men prinsippet – og bruken 
av denne fantastiske blomsten – forblir. 

Med et ekstrakt hentet fra Ava Puhi-blomsten vil denne fyldige 
balsamen gjøre grovt, tørt eller tykt hår mykere, og gir et glatt, 
sunt og glansfullt resultat. 

Bruk Epoch Ava Puhi Moni Conditioner etter å ha vasket håret 
med Epoch Ava Puhi Moni Shampoo and Light Conditioner eller 
Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff Shampoo. La produktet 
være i håret i noen minutter, avhengig av dine behov. Skyll godt.

Hårpleieproduktene i Epoch-serien utnytter den samme delen av 
Ava Puhi-planten som generasjoner av urfolket i Hawaii – derav 
navnet Ava Puhi Moni eller «ekte Ava Puhi» på hawaiisk. 

ritual inspirert 
av Polynesia

ANTIFLASS-SJAMPO 250 ML

En myk og mild sjampo, vasker håret samtidig som den lindrer  
en tørr og flassende hodebunn. Epochs anti-flass sjampo er 
beriket og lett parfymert med blomsten til den polynesiske  
Ava Puhi-planten, og gir et vakkert og delikat duftende hår  
som er godt renset. 

Fukt håret, massér sjampoen til den begynner å skumme. La den 
sitte i ett til to minutter og skyll av. Avslutt med å bruke Epoch 
Ava Puhi Moni Conditioner. 

Generasjoner av polynesiske kulturer har brukt nektar av Ava 
Puhi-planten til å vaske og pleie håret. Planten er kjent for sin 
evne til å pleie, glatte og forbedre glans, noe som virket perfekt 
for Epoch-serien vår. For å dyrke og kultivere denne planten,  
har vi etablert et samarbeid med en selvstendig jordbruker  
i de polynesiske øyer. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritual inspirert 
av Polynesia

ritual inspirert 
av Polynesia

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

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

SÅPEFRI BAR MED EKSFOLIERING  
FOR HELE KROPPEN 100 G

Dette etnobotaniske renseproduktet polerer huden skånsomt 
mens du renser og effektivt fjerner smuss, døde hudceller, 
overflødig olje og urenheter, noe som gir huden en frisk,  
ren og glatt følelse.

Påfør med en varsom, sirkulær bevegelse på fuktig hud.  
Rens grundig med varmt vann.

Epoch Polishing Bar er super for å fjerne urenheter fra huden din. 
Det er mye grunnet tilstedeværelsen av Siskus Pas – grunnbarken 
til disse kystnære bartrærne verdsettes høyt av Cowlitz-stammen 
nordvest i Stillehavet. 

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

BABY HIBISCUS  
HAIR AND BODY WASH

SKÅNSOM OG FUKTGIVENDE RENS  
FOR BABY OG BARN 150 ML

Produktet inneholder ekstrakt av hibiskusblomst, en etnobotanisk 
ingrediens som tradisjonelt brukes i Sørøst-Asia, kombinert med 
flere hudpleiende stoffer, som fruktjuice fra hyllebær, ringblomst 
og havrekjerneekstrakt. Dette lindrer huden, tilfører fuktighet og 
bidrar til å opprettholde en sunn hodebunn.

Støtt babyens nakke og skuldre med den ene armen, ved å holde 
babyen trygt i armkroken. Påfør ønsket mengde skum på babyens 
våte hode og kropp med din andre hånd. Massér skummet 
forsiktig inn i håret og huden før du skyller av. 

Flere urbefolkningskulturer over hele Sørøst-Asia har brukt 
hibiskusblomsten i århundrer. Blomstene og bladene ble brutt  
ned i kokende vann for å lage et konsentrat, og deretter påført 
håret og hodebunnen for sin lindrende virkning. 

ritual inspirert av det 
nordvestlige Stillehavet

ritual inspirert av 
Sørøst-Asia
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NÆRINGSGIVENDE OG DETOKSIFISERENDE 
ANSIKTSMASKE 75 ML

YIN AND YANG MASK 

ritual inspirert  
av Kina

Epoch Yin and Yang Mask kombinerer to nøkkelfordeler, 
og sørger både for detoksifisering og for å gi ansiktshuden 
næring, slik at den får et friskt og vakkert utseende. Den 
inneholder en blanding av kaolin og kullpudder, og også 
porselensblomstekstrakt og duften av etnobotanisk arabisk 
sjasmin, som tradisjonelt brukes i Kina, for å fremme en følelse  
av indre harmoni og vakker glød.

Påfør forsiktig et jevnt lag på ren, tørr ansiktshud. Masser inn 
masken for å aktivere det mikroinnkapslede kullet til fargen  
endrer seg fra hvit til grå. Ikke la produktet være på huden i mer 
enn 10–15 minutter. Skyll godt med lunkent vann. Må ikke brukes 
mer enn to ganger ukentlig.

Ekstrakt av porselensblomst i Epoch Yin & Yang Mask er en unik 
ingrediens som dyrkes eller kultiveres i et kontrollert miljø, og er 
den første i Nu Skin.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001994.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97102837.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001995.html
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RIK FUKTIGHETSKREM FOR HELE KROPPEN 125 G

Utviklet med flere botaniske ekstrakter som sheasmør og 
fruktkjøttekstrakt fra det afrikanske baobab-treet, gir denne 
rike kremen en intens, fuktighetsgivende effekt som gjør huden 
myk og smidig. Fuktighetskremen for kroppen inneholder 
også macadamianøttolje og sheasmør for å styrke hudens 
motstandsdyktighet over tid, samtidig som den hydrerer  
og gjør huden enda mykere for morgendagen.

Bruk kremen hvor som helst på kroppen, spesielt på knær,  
albuer og andre områder som ofte trenger mye fuktighet. 

For hvert salg av Epoch Baobab Body Butter donerer NuSkin 
0,25 USD til Nu Skin Force for Good Foundation™ for Malawi 
Seeds of Hope-prosjektet. Skogplantingsprosjektet fokuserer 
på planting av frukttrær og bevaring av baobabtrær i lokale 
landsbyer. Disse frukttrærne bidrar til å endre livene til sårbare 
mennesker i Malawi ved å gi næring og en kilde til inntekt.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL FOR Å MINSKE URENHETER 15 ML

Epoch Blemish Treatment er utviklet for å gi en klar hud og 
forebygge ubehaget forbundet med kviser. Samtidig bidrar  
de milde planteingrediensene til å lindre huden.

Rens huden grundig før gelen påføres. Dekk urenheter med et 
tynt lag Epoch Blemish Treatment. Start med én daglig påføring, 
og øk gradvis til to eller tre ganger daglig. Reduser påføringen til 
én gang daglig eller annenhver dag dersom du opplever tørrhet 
eller flassing.

Nu Skins Blemish Treatment-formel inneholder ekstrakt av Jobståre: 
en plante som inneholder mye aminer og brukes tradisjonelt i tropiske 
Asia. Den hjelper mot ubehag knyttet til urenheter.

