
Guia de  
Produtos



A Nu Skin é uma empresa de beleza e bem-estar 
integrada global que ajuda as pessoas a parecerem, 
sentirem-se e viverem no seu melhor, com produtos 
que combinam o melhor da ciência, da tecnologia  
e da natureza, incluindo a nossa linha de sistemas  
de aparelhos de beleza premiados. 
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Sobre a Nu Skin

BELEZA A PARTIR DE FORA

Cuidados pessoais
Vamos fazer uma viagem ao futuro. Imagine o seu 
futuro eu irradiando confiança da cabeça aos pés!  
Com a Nu Skin, independentemente de onde  
estiver na sua jornada, a nossa gama de cuidados  
da pele oferece soluções que trabalham para  
que se sinta bem e com um aspeto fantástico!

A BELEZA DE DENTRO PARA FORA

Bem-estar 
Estamos empenhados em ajudá-lo(a) a alcançar a melhor 
versão possível de si. Os nossos suplementos alimentares 
formulados de modo inteligente, suplementos de beleza, 
o programa de bem-estar e as soluções direcionadas são 
inspirados pela natureza e baseados na ciência.
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TUDO COMEÇA COM A INOVAÇÃO
Desde que a Nu Skin foi fundada, em 1984, a inovação e a colaboração têm estado sempre no centro do que fazemos. São percetíveis na qualidade dos nossos produtos e na forma 
como trabalhamos: cientistas destacados, tecnologias revolucionárias e parcerias com instituições científicas unem-se para criar.

VALORES FUNDAMENTAIS
Não só somos inovadores como também valorizamos sermos éticos, otimistas, 
realistas, sustentáveis e compassivos. Procuramos capacitar as pessoas a serem 
uma Force for Good (pode encontrar a nossa secção Force for Good no final 
deste catálogo) e uma Force for Green, mas reconhecemos que as coisas 
não são rápidas nem fáceis. É por isso que trabalhamos arduamente para 
alcançarmos os nossos objetivos e correspondermos às expectativas.

VENDAS DIRETAS
Adorar os nossos produtos não tem de ser o fim da sua jornada na Nu Skin. Para muitos 
dos nossos Brand Affiliates, é só o início. Quer esteja interessado(a) em partilhar os seus 
produtos favoritos com os seus amigos ou se imagine a ir mais além construindo um 
negócio, não hesite em perguntar à pessoa com quem está em contacto sobre produtos 
Nu Skin, ou vá a nuskin.com para obter mais informações.

A CIÊNCIA NA VANGUARDA 
Aspiramos a transformar o imutável e mudamos o mundo à nossa volta com um produto 
extraordinário, ou uma pessoa extraordinária, de cada vez. 

Não existe melhor exemplo do que a nossa ciência ageLOC. Esta investigação e tecnologia 
antienvelhecimento revolucionárias levaram à criação de alguns dos nossos produtos  
e aparelhos mais aclamados e inovadores. Estamos sempre à procura das mentes científicas 
mais aguçadas. 

Os nossos produtos são investigados, testados e desenvolvidos por uma equipa de 
mais de 75 cientistas internos em todo o mundo, orientados pelo nosso Conselho 
Consultivo para a Ciência. Constituído por especialistas de vários domínios, este acervo 
de pensamento coletivo oferece perspetivas únicas que nos ajudam a inovar e a apresentar 
novos produtos entusiasmantes para o futuro. 

Investimos em grandes centros de investigação e desenvolvimento: em conjunto, o nosso 
Centro para a Investigação Antienvelhecimento da Nu Skin na nossa cidade natal de 
Provo, nos EUA, e o nosso Parque de Inovação da Grande China têm um total de  
3944 metros quadrados, com 11 laboratórios de ponta utilizados para o desenvolvimento  
e a avaliação de produtos Nu Skin. 
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A magia começa aqui. Experimente o poder dos famosos ingredientes 
antienvelhecimento da Nu Skin. Em conjunto com a tecnologia de ponta 
dos nossos aparelhos LumiSpa e Galvanic, e tudo o que envolve, a nossa 
ciência ageLOC oferece tudo o que a sua pele precisa para combater os 
sinais visíveis de envelhecimento, para um aspeto jovem e belo.

Desvende os segredos para uma pele de aspeto mais jovem
AGELOC
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Apresentamos ageLOC – a joia da coroa da Nu Skin. Sendo fruto de anos de colaboração 
científica e investigação sem paralelo, conduziu-nos a esta nova era de cuidados da pele 
antienvelhecimento. 