GLACIAL  
MARINE MUD

RENSENDE LEIREMASKE FOR KROPP OG ANSIKT 125 G

Glacial Marine Mud inneholder havleireekstrakt hentet fra 
elvemunningen til en fjern isbre i Canada. Dette er en fantastisk 
ansiktsmaske med gunstige mineraler og sporelementer for 
huden. Det hjelper å mykgjøre og eksfoliere huden, mens det 
samtidig trekker ut urenheter og giftstoffer, og gjør at huden  
føles frisk og sunn. 

Rist flasken grundig før bruk. Påfør et rikelig lag på huden og sørg 
for å unngå områdene rundt øyne og munn. La det tørke i 15 til  
20 minutter, eller til fargen endrer seg til en lys, blågrønn farge. 
Skyll deretter grundig med varmt vann. Gjenta denne prosessen 
to eller tre ganger i uken. 

Ifølge legenden, forsøkte (og mislyktes) urbefolkningen nordvest 
i Stillehavet å bruke denne leiren til keramikk. Leiren holdt ikke, 
men til gjengjeld oppdaget de at hendene deres var blitt mykere 
og glattere. Spol frem til i dag hvor vi har videreutviklet denne 
leiren for å skape ansiktsmasken du kjenner og elsker.

BLEMISH  
TREATMENT

ritual inspirert av det 
nordvestlige Stillehavet

ritual inspirert av det 
tropiske Asia

ritual inspirert 
av Afrika

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


EP
O

CH

SOLE SOLUTION
FORNYENDE FOTKREM 125 ML

Forbedre huden på hæler, tær og fotsåler slik at føttene dine ser 
myke og sunne ut. Sole Solution er dermed perfekt for å fjerne 
døde hudceller eller tørr hud fra slitne føtter.

Påføres rikelig på påvirkede områder to ganger daglig,  
eller ved behov.

Formelen til Sole Solution er inspirert av menneskene i Mellom-
Amerika og har en naturlig duft av knuste allehåndebær. 

FUKTIGHETSGIVENDE FOTKREM 100 ML
FIREWALKER

Hvis du har vært på føttene hele dagen og det føles ut som 
fotsålene brenner, har vi akkurat det du trenger. Epoch Firewalker 
lindrer og revitaliserer føttene dine etter en lang dag. Kremen har 
en kjølende og forfriskende følelse inspirert av Polynesia.

Vask og tørk føttene. Massér Firewalker® Foot Cream inn i huden 
på føttene med jevne bevegelser.

Polynesierne brukte ofte blader fra Ti-planten fra Hawaii 
(Cordyline terminalis) for å kjøle seg ned og mykgjøre huden 
etter å ha gått over glødende kull. I tillegg til ekstrakter av bladene 
til Ti-planten, inneholder Epoch Firewalker Babassufrøolje – en 
botanisk mykgjørende olje fra Sør-Amerika.

STIMULERENDE GEL FOR BENA 100 ML

Gi dine ben en forfriskende og stimulerende sensasjon med 
denne kjølende og beroligende etnobotaniske gelen. Den 
absorberes raskt og klisser ikke, og med en frisk duft av mynte  
er IceDancer den perfekte avslutningen på en lang dag. 

Massér rikelig inn på leggene og bak knærne. Påføres så ofte som 
nødvendig. Vask hendene etter bruk. 

IceDancer er inspirert av kulturen til urbefolkningen i det 
nordvestlige Amerika, og inneholder naturlig villmynte for å gi slitne 
bein en oppfriskning. Jegerne tilbrakte ofte lange dager og netter 
på føttene, hvor de løp og gikk i timevis før de kunne hvile. De 
hadde for vane å gni seg inn med denne urten for å kunne fortsette.

ICEDANCER

ritual inspirert av 
Mellom-Amerika

ritual inspirert  
av Polynesia

ritual inspirert  
av amerikansk 
urbefolkning
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001984.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97101220.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001986.html
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Gi huden din næring og omsorg så ofte du har mulighet – 
det er det minste den fortjener. Alle kroppspleieproduktene 
til Nu Skin gjør hudpleierutinen til en mild og behagelig 
opplevelse, for en silkemyk hud fra topp til tå. 

gi kroppen den skånsomme pleien den fortjener
KROPPSPLEIE FRA NU SKIN



FUKTIGHETSGIVENDE RENSEPRODUKT  
FOR HELE KROPPEN 250 ML

Denne såpefrie og fuktighetsgivende kroppsvasken gir huden den 
perfekte balansen av fuktighet, samt en ren og forfrisket følelse. 
Liquid Body Bar har en fyldig konsistens og en balansert pH-verdi 
som beskytter hudens naturlige fuktighetsbarriere samtidig som 
den skånsomt fjerner skitt, fett og urenheter. 

Påfør ønsket mengde på våt hud. Masser til det skummer og skyll 
grundig av. Avslutt med en valgfri fuktighetskrem fra Nu Skin. 

Grapefruktduften gjør at Liquid Body Bar virker oppfriskende  
på sansene og lukter fantastisk. 

SÅPEFRI RENSEBAR 100 G

Body Bar er en såpefri formel som grundig fjerner smuss uten å 
tørke ut huden. Den er beriket med aloe vera og vitamin E som 
lindrer og tilfører huden næring, mens et hint av grapefrukt gir 
huden en frisk duft.

Påfør Body Bar forsiktig på fuktig hud. Masser til det skummer og 
skyll grundig av. Avslutt med en valgfri fuktighetskrem fra Nu Skin. 

Nu Skins Body Bar har en balansert pH-verdi, noe som er med  
på å opprettholde hudens naturlige fuktighetsbarriere. 

BODY  
CLEANSING GEL
SÅPEFRI DUSJGEL 500 ML

Dette er en såpefri dusjgel som renser huden og gir den en 
frisk følelse mens den også inneholder flere hudpleiende 
stoffer som glyserin, butylenglykol, aloe vera-bladjuice og 
andre planteekstrakter for myk og behagelig hud. Den milde 
håndvasken passer perfekt til kroppens daglige vask, men kan 
også brukes som en håndvask for hele familien.

Påføres rikelig på fuktig hud. Masser til det skummer. Påfør 
deretter en valgfri fuktighetskrem fra Nu Skin mens huden 
fortsatt er litt fuktig. 

Body Cleansing Gel er fri for såpe og ekstra skånsom mot huden, 
noe som gjør at den passer til daglig bruk, hvor som helst og for 
alle. Bruk den i dusjen eller ved vasken – det er opp til deg! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

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


INTENS FUKTIGHETSKREM FOR HELE  
KROPPEN – UTEN PARFYME 250 ML

KROPPSSKRUBB MED EKSFOLIERING 250 ML

BODY  
SMOOTHER

FUKTIGHETSGIVENDE KREM FOR  
HELE KROPPEN 250 ML

PERENNIAL
 LIQUID  

BODY LUFRA

Denne intense fuktighetskremen for kroppen er utviklet med en 
ekstrakt hentet fra en flerårig blomsterløk kjent for å styrke hudens 
naturlige forsvarsmekanismer. Tørr luft, ekstreme temperaturer, 
kraftig vind, hva enn det gjelder. Perennial er en luktfri krem som 
egner seg for alle hudtyper. 