Exclusivamente para a Nu Skin, esta tecnologia ajuda-nos a ajudá-lo(a). Ao combater os sinais 
visíveis de envelhecimento da pele na sua fonte, os produtos ageLOC atuam para que pareça  
e se sinta mais jovem. 

para parecer tão jovem como se sente
CIÊNCIA AGELOC

INOVAÇÃO ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO
A inovação e a colaboração estão no centro do sucesso, direcionando a Nu Skin para  
o seu papel de líder no mundo da beleza e do bem-estar, com uma vasta gama de produtos  
e tecnologias patenteadas. É isto que nos destaca e que nos ajuda a definir a fasquia na indústria 
de antienvelhecimento. Ao compreendermos e atuarmos sobre as origens do envelhecimento 
através dos nossos produtos, fornecemos soluções com resultados claros, visíveis e demonstráveis. 

Mas, claro, não fazemos isto sozinhos. A nossa equipa de cientistas internos prospera  
num ambiente dedicado à investigação e ao desenvolvimento. Estabelecendo relações  
de colaboração com as instituições de investigação líderes, a Nu Skin desenvolve 
continuamente produtos de cuidados da pele extraordinários para revolucionar a indústria.

A CIÊNCIA POR DETRÁS DA MAGIA
A Nu Skin combate os sinais visíveis de envelhecimento como nunca. Trabalhando em 
conjunto com alguns dos mais importantes investigadores antienvelhecimento no mundo, 
os cientistas da Nu Skin identificaram grupos chave de aglomerados funcionais de genes 
que desempenham um papel importante relacionado com o aparecimento de sinais de 
envelhecimento. A nossa ciência exclusiva ageLOC atua sobre estas principais causas do 
envelhecimento para desenvolver produtos que nos ajudam a sentir e parecer mais jovens.

O EQUILÍBRIO DA JUVENTUDE
A identificação destes grupos chave é apenas o primeiro passo; também é importante 
compreender que, ao influenciar o perfil de expressão destes grupos funcionais de genes,  
isso pode ter um impacto potencial nestes atributos de envelhecimento. O equilíbrio do perfil 
de expressão de um determinado grupo de genes é um processo subtil: o perfil de expressão 
de diferentes grupos funcionais de genes significa que algumas expressões genéticas diminuem 
e outras aparecem com a idade. Portanto, isto não é tão simples como ligá-las ou desligá-las.
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HIDRATANTE FACIAL DE DIA ANTIENVELHECIMENTO 25 ML

Leve e fácil de usar, ageLOC Radiant Day SPF 22 aclara e hidrata 
visivelmente a pele enquanto ajuda a suster os sinais visíveis de 
envelhecimento da pele. Esta fórmula sedosa e suave deixa a pele 
suave e macia e reduz a aparência de rídulas finas e de rugas para 
conferir à pele um aspeto impecável e radiante. Também protege 
a sua pele da exposição excessiva ao sol.

Todas as manhãs, coloque uma quantidade do tamanho de uma 
ervilha na ponta dos dedos e aplique com movimentos ascenden-
tes do interior para o exterior, sobre o rosto e o pescoço, evitando 
os olhos. O tamanho da embalagem e as instruções do ageLOC 
Radiant Day SPF 22 foram otimizados para 30 dias de utilização.

O ageLOC Radiant Day e o ageLOC Transforming Night são 
complementares! Partilhando muitos ingredientes hidratantes  
e de antienvelhecimento, estes asseguram que a pele do seu 
rosto recebe um conjunto de benefícios complementares 
para um efeito ótimo! O ageLOC Radiant Day também está 
disponível como parte do pacote ageLOC Transformation. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

ESPUMA DE LIMPEZA E TÓNICO 
ANTIENVELHECIMENTO 60 ML

Combine num só passo a limpeza e a tonificação com o 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Esta fórmula intensa de 
ação dupla forma uma espuma suave para limpar suavemente, 
reparar e hidratar a pele. Também ajuda a manter o seu nível 
natural de pH, enquanto os ingredientes ageLOC atuam 
contra os sinais visíveis de envelhecimento na origem.

Use duas vezes por dia: de manhã e à noite. Humedeça  
o rosto e o pescoço com água tépida. Coloque três porções 
sobre as pontas dos dedos e massaje suavemente sobre o rosto  
e o pescoço, evitando o contacto direto com os olhos. Enxague 
com água tépida e seque com toques suaves. O tamanho da 
embalagem e as instruções do ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
foram otimizados para 30 dias de utilização.

Não só poupará tempo na vida agitada ao combinar a limpeza  
e a tonificação, como também experienciará que o ageLOC 
Gentle Cleanse & Tone é formulado com ingredientes de 
limpeza suaves, suficientemente suaves para todos os tipos 
de pele. O ageLOC Gentle Cleanse & Tone também está 
disponível como parte do pacote ageLOC Transformation.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

O ageLOC Future Serum e o poder da sua combinação de 
ingredientes ageLOC revelam uma pele com aspeto mais 
jovem de oito formas diferentes. Atue sobre os sinais visíveis 
de envelhecimento na sua origem, hidrate e desfrute de uma 
estrutura da pele mais fina, com um tom mais uniforme e 
radiante, enquanto o tamanho dos poros e a descoloração 
diminuem. É uma excelente combinação!

Antes de hidratar de manhã e à noite, coloque duas porções  
nas pontas dos dedos e aplique o sérum no rosto e pescoço  
com movimentos ascendentes, do interior para o exterior, 
evitando a zona dos olhos. O tamanho da embalagem e as 
instruções do ageLOC Future Serum foram otimizados  
para 30 dias de utilização. 

O ageLOC Future Serum trata os sinais visíveis de enve-
lhecimento da pele na sua origem. Também é excelente em 
multitarefa – sentirá oito benefícios para a pele numa pequena 
embalagem! O Future Serum também está disponível como 
parte do pacote ageLOC Transformation.

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

SÉRUM FACIAL ANTIENVELHECIMENTO 30 ML
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CREME HIDRATANTE FACIAL DE NOITE 
ANTIENVELHECIMENTO 30 ML

Reduza as rídulas finas, rugas e poros, com o ageLOC 
Transforming Night, um creme hidratante rico que atua em 
conjunto com o processo noturno natural de renovação celular, 
para tornar a sua pele mais macia e flexível. Com ingredientes 
suaves e a nossa mistura ageLOC, hidrata, rejuvenesce e combate 
os sinais visíveis de envelhecimento da pele na sua origem.

Para completar o seu ritual noturno, coloque uma pequena 
quantidade de produto nas pontas dos dedos e aplique com 
movimentos ascendentes do interior para o exterior sobre 
o rosto e o pescoço, evitando a zona dos olhos. O tamanho 
da embalagem e as instruções de utilização do ageLOC 
Transforming Night estão otimizados para durarem 30 dias. 

O ageLOC Transforming Night e o ageLOC Radiant Day são 
complementares! Partilhando muitos ingredientes hidratantes  
e antienvelhecimento, asseguram que a pele do seu rosto  
recebe um conjunto de benefícios complementares para  
um efeito ótimo! Este produto também está disponível  
como parte do pacote ageLOC Transformation. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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O seu derradeiro sistema iluminador da pele
AGELOC BOOST

Dois minutos pode não parecer muito, mas eles têm o poder 
de mudar o seu dia. Um encontro romântico casual, um 
prémio de lotaria, uma visita surpresa; 120 segundos podem 
ser verdadeiramente transformadores. Ainda não acredita em 
nós? Conheça o derradeiro ageLOC Boost System e veja por 
si mesmo(a)! Se usar no rosto durante 2 minutos todos os dias 
durante 12 semanas, pode esperar as seguintes melhorias  
visíveis na sua pele1:
• 75% mais brilho 
• 103% mais preenchimento 
• 90% mais elasticidade 
• 104% mais firmeza 
• 66% pele mais lisa 
• 57% melhoria do aspeto dos poros 

• 64% pele mais suave 

Como é que conseguimos isso, pergunta? Bem, primeiro,  
a Microcorrente Pulsada Variável de vanguarda do ageLOC Boost, 
a aguardar patente, envia impulsos intermitentes e variáveis para  
a pele. Os impulsos também apresentam equilibro de cargas,  
e, por isso, alternam polaridades entre positivo e negativo a cada  
2,4 segundos. Quando combinado com os poderosos ingredientes 
do nosso aparelho Activating Serum, ageLOC Boost, otimiza  
e ativa a pele, para obter a tez dos seus sonhos!

Como já dissemos, é simplesmente brilhante! 