Denne skånsomme, fuktighetsgivende formelen passer til alle 
hudtyper. Smør kremen over hele kroppen etter behov. 

Naturen er ganske så inspirerende. Narcissus tazetta-planten 
beskytter løkens cellestruktur gjennom vinterens røffe forhold, slik 
at den kan blomstre år etter år. Ekstrakter fra denne blomsterløken 
er vitenskapelig bevist for å ha egenskaper som beskytte huden, 
styrker motstandsdyktigheten og gjør cellene mer varige.

Denne lette fuktighetskremen til kroppen absorberes raskt inn i 
huden med en næringsrik formel som kombinerer hudpleiende 
stoffer som aloe vera, algeekstrakt og vitamin E. Enda bedre er 
det at den fungerer for å lindre huden og tilfører fuktighet uten  
at den føles fet.

Smøres over hele kroppen rett etter dusjen, mens huden 
fremdeles er fuktig. Masseres forsiktig inn i huden. 

Body Smoother absorberes raskt inn i huden og er derfor lettvint 
å bruke før man setter i gang med dagens gjøremål. 

Liquid Body Lufra er en såpefri og eksfolierende rens med en 
forfriskende duft av mynte som forsiktig fjerner urenheter og 
døde hudceller. Om det er en kald, tørr vinter eller en varm,  
fuktig sommer, bidrar Liquid Body Lufra til å revitalisere huden  
for et glatt og silkemykt resultat.

Påfør Liquid Body Lufra på fuktig hud. Masser til det skummer og 
skyll grundig av. Avslutt ved å påføre Nu Skin Body Smoother og 
legg til Perennial Intense Body Moisturizer hvis huden din trenger 
ekstra fuktighet. 

Liquid Body Lufra inneholder finmalte valnøttskall for å eksfoliere 
og fjerne tørr og ru hud. Du trenger imidlertid ikke bekymre deg. 
Den har også en skånsom side, da den hjelper å jevne ut tørre og 
ru områder på huden.

K
RO

PP
SP

LE
IE

 F
RA

 N
U

 S
K

IN

DERFOR ELSKER VI DEN

SLIK GJØR DU

VISSTE DU AT …

61

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97102717.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97100875.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97101239.html


FUKTIGHETSKREM FOR HENDENE 125 ML

Med den skånsomme berøringen av NaPCA, vitamin E og flere 
hudpleiestoffer som pantenol, allantoin og aloe vera, gir denne lette 
fuktighetskremen for hendene umiddelbar tilføring av fuktighet 
til tørr og sprukken hud, og gir huden et behagelig og forfrisket 
resultat, og myke istedenfor klebrige eller klissete hender.

Påfør rikelig med krem i hendene. Legg særlig vekt på knoker  
og håndledd. 

Hendene våre er ofte hardt utsatt for røff behandling. Hvis de 
kommer i kontakt med røffe objekter, kjemikalier eller såper, 
utsettes de for tørke og trenger beskyttelse. Derfor er det lurt  
å ha en god håndkrem tilgjengelig. 

HAND  
LOTION
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Nu Skins Hair Care serie er designet for å ta vare på alle 
typer hår, fra tørt, normalt og fett hår, med shampoo, 
balsam og hårmaske. Du finner alt du trenger for å holde 
håret i god stand og bringe glansen tilbake til livløst hår,  
for synlig yngre og sunnere hår.

livløst eller glansfullt? valget er ditt
HÅRPLEIE FRA NU SKIN



GLATTENDE CONDITIONER 250 ML

Få mykere, glattere hår med denne Smoothing Conditioner 
utviklet for å løse floker, fjerne krus som gir deg en glatt,  
silkeaktig finish.

Etter å ha brukt en ReNu Hair CareShampoo, fordel en klatt på 
størrelse med en kastanje jevnt inn i vått hår med fingertuppene, 
og vær spesielt oppmerksom på tuppene eller skadede områder. 
Skyll godt.

Produktet består av hårpleiemidler som kokosolje, panthenol  
og natrium-PCA og sheasmør. Det betyr reparert hår for et  
mykt og silkeglatt resultat.

SMOOTHING  
SHAMPOO

GLATTENDE SHAMPOO 250 ML

Skjem bort dine glansløse lokker med denne Smoothing 
Shampoo som hjelper til med å glatte ut krus og etterlater håret 
rent, mykt og skinnende. Denne multitaskingformelen fjerner 
også skånsomt overflødige oljer og glatter ut plagsomme hårstrå 
for uanstrengt stil og en glatt, misunnelsesverdig skinnende finish.

Masser en klatt på størrelse med en pekannøtt inn i vått hår og 
hodebunn med fingertuppene. Skyll godt. Gjenta ved behov. 
Følg opp med en ReNu conditioner.

Inneholder en nøye utvalgt blanding av milde plantebaserte 
surfaktanter som skånsomt fjerner rester og etterlater håret  
herlig rent.

SMOOTHING  
CONDITIONER
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002366.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002370.html


VOLUMGIVENDE CONDITIONER 250 MLVOLUMGIVENDE SHAMPOO 250 ML

HAIR MASK

DYPTVIRKENDE HÅRMASKE  
FOR ALLE HÅRTYPER 100 G

VOLUMIZING  
CONDITIONER

VOLUMIZING  
SHAMPOO

Løft stilen din med denne multitaskende, vektløse shampooen 
som synlig øker mykhet og spenst samtidig som den skånsomt 
renser bort overflødige oljer og rester for hår som er luksuriøst 
mykt, rent og skinnende.

Etter å ha brukt en ReNu Hair CareShampoo, fordel en klatt på 
størrelse med en kastanje jevnt inn i vått hår med fingertuppene, 
og vær spesielt oppmerksom på tuppene eller skadede områder. 
Skyll godt. 

Produktet består av hårpleiemidler som kokosolje, panthenol og 
butylenglykol for synlig fornyet og pleiet hår. Det betyr vakkert 
mykt og glansfullt hår.

Denne hårmasken beskytter og styrker hvert hårskjell, mens den 
tilfører fuktighet og reparerer hårets ytre skall for et mykere og 
glattere resultat. Brukes ReNu Hair Mask én gang i uken vil du 
kunne se forbedringer på slitt hår, slik at det både ser og føles 
friskere og yngre. 

Bruk én til tre ganger hver uke. Fordeles jevnt med fingertuppene 
i vått hår etter sjamponering. Fokuser spesielt på tuppene eller 
områder med skadet hår. La produktet sitte i 5 til 10 minutter,  
og skyll grundig. 