7

1 Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente baseada num 
estudo cego de 12 semanas, in vivo, realizado com 32 consumidoras com idades entre  
os 25 e os 40 anos que utilizaram o sistema ageLOC Boost uma vez por dia durante  
12 semanas.
2 Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente com base  
num estudo de 6 semanas, in vivo, com 20 consumidoras, com idades entre os 25 e os 
40 anos, que utilizaram ageLOC Boost Activating Serum em conjunto com o aparelho 
ageLOC Boost uma vez por dia durante 6 semanas.
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BOOST  
SYSTEM

SISTEMA ILUMINADOR PARA A PELE DO ROSTO

Dê à sua pele uma luminosidade brilhante. Combinando a 
sua Tecnologia de Microcorrente Pulsada Variável com os 
ingredientes poderosos do Activating Serum, o ageLOC Boost 
System revela o melhor da sua pele, deixando-a visivelmente 
mais elástica, brilhante e preenchida1, ajudando a melhorar o 
aspeto das manchas escuras e iluminando a sua tez com um 
brilho jovem e um tom uniforme. Tudo em dois minutos por dia! 

Pode esperar ver os primeiros resultados visíveis em termos  
de preenchimento, flexibilidade, brilho e firmeza da pele,  
e de visibilidade dos poros (e mais), após 7 dias1 apenas  
usando o sistema uma vez por dia! E mais? Os benefícios 
perdurarão ao longo do dia2! 

SÉRUM ILUMINADOR DE ROSTO 40 ML

BOOST  
ACTIVATING SERUM

O parceiro perfeito para o aparelho ageLOC Boost, o Activating 
Serum, assegura que a Microcorrente Pulsada Variável única, e a 
aguardar patente, seja efetivamente entregue à pele. É infundido 
com ingredientes iluminadores da pele, uma mistura volumizadora 
hidratante, um extrato de caviar cítrico, para esfoliação suave, e a 
nossa mistura ageLOC exclusiva, para tratar os sinais visíveis de 
envelhecimento na sua origem. 

Uma vez por dia, após a limpeza e a tonificação. Passo 1: Ligue 
o aparelho deslizando para cima. Passo 2: Aplique 3 doses de 
Activating Serum na superfície condutora do aparelho. Espalhe 
sobre metade do rosto. Passo 3: Deslize para cima novamente. 
Deslize a superfície condutora sobre o rosto. Passo 4: Repita 
os passos 2 e 3 na outra metade do rosto. Passo 5: O aparelho 
desliga-se automaticamente. Massaje o excesso de Activating 
Serum na pele e prossiga com a sua rotina diária de cuidados  
da pele do rosto.

Uma vez por dia, após a limpeza e a tonificação. Passo 1: Ligue 
o aparelho deslizando para cima. Passo 2: Aplique 3 doses de 
Activating Serum na superfície condutora do aparelho. Espalhe 
sobre metade do rosto. Passo 3: Deslize para cima novamente. 
Deslize a superfície condutora sobre o rosto. Passo 4: Repita 
os passos 2 e 3 na outra metade do rosto. Passo 5: O aparelho 
desliga-se automaticamente. Massaje o excesso de Activating 
Serum na pele e prossiga com a sua rotina diária de cuidados  
da pele do rosto.

O ageLOC Boost Activating Serum contém extrato de narciso 
do mar, conhecido por proporcionar benefícios iluminadores 
para uma pele vibrante e resplandecente. Uma vez que se trata 
de uma espécie protegida, obtemo-la através de Agricultura 
Ambiental Controlada (CEA). Os ingredientes CEA são 
cultivados em ambiente fechado, garantindo a rastreabilidade  
e sustentabilidade desde a semente até à solução.

8A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços 
ou visite www.nuskin.com

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


para pele de aspeto jovem da cabeça aos pés

AGELOC GALVANIC SPA  
E AGELOC GALVANIC BODY SPA

O AgeLOC Galvanic Spa combinado com produtos 
cosméticos especificamente concebidos ajuda  
a obter uma aparência jovem da cabeça aos pés,  
com condutores para o rosto, couro cabeludo e corpo. 
Surpreenda-se com o modo como as rídulas finas e as 
rugas são reduzidas, como emerge uma tez luminosa 
e a sua pele e como o seu couro cabeludo e a sua 
pele são revitalizados. Concebido para otimizar os 
benefícios dos produtos de cuidados da pele usados 
através da corrente galvânica, o segredo para ter uma 
pele com aspeto jovem está na ponta dos teus dedos.