ReNu Hair Mask inneholder et spesiallaget stoff som lukker 
hårskjellene (hårets ytterste lag) for å gjøre håret mykere, styrker 
hvert hårstrå, og forebygger splitter i tupper og utsatte hårstrå. 

Løft stilen din med denne multitaskende, vektløse shampooen 
som synlig øker mykhet og spenst samtidig som den skånsomt 
renser bort overflødige oljer og rester for hår som er luksuriøst 
mykt, rent og skinnende.

Masser en klatt på størrelse med en pekannøtt inn i vått hår og 
hodebunn med fingertuppene. Skyll godt. Gjenta ved behov. 
Følg opp med en ReNu Conditioner.

Inneholder en nøye utvalgt blanding av milde plantebaserte 
surfaktanter som skånsomt fjerner rester og etterlater håret  
herlig rent.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002367.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002371.html
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INTENSIVT HODEBUNN- OG HÅRSERUM  
FOR TYNT, STRESSET OG ALDRENDE HÅR 75 ML

HODEBUNN- OG HÅRBALSAM FOR TYNT,  
STRESSET OG ALDRENDE HÅR 175 ML

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum har en formel 
som virker godt sammen med ageLOC Galvanic Spa og tilfører 
viktige ingredienser til hodebunn og røtter for et fyldigere og 
gjenopplivet hår. Denne formelen skal ikke skylles ut, gjør ikke 
håret fett, men styrker hodebunnen dag etter dag. Produktet får 
tynt hår, preget av stress og aldring til å se og føles fyldigere*  
og sunnere ut.

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner gir næring og 
fuktighet ved hver bruk, bidrar til en sunnere hodebunn  
og hjelper tynt, slitt og aldrende hår ved å styrke hvert  
hårstrå fra rot til tupp. 

Brukes på tørt eller fuktig hår. Skill håret mens du sprayer 
serum direkte på hodebunn og røtter. Massér skånsomt inn i 
hodebunnen med fingrene, og gre vekk uregjerlige hårstrå. Følg 
deretter opp med to minutters bruk av ageLOC Galvanic Spa. 
Velg Påføring nr. 5 på Scalp Conductor og før den direkte mot 
hodebunnen, fra hårlinjens fremside og bakover. Skal ikke skylles 
ut. Style som vanlig.

Bruk etter ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. Massér en 
god mengde balsam jevnt gjennom våt hodebunn og hår, og 
vær ekstra nøye med tupper og skadde områder. Vent tre til 
fem minutter før du skyller ut. For optimale resultater, legg til 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum i hårpleieregimet 
ditt to ganger om dagen.

Da vi ba en klinisk tester om å vurdere testpersonenes hår etter  
å ha brukt ageLOC Nutriol Scalp & Hair System i 6 måneder,  
var resultatene imponerende. De rapporterte om 107 % økning  
i volum, 106 % økning i mykhet, 84 % økning i glans og 67 % 
økning i tykkelse!*

Denne kraftige balsamen inneholder sheasmør og glyserin for  
å fukte og gi næring til tørt, skadet og overbehandlet hår.

HODEBUNN- OG HÅRSHAMPOO FOR TYNT, 
STRESSET OG ALDRENDE HÅR 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo styrker tynt, slitt og 
aldrende hår med sin eksklusive kombinasjon av ingredienser.  
Den gir dokumentert beskyttelse mot falming og 
varmebehandling, og motvirker også slitte tupper.

Shampooen påføres rikelig i vått hår, og masseres forsiktig inn 
i hodebunn og hår. Skyll godt med lunkent vann. Fortsett med 
ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. For beste resultater, 
bruk også ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum to 
ganger daglig sammen med ageLOC Galvanic Spa.

Når de brukes sammen med settet ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
System (shampoo, balsam og serum), får håret ditt mer volum 
enn noensinne, og fyldige sunne lokker du helt sikkert vil elske.

AGELOC NUTRIOL  
INTENSIVE SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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66*Basert på en seks måneders in vivo-forbrukerstudie som inkluderte 19 mannlige kandidater og 33 kvinnelige kandidater, i alderen 30 til 71 år. 
Kandidater ble bedt om å påføre ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum på hodebunnen to ganger daglig, etterfulgt av to minutters 
behandling med ageLOC Galvanic Spa. Kandidatene brukte ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo og ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002106.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002107.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97002149.html
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AP 24-serien har alt du trenger for det perfekte smil – fra frisk 
pust og skinnende lyse tenner, til myke glansfulle lepper.

få et flott smil hver gang du pusser tennene
AP 24



ANTI-PLAKK TANNKREM 110 G

Formelen til denne milde tannkremen har en frisk vanilje-
mintsmak, og forhindrer plakk og smuss for en ren og nypusset 
følelse som varer. Denne formelen gir en god tannpuss til 
hverdagsbruk. Den forhindrer plakk og er skånsom mot både 
tenner og tannkjøtt.

Puss tennene grundig minst to ganger om dagen, eller enda 
bedre, etter hvert måltid, hvis du har tid, med mindre annet er 
anbefalt av tannlege eller lege. For barn under 6 år anbefales 
det å bruke en mengde på størrelse med en ert, og følg med 
underveis for å begrense risikoen for svelging.

Innholdet i AP 24 en unik kombinasjon av dimetikon og aktive 
rensestoffer som får munnen din til å føles renere og glattere  
ved å løse opp tannbelegg og rester fra tennene, og annet  
vev i tannkjøttet. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

LYSNENDE TANNKREM 110 G

AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste bidrar til å lysne tennene 
samtidig som den bekjemper plakkdannelse. En kombinasjon 
av ingredienser lysner tennene, mens den forfriskende vanilje-
mintsmaken gir en langvarig og nypusset følelse. 

Puss tennene grundig minst to ganger om dagen, eller etter hvert 
måltid med mindre annet er anbefalt av tannlege eller lege. Veksle 
gjerne innimellom med AP 24 Anti-Plaque Fluoride Toothpaste. For 
barn under 6 år anbefales det å bruke en mengde på størrelse med 
en ert, og følg med underveis for å begrense risikoen for svelging.

Denne tannkremen har en unik kombinasjon av ingredienser som 
jobber for å polere og rense tennene dine. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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68Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
For å sjekke om produktet er tilgjengelig, se prislisten eller besøk 
www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001647.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.97001648.html
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Selv om vi elsker å hjelpe deg med å se flott ut, forplikter vi oss til å hjelpe deg med å føle deg like flott. Pharmanex, Nu Skins kolleksjon av velværeprodukter 
satser på å dekke alle ernæringsbehov. Vi satser på å kombinere naturlige ingredienser med det nyeste innen vitenskapelige gjennombrudd basert på mer enn  
30 års innovativ forskning når det gjelder alt fra høykvalitets kosttilskudd til ernæringsløsninger, omfattende velværeprogram og hudkrem. 

ekte skjønnhet starter innenfra
PHARMANEX
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Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av produkter  
i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

LIFEPAK+
KOSTTILSKUDD 60 POSER

LifePak+ er et velkjent Pharmanex-kosttilskudd som inneholder 
vitaminer, mineraler og planteekstrakter. Som et tilskudd i kostholdet 
retter dette produktet seg målrettet mot ulike kroppslige funksjoner* 
for å hjelpe deg å føle deg på topp hver dag. Ingredienser som selen, 
mangan, vitamin C og løkekstrakt* fungerer som antioksidanter 
som støtter kroppens forsvar – for ikke å nevne de mange andre 
ingrediensene du vil oppdage i dette kosttilskuddet!