Se isto lhe pareceu surpreendente – e com razão –, 
porquê parar por aqui? Deixe-nos apresentar-lhe  
o ageLOC Galvanic Body Spa. É fácil de usar e de 
manusear, pelo que combater os sinais visíveis de 
envelhecimento da pele nunca foi tão fácil. Concebido 
para ser simples, a sua forma confortável atua em 
conjunto com as curvas naturais do corpo para 
otimizar os efeitos do ageLOC Body Shaping Gel, 
para ficar com uma aparência mais jovem. Através 
da corrente galvânica pulsada, o Galvanic Body Spa 
oferece uma forma suave e simples de ter uma pele 
com aspeto mais firme e liso, ao mesmo tempo que 
reduz a celulite, para um aspeto jovem e tonificado.
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GÉIS FACIAIS ANTIENVELHECIMENTO  
REFRESCANTES E REVITALIZANTES 8 X 4 ML

Usados em conjunto com o aparelho ageLOC Galvanic Spa 
da Nu Skin, os ageLOC Galvanic Spa Facial Gels trazem a 
experiência do spa para o conforto da sua casa, com efeito 
refirmante e de lifting na sua pele, removendo impurezas 
e ajudando a reduzir visivelmente as rídulas e rugas*. Os 
nossos ingredientes ageLOC atuam nos sinais visíveis de 
envelhecimento da pele para ajudar a revelar um aspeto jovem.

Use os géis juntamente com o aparelho Galvanic Spa e Face 
Conductor 2 ou 3 três vezes por semana. Aplique o Pre-Treat 
Gel no rosto e pescoço e comece por selecionar a Aplicação 1 
no aparelho para a primeira aplicação. Mantenha o aparelho em 
contacto com a sua pele. Remova qualquer excesso de produto  
e repita o processo com o Treatment Gel, selecionando  
a Aplicação 2.

Ao utilizar os géis faciais com o ageLOC Galvanic Spa e o Face 
Conductor, consegue maximizar os benefícios destes produtos.  
 
 
* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional 
independente em 2020, com base num estudo cego, in vivo, 
de 4 semanas, realizado com 30 consumidoras selecionadas 
aleatoriamente que utilizaram o sistema três vezes por semana.

CONDUTOR FACIAL

Esta ferramenta prática proporciona a superfície ideal para usar os 
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels. Os seus sulcos únicos criam 
uma zona que consegue captar mais produto ageLOC entre 
 o condutor e a pele. À medida que o Face Conductor se move 
sobre a pele, o produto vai sendo captado e transportado na pele.

Use o condutor facial juntamente com o seu aparelho Galvanic 
SPA e os ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 2 ou 3 vezes por 
semana. Aplique o Pre-Treat Gel no rosto e pescoço e comece 
por selecionar a Aplicação 1 durante 2 minutos. Mantenha 
o aparelho em contacto com a sua pele. Remova qualquer 
excesso de produto e repita o processo com o Treatment Gel, 
selecionando a Aplicação 2 durante 3 minutos.

Este aparelho só é adequado para utilização com o ageLOC 
Galvanic SPA e os ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC  
SPA

APARELHO DE REVITALIZAÇÃO  
E ANTIENVELHECIMENTO DA PELE

Quando usado com diferentes produtos Nu Skin, este aparelho 
intuitivo e moderno emprega correntes galvânicas autoajustáveis, 
normalmente usadas em spas, para otimizar os seus benefícios. 
Melhora o aspeto das rídulas finas e das rugas, rejuvenesce a tez 
e revitaliza a pele. Leve a experiência do spa para sua casa com 
resultados notáveis.

Use juntamente com os ageLOC Galvanic Spa Facial Gels,  
o Tru Face Line Corrector, o ageLOC Nutriol Intensive Scalp 
& Hair Serum ou o ageLOC Body Shaping Gel e o condutor 
Galvanic SPA adequado. Aplique o produto na pele seguindo  
as instruções de utilização do aparelho. Coloque o condutor  
e selecione a Aplicação 1 a 5, segundo as instruções.

O aparelho define o nível de corrente que cada tipo de pele precisa, 
assegurando em todas as vezes uma experiência confortável e eficaz. 
Além dos ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, o aparelho também 
funciona com o Tru Face Line Corrector, o ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum e o ageLOC Body Shaping Gel,  
com os benefícios específicos de cada um. Experimente!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 
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10A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com
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CONDUTOR DE CORPO

Formado com três nodos arredondados para a cobertura do 
produto, o Galvanic Spa Body Conductor é fácil de usar em 
conjunto com o ageLOC Body Shaping Gel.