Ta innholdet i én (1)** pose daglig med mat og drikke.

Et allsidig kosthold sørger for at kroppen får de nødvendige 
vitaminene, mineralene og andre næringsstoffer for å 
opprettholde en god helse. Selv om det ikke kan erstatte  
et sunt kosthold, er LifePak+ helt klart et godt tilskudd. 

*Avventer vurdering av helsepåstand
**For Romania, Slovakia, Russland, Ukarina, Ungarn, Nederland 
og Storbritannia: Ta innholdet av én (1) pose to ganger daglig  
med litt væske i forbindelse med morgen- og kveldsmåltidet.

***For Sveits: Ta én (1) gelkapsel daglig sammen med mat og drikke.
****Gjelder ikke Sveits. 

KOSTTILSKUDD 120 MYKE KAPSLER

Som navnet antyder, har dette kosttilskuddet et høyt innhold  
av omega 3-fettsyrer fra fiskeolje og antarktisk krill fra 
bærekraftige kilder. 

Ta to kapsler to ganger om dagen, med mat og drikke.*** 

Eikosapentaensyre (EPA) og Dokosaheksaensyre (DHA) er 
et ganske talentfullt par. Et daglig inntak av 250 mg av disse to 
fettsyrene bidrar til å opprettholde hjertets normale funksjon. I 
tillegg bidrar et daglig inntak av 250 mg DHA til å opprettholde 
normal hjernefunksjon og normalt syn.**** 

MARINE OMEGA
FRUKT- OG GRØNNSAKSDRIKK 2 X 750 ML

JVi er en drikk som inneholder vitamin C og en aromatisk 
blanding av 12 nøye utvalgte frukter og grønnsaker.

Ristes godt før bruk. Drikk 60 ml JVi med et måltid,  
både morgen og kveld. 

De klare fargene til JVi kommer fra karotenoidene som 
ingrediensene inneholder.

JVI

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


*For Sveits og Danmark: Ta én (1) tyggetablett daglig.

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

KOSTTILSKUDD MED VITAMINER, MINERAL, 
SUKKERARTER OG SØTSTOFF 60 TYGGETABLETTER

Kroppen din kan ta vare på seg selv. I tillegg kan du støtte 
det naturlige immunforsvaret, spesielt om vinteren. Både 
vitamin C og sink bidrar til at immunforsvaret fungerer 
normal, og Pharmanex Vitamin C + Zinc gir deg disse to 
mikronæringsstoffene som dobbelt dose for immunforsvaret!

Ta én (1) tyggetablett to ganger daglig.*

Pharmanex Vitamin C + Sink inneholder en blanding av 
askorbinsyre og natriumaskorbat, som begge er gode  
kilder til vitamin C. 

VITAMIN C + SINK
KOSTTILSKUDD MED VITAMINER, MINERAL, 

SUKKERARTER OG SØTSTOFF 30 TYGGETABLETTER

MAGNESIUM

Pharmanex Magnesium inneholder magnesium, som bidrar til 
normal forbrenning og fører til mindre tretthet og utmattelse. 
Dessuten er produktet her utviklet på optimalt vis, og det må 
gjerne brukes som et tillegg til et daglig kosthold.

Ta én (1) tyggetablett daglig.

Vi bruker magnesiumhydroksid hentet fra sjøvann. Det er en godt 
tolerert og biologisk tilgjengelig kilde til magnesium. Som følge 
av av vi har tilsatt denne spesifikke kilden, støtter Pharmanex 
Magnesium kroppens opptak av magnesium.1
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85281947.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85281943.html
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Ta det rolig og tygg 
kosttilskudd

72
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73
Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av produkter 
i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

*For Danmark og Norge: Ta tre kapsler om morgenen og to kapsler  
om kvelden sammen med måltider. **Gjelder ikke Sveits.

KOSTTILSKUDD 30/120 KAPSLER

Hvem elsker vel ikke en god kopp te? Det gjør i hvert fall vi. Selv 
om ingenting slår ferskbrygget te, er dette ikke langt ifra det.  
Vi har hentet ekstrakter av grønn te fra bladene til Camellia 
sinensis-planten, og pakket det inn i Pharmanex Tēgreen.

Ta én kapsel om morgenen, med mat og drikke. 

Det er flere grunner til at menneskene i Kina og India har drukket 
te i mange hundre år, men kanskje ikke akkurat på denne måten. Vi 
har lagt til ekstrakter av grønn te i formelen til Pharmanex Tēgreen.

TEGREEN
KOSTTILSKUDD 180 KAPSLER
BONE FORMULA

Benbygningen vår er et levende, voksende vev som gjennomgår 
endringer gjennom hele livet. Det er viktig å være bevisst og ta 
godt vare på beinstrukturen. Du finner kalsium i Bone Formula, 
sammen med et utvalg av vitaminer og mineraler, inkludert 
vitamin D, vitamin K2, magnesium og mangan, som alle bidrar  
til å opprettholde normal beinbygning.

Ta tre kapsler to ganger om dagen med mat og drikke.* 

Kalsium er nødvendig for å opprettholde en normal beinbygning, 
og vitamin D sørger for at du får et normalt opptak av kalsium og 
fosfor. Det er viktig å få nok sollys og opprettholde et sunt kosthold.

KOSTTILSKUDD 30 KAPSLER
EYE FORMULA

Det er mange faktorer som kan påvirke synet vårt over tid, fra 
skjermtid til luftforurensning. Dette kosttilskuddet støtter et 
balansert kosthold med sin unike sinkholdige formel. Det bidrar  
til å opprettholde et normalt syn, og i tillegg beskytter formelen 
mot oksidativt stress ved hjelp av selen, vitamin C og vitamin E.

Ta én kapsel daglig med mat og drikke.

Marine Omega passer ypperlig med Eye Formula fordi den 
inneholder DHA, en omega-3-fettsyre. Et daglig inntak på 
250 mg DHA bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon 
og syn.** Fiskeolje kan også hjelpe kroppen med å absorbere 
oljeløselige vitaminer, som vitamin E i Pharmanex Eye Formula. 

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


REISHIMAX
KOSTTILSKUDD 60 KAPSLER

En del av vårt komplekse immunsystem inneholder mange ulike 
celler som gjenkjenner og utløser nødvendige immunresponser 
til ulike organismer kroppen vår gjenkjenner som ukjente. 
Ganoderma lucidum, også kjent som Reishi-sopp, bidrar til den 
naturlige prosessen i disse immunologiske forsvarsverkene.****

Ta én ReishiMax-kapsel to ganger om dagen, med mat og drikke. 

Reishi er en treråtningssopp som vokser i en hylleaktig form på 
siden av trær og stubber. I gamle kinesiske tekster er Reishi en 
svært anerkjent sopp. Folk i Asia har i mer enn 2000 år spist den 
sjeldne skogssoppen Reishi som en del av sitt kosthold.
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PRO-B
KOSTTILSKUDD 30 KAPSLER

Hver Pharmanex Pro-B-kapsel inneholder 2 milliarder 
Lactobacillus fermentum-bakterier (PCC).

Ta én kapsel om dagen med mat og drikke. 

Magen vår kan være et ganske utfordrende miljø. Denne robuste 
bakterien har vist at den har det som kreves for å komme seg 
gjennom tarmen i live.

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land.  
Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av produkter  
i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

KOSTTILSKUDD 120 KAPSLER
CORDYMAX CS-4

CordyMax inneholder et standardisert produkt av fermentert 
mycel fra soppen Cordyceps sinesis. Den produseres i henhold 
til Pharmanex-kvalitetsprosessen 6S og er standardisert av High-
Performance Liquid Chromotography (HPLC) for å garantere en 
konsekvent sammensetning for alle produserte partier.

Ta to*** kapsler to ganger om dagen, sammen med mat og drikke. 

Hvis du vil finne soppen Cordyceps sinensis der den vokser 
naturlig, må du ta deg hele veien opp til Tibet-platået. Heldigvis 
er vi i stand til å dyrke våre egne i et kontrollert miljø.

***For Ungarn: Ta én (1) kapsel to ganger daglig med et måltid. ****Påstand venter

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85873441.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85113519.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85893520.html
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KOSTTILSKUDD 60 KAPSLER

Vi vet alle at noen ting blir vanskeligere med alderen, og for noen er 
det å holde seg aktiv en av dem. Kosthold og fysisk aktivitet spiller en 
viktig rolle i beskyttelsen av sunne celler i kroppen. For å oppnå dette 
er det viktig at vi bidrar til å hjelpe de naturlige beskyttelsesprosessene 
så mye som mulig. R2 NIGHT inneholder selen, som støtter 
immunforsvarets normale funksjoner og bidrar til å beskytte cellene 
mot oksidative skader forårsaket av omgivelsene våre. Selen bidrar 
også til vedlikehold av normale negler og normalt hår, og til en normal 
skjoldbruskkjertelfunksjon.

Ta to R2 Night-kapsler hver kveld. 

R2 Night-formelens selen-innhold hjelper også å beskytte cellene 
mot oksidativt stress!

R2 NIGHT

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av produkter 
i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

KOSTTILSKUDD 180 KAPSLER

Et sunt og balansert kosthold er alltid den beste kilden til naturlig 
energi, men et kosttilskudd kan hjelpe deg med å håndtere dette 
fra tid til annet som et tillegg. Panax Ginseng, som du finner i 
R2 DAY har en positiv påvirkning på vedlikeholden av optimal 
utholdenhet, i tillegg til god både fysisk og mental velvære. R2 
DAY inneholder også Cordyceps Sinensis og granateple. 

Ta seks kapsler R2 Day hver morgen. 

Panax ginseng spiller en viktig rolle i stoffskiftet som produserer 
energi, og spiller positivt inn når det gjelder å holde forbrenningen 
ved like, for ikke å nevne ditt fysiske og mentale velvære.*

R2 DAYBIOGINKGO
KOSTTILSKUDD 60 TABLETTER

I vitenskapen er kognisjon en gruppe mentale prosesser som 
inkluderer oppmerksomhet, hukommelse, læring, resonnement, 
problemløsning og beslutningstaking. Proaktive livsstilsendringer, 
kognitiv trening og et balansert sunt kosthold har vist seg å spille 
en viktig rolle i vedlikehold av kognitive funksjoner. Inkludert som 
et tilskudd til et balansert sunt kosthold, kan jern som finnes i 
BioGinkgo spille en rolle i å støtte normal kognitiv funksjon,  
og hjelpe deg å holde deg kvikk og oppmerksom. 

Ta én (1) tablett to ganger daglig med et måltid.

Hjernen vår er som et kontrolltårn på en travel flyplass – det er et 
komplekst organ som kontrollerer prosessene i kroppen vår. For 
å fungere trenger hjernen oksygen og behovet er betydelig; det 
er godt etablert at jern spiller en nøkkelrolle i oksygentransporten, 
og støtter dermed kognitiv funksjon. 

For Tsjekkia og Danmark: Ta én (1) tablett daglig med et måltid

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85873442.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85893894.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85893895.html
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Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til land. 
Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av produkter 
i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

FLEXCRÈME
LINDRENDE FUKTIGHETSKREM  

FOR HELE KROPPEN 60 ML

Vi har alle opplevd den følelsen. Etter en lang og hard dag vil 
man bare gni seg inn og slappe litt av. Vel, vi synes at det er 
akkurat det du skal gjøre – du har fortjent det! FlexCrème™ er 
en lindrende fuktighetskrem for hele kroppen som føles akkurat 
like godt som den lukter – den oppfriskende mentolduften virker 
inn på sansene. Den unike kremen er lett å påføre og absorberes 
raskt. Nyt den beroligende og forfriskende fornemmelsen av 
mentol, som også kan øke hudens elastisitet. 

Gni den raskt absorberende kremen på huden og nyt en 
oppfriskende effekt. Skal ikke påføres på sår eller skadet hud.  
Skal ikke brukes mer enn fire ganger om dagen.

Flexcrème inneholder mentol som er kjent for sin kjølende og 
beroligende effekt – og sin friske duft! 

76

https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/product.85873521.html
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Støtt deg på veien 
mot fantastisk hud!
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Beauty Focus handler utelukkende 
om hvordan du ser ut. Det handler 
om de synlige resultatene du ser og 
setter pris på, hemmeligheten bak 
vakkert utseeende hud. All denne 
skjønnhetsvitenskapen i et daglig 
kosttilskudd. Er det ikke spennende?
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KOSTTILSKUDD MED 30 POSER

Er du klar til å drikke deg mot fantastiske resultater? Kickstart 
din reise til strålende hud med Beauty Focus Collagen+. Vårt 
innovative kollagenbaserte skjønnhetstilskudd inneholder 
kollagen-hydrolysat, ekstrakt fra hvetekimolje og lutein. Med alt 
dette gir Collagen+ mange ulike fordeler for strålende utseende 
hud, og en reduksjon i volumet av øyerynker. 

Bland én pakning med pinner i 100 ml vann. Må brukes 
umiddelbart etter det er blandet. Tas én gang daglig.

Våre kollagenpeptider inneholder en svært spesifikk peptidprofil, 
eller «fingeravtrykk», som gjør dem optimale for skjønnhetspleie, 
som illustrert i menneskelige kliniske studier som viser en 
forbedring i synligheten av hudens egenskaper. 
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Beauty Focus Collagen+ er et 
innovativt skjønnhetstilskudd 
med kollagen med nøye utvalgte 
skjønnhetsingredienser som 
adresserer flere aspekter ved en 
vakker utseende hud.

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


TR90 Wellbeing Programme samler kunnskapen og erfaringen fra Nu Skins forskere om naturlige 
ingredienser, sunne oppskrifter og treningsøvelser for å hjelpe deg med å forandre spisevaner, 
bevegelsesmønster og livsstil. Gi TR90 et forsøk med vårt 30-dagersprogram, eller hopp i det 
med et 90-dagersprogram for den komplette opplevelsen.

«Livet er fullt av utfordringer, men du er ikke alene»
TR90TR

90
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90
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90-DAGERS VELVÆREPROGRAM

Oppdag ditt nysgjerrige og selvsikre indre på nytt med TR90. 
Det er et velværeprogram basert på ernæringsvitenskap, kreftene 
i naturlige ingredienser og et personlig støttesystem. Prøv TR90 
i 30 dager eller mer. Ved hjelp av måltidserstatningsbarer, nøye 
utviklet naturlig kosttilskudd – pluss en trenings- og kostholdsplan 
– kan du finne den beste måten å fornye livsstilen din.

Programmet varer 90 dager. I de to første ukene blandes  
én pose JS med ett glass vann. Ta én Complex C-tablett  
tre ganger per dag, og én Complex F-tablett fire ganger per 
dag, 15–20 minutter før alle måltider i 90 dager. Bytt ut ett 
hovedmåltid med en M-Bar og et glass vann. Følg den  
anbefalte spise- og aktivitetsplanen.

Du vil ikke gå gjennom reisen din alene – vi sender regelmessig ut 
tips, triks og nyttige råd både via e-post og sosiale medier. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/no_NO/products/pharmanex/shop_all_categories/tr90/weight-management-program-overview.html
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KOSTTILSKUDD 90 KAPSLER

Dette kosttilskuddet er perfekt for daglig bruk. Det består av 
fruktpulver fra sure kirsebær, kakao og granateple. Tenk på det 
som kronen på verket til måltidene dine!

Ta én kapsel tre ganger om dagen. Bør inntas med rikelige 
mengder vann 15–20 minutter før et måltid.

Det er viktig å ha i bakhodet at kosttilskudd aldri kan erstatte et variert 
og balansert kosthold, men det kan virkelig bidra til å støtte opp.

TR90  
Complex C
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MÅLTIDSERSTATNINGSBAR 30 STK.

Det er enkelt å integrere kostholdsbarene i hverdagen, der én bar 
erstatter et hovedmåltid per dag, som en del av en energibegrenset 
diett der andre matvarer er en nødvendig del av kostholdet, for å 
hjelpe deg å vedlikeholde vekten når du følger TR90-programmet. 
Tilgjengelig med sitronsmak. Hver eske inneholder 30 barer. 

For de som ønsker å holde vekten etter vekttap, bør man erstatte 
enten frokost, lunsj eller middag med én enkelt bar. Spis baren 
med et glass vann. Alle som vil å gå ned i vekt kan erstatte to 
måltider per dag med én kostholdsbar per måltid.

Som alle måltidserstatninger, består hver M-Bar av minst 30 % 
av referanseinntaket for vitaminene og mineralene vi trenger 
for å komme oss gjennom dagen. Sørg for å nyte dem med et 
tilstrekkelig daglig væskeinntak, regelmessig mosjon og som en 
del av et variert og balansert kosthold.

TR90 JS
KOSTTILSKUDD 15 POSER

TR90 JS består utelukkende av naturlige ingredienser som 
fikenkaktus, rød appelsin, granateple og safran. En flott drikk for 
morgenens rutiner, og for å sparke i gang de første to ukene av 
TR90-programmet. 

Bland en pose pulver i et glass med 250 ml vann – eller en 
lavkalori-drikk hvis du foretrekker det – hver morgen.

Ingrediensene i TR90 JS høstes skånsomt i California  
og Middelhavet. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

Tilgjengeligheten på enkelte produkter kan variere fra land til 
land. Besøk www.nuskin.com for å sjekke tilgjengeligheten av 
produkter i ditt lokale marked.
Vennligst les instruksjonene på pakken nøye før bruk

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


VEGANSK PROTEINSHAKE MED SJOKOLADESMAK

Oppdag TR90 V-Shakes: en veganvennlig proteinshake.  
Denne gode shaken med sjokoladesmak har et høyt innhold  
av plantebaserte proteiner, og inneholder ingen kunstige 
fargestoffer eller søtstoffer. Den hjelper nybegynnere,  
proffer og treningsentusiaster med å nå målene.

Bland 25 g TR90 V-Shake med 500 ml kaldt vann til før eller etter 
trening. Husk at du først fyller shakeren med væske før du tilsetter 
proteinpulveret og rister godt i 20–30 sekunder. Hvis du ikke har et 
målebeger, kan du regne med at 25 g tilsvarer rundt to spiseskjeer.

Hver porsjon V-Shake inneholder 19 gram proteiner fra erter  
og brun ris, og er fri for laktose, gluten og soya – fantastisk  
som en proteinrik snack, før eller etter trening, eller som del  
av en sunn frokost.

TR90 V-Shake  
Chocolate

KOSTTILSKUDD 120 KAPSLER

Enten du nyter det som en del av TR90 Wellbeing Programme 
eller foretrekker å ta det alene, er dette kosttilskuddet med 
planteekstrakter perfekt til daglig bruk. Det inneholder en rekke 
ingredienser; blant annet sitrus, løk, drue, cayennepepper, rød 
appelsin og ekstrakter av grønn te.

Ta én kapsel fire ganger om dagen. Helst med mat og drikke. 

Denne ekstrakten av grønn te finnes i Complex F og vil kunne 
bidra til å styrke cellene mot oksidativt stress.*

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake  
Vanilla

VEGANSK PROTEINSHAKE MED VANILJESMAK

Oppdag TR90 V-Shakes: en veganvennlig proteinshake. 
Denne gode shaken med vaniljesmak har et høyt plantebasert 
proteininnhold og inneholder ingen kunstige fargestoffer eller 
konserveringsmidler. Den hjelper nybegynnere, proffer og 
treningsentusiaster med å nå målene. 

Bland 25 g TR90 V-Shake med 500 ml kaldt vann til før eller etter 
trening. Husk at du først fyller shakeren med væske før du tilsetter 
proteinpulveret og rister godt i 20–30 sekunder. Hvis du ikke har et 
målebeger, kan du regne med at 25 g tilsvarer rundt to spiseskjeer.

Hver porsjon V-Shake inneholder 19 gram proteiner fra erter og brun 
ris, og er fri for laktose, gluten og soya – fantastisk som en proteinrik 
snack, før eller etter trening, eller som del av en sunn frokost.
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*Avventer helsevurdering.

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


Nu Skin Force for Good Foundation har et mål om å 
gjøre forholdene bedre for barns helse, utdanning og 
økonomiske omstendigheter, og med det tilby et håp om 
en bedre fremtid.

Nu Skin er grunnlagt på tanken om å gi noe tilbake. Det er selve kjernen av hvem vi er, 
og hva vi gjør. Force for Good Foundation ble dannet med denne visjonen, og gjennom 
denne stiftelsen har vi gitt støtte til flerfoldige fantastiske saker rundt om i verden siden 
1996. Konseptet er enkelt: du kan enten donere direkte til organisasjonen, eller du kan 
kjøpe produkter fra Epoch-serien, og Nu Skin vil donere 0,25 USD per solgte produkt 
til organisasjonen. Nu Skin Force for Good Foundation samarbeider deretter med andre 
veldedige organisasjoner om ulike initiativer: 

PROSJEKTENE 
•  School of Agriculture for Family Independence (SAFI): Underviser i bærekraftig 

landbruk i Malawi ved Mtalimanja Village School. Det viser seg at avlinger kan øke 
med opptil 700 % etter at metodene fra SAFI blir implementert. Dette er gode 
metoder for jordbruk og irrigasjon som bøndene kan ta med seg tilbake  
til landsbyene. 

•   Seeds of Hope: Donasjoner fra salget av Epoch Baobab Body Butter bidrar til 
skogplantingsprosjektet i Malawi. Dette tiltaket fokuserte først på de verdifulle 
baobao-trærne. I dag har tiltaket også utviklet seg til planting av flere tusen frukttrær, 
som hjelper de som bor der i hverdagen.

•  Seacology: Fremmer partnerskap innen konservering som er vinn-vinn for alle parter 
og styrker utvidelsen av infrastruktur for dagens øysamfunn nå og verner om marine 
habitater for fremtidige generasjoner. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: Finansiering av forskning  
for å finne en kur mot den fryktelige hudsykdommen Epidermolysis Bullosa (EB) 

•  Wells of Hope: Gir midler til SAFI for å rense vann gjennom vårt brønnprosjekt  
i Malawi. Hver ny brønn gir ca. 500 personer tilgang til rent vann.

En kultur som gir tilbake

Vi i Nu Skin ønsker å være en Force for Good ved å ta vare på planeten, forbedre 
barns liv, gi næring til fremtidige generasjoner og investere i det globale samfunnet.



Et profittbasert sosialt initiativ som styrker fremtidige 
generasjoner, én porsjon av gangen.

Ingen barn skal gå sultne. Det er fundamentet til Nu Skins Nourish the Children 
initiativ. Med VitaMeal gir vi svært næringsrik mat som er utviklet av Nu Skins egne 
kostholdseksperter. Du kan kjøpe VitaMeal som vanlige produkter, men posene doneres 
direkte til barn gjennom en tredjeparts veldedig organisasjon som Feed the Children. 
Hver VitaMeal-pakke inneholder 30 måltider i barnestørrelse, eller nok mat til å gi et barn 
et næringsrikt måltid hver dag i 30 dager. Og når du gir, gir vi også. For hvert kjøp av en 
5-pakning VitaMeal, eller hver åttende pose kjøpt, vil Nu Skin legge til én ekstra.

Det er viktig å fremheve at dette er et profittbasert tiltak som innebærer vanlige 
produktprovisjoner og profitt. Det er imidlertid også nettopp dette som gjør programmet 
bærekraftig: Insentivet rundt salget bidrar til å sikre at VitaMeal selges og promoteres 
jevnlig. For øyeblikket mottar over 120 000 barn VitaMeal hver eneste dag, så det er viktig 
at dette forblir en fortløpende, bærekraftig innsats. Det er også slik vi har oppnådd over 
750 millioner donerte måltider over hele verden siden starten i 2002. Og vi stopper ikke 
der. Med våre VitaMeal-anlegg i Malawi kan Nourish the Children-initiativet bidra til å 
skape nye jobber og økonomiske muligheter i de lokale samfunnene som din generøsitet 
bidrar til å støtte.

Nu Skin er en kommersiell distributør av produkter for ernæring og hudpleie, og er notert på New York-børsen (NUS). 
Nourish the Children er et initiativ fra Nu Skin, og i enkelte stater registrert som et kommersielt samarbeidsprosjekt. 
Initiativet gjør Nu Skins Brand Affiliates og kunder i stand til å kjøpe VitaMeal fra Nu Skin og donere det til veldedige 
organisasjoner for å hjelpe å løse dette komplekse verdensproblemet med mat til feilernærte barn. Prisen på VitaMeal 
inkluderer produksjonskostnader, generelle kostnader, distribusjon og salg. På samme måte som med andre Nu Skin-
produkter, får Brand Affiliates betalt en provisjon, og Nu Skin har en fortjenestemargin fra hvert salg av VitaMeal.

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


Vi omfavner bærekraftige metoder i dag, 
for å forsterke en ressursrik fremtid.

Vi skaper en sterk, global familie ved 
å løfte frem lokalsamfunnene våre.

Bærekraft er også mye mer enn et moteord hos Nu Skin. Vi er veldig opptatt av å holde 
samfunnet vårt rent, trygt og beskyttet, langt inn i fremtiden. Dette er en stor oppgave, 
men det er med stolthet vi omfavner bærekraftige metoder i dag, for å sikre en fremtid 
full av naturens ressurser. Vi har innført konkrete strakstiltak for våre tre grunnpilarer: 
Mennesker, produkter og planeten. Vi har allerede gjennomført viktige og målbare 
endringer for våre 20 mest populære produkter, og vi har forpliktet oss til å styrke 
bærekraften i alle produktene våre innen 2030.

Vår samfunnsstøtte fokuser på lokale Force for Good-prosjekter over hele verden. I Europa, 
Midtøsten og Afrika samarbeider vi med European Leukodystrophies Association (ELA). 
Siden tidlig i 2020 er det mulig å donere til ELA gjennom direkte donasjoner gjennom en 
tredjepartsplattform (Alyarum). Når du kjøper produktene våre, vil Nu Skin også gi en donasjon 
på 1 EUR for hver Pharmanex TR90 V-Shake som selges. Organisasjonen støtter barn som lider 
av denne sjeldne sykdommen samt deres familier i ulike europeiske land. Det er imidlertid viktig 
å understreke at ELA også finansierer klinisk forskning for å finne en kur for barn som lider av 
leukodystrofi over hele verden.

For mer informasjon eller for å bidra til denne fantastiske saken, besøk www.forceforgood.org





Vennligst gå til ordlisten på www.nuskin.com  
for å få en liste over alle registrerte varemerker i EMEA.
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