Pressione firmemente para fixar o condutor ao aparelho.  
Aplique uma quantidade generosa de ageLOC Body Shaping 
Gel numa zona de aplicação (braços, pernas, coxas ou nádegas). 
Não esfregue. Selecione a Aplicação 4 e passe 5 minutos em 
cada zona, 3 dias por semana.

Pode usar o ageLOC Body Shaping Gel com este aparelho  
e com o Galvanic Body Spa!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

CONDUTOR DE COURO CABELUDO

Redesenhado com ergonomia otimizada, este útil condutor em 
forma de pente é ainda mais fácil de usar. Os seus dentes têm 
uma superfície maior relativamente ao modelo anterior e foram 
moldados para se adaptarem ao formato do couro cabeludo, 
aumentando o contacto em 50%, para que possa tirar o máximo 
partido do seu ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Pressione firmemente para fixar o condutor ao aparelho. Use o 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum no cabelo seco 
ou húmido. Separe o cabelo, na medida do necessário, para 
vaporizar o sérum diretamente no couro cabeludo e raízes.  
Com a ponta dos dedos, massaje delicadamente o produto  
no couro cabeludo e os alise cabelos mais rebeldes. Selecione  
a Aplicação 5 e passe 2 minutos, de manhã e à noite.

Tal como o nome indica, o Galvanic Spa Scalp Conductor é uma 
excelente adição ao seu ageLOC Galvanic SPA e é fundamental 
para maximizar os benefícios do ageLOC Nutriol Intensive  
Scalp & Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

RAZÕES PARA ADORAR
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SABIA QUE…

CONDUTOR DE ÁREAS ESPECIAIS

O nodo liso e oval do Galvanic Spa Focus Area Conductor 
oferece um contacto melhorado com zonas chave da pele 
ajudando a maximizar os benefícios do Tru Face Line Corrector 
para tratar rídulas finas e rugas à volta da boca, olhos e testa. 

Pressione firmemente para fixar o condutor ao aparelho. Aplique 
uma quantidade generosa do Tru Face Line Corrector nas rídulas 
à volta da boca, nariz, olhos e testa, dedicando-se a uma zona de 
cada vez. Não esfregue. Evite o contacto direto com os olhos. 
Selecione a Aplicação 3 e passe 2 a 5 minutos em cada zona,  
de manhã e à noite.

Pode usar este suplemento prático com o ageLOC Galvanic 
SPA e o Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR

11 A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com
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TRIO REFIRMANTE DA PELE ANTIENVELHECIMENTO

A nossa coleção de ageLOC Galvanic Body Spa, ageLOC Body 
Shaping Gel e ageLOC Dermatic Effects. O nosso aparelho foi 
concebido com uma corrente galvânica pulsada que a investigação 
demonstrou maximizar os benefícios dos produtos. Em conjunto, 
o nosso trio proporciona-lhe um corpo mais firme, suave e com 
melhores contornos.

Para obter os melhores resultados, use em conjunto com o  
Body Shaping Gel uma vez por dia, 3 dias por semana, nos 
braços, no abdómen, nas nádegas e/ou nas coxas. Aplique  
o gel na zona desejada, depois humedeça as mãos antes de  
usar o aparelho para massajar a zona até que o ciclo termine. 
Limpe o gel em excesso com um pano húmido e prossiga  
com o ageLOC Dermatic Effects. 

O seu aparelho tem uma superfície de condução ageLOC maior 
do que nunca, para melhorias visíveis perfeitas. 

GALVANIC  
BODY TRIO

LOÇÃO DE CORPO MODELADORA 150 ML

Os ingredientes ageLOC da loção Dermatic Effects atuam sobre 
os sinais visíveis de envelhecimento na sua origem, enquanto a sua 
fórmula ajuda a melhorar o aspeto da celulite e confere à pele um 
aspeto mais firme e mais jovem. A tecnologia ótica de vanguarda 
difunde a luz instantaneamente para suavizar o aspeto da superfície 
da pele.

Para os melhores resultados quando utilizado em conjunto com  
o seu ageLOC Body Shaping Gel, aplique Dermatic Effects  
duas vezes por dia – uma de manhã e outra à noite – na pele  
dos braços, coxas, nádegas e/ou barriga. 

A Dermatic Effects é uma loção com muitos talentos. Ajuda a 
aumentar a renovação celular para conferir à pele o seu aspeto 
radiante natural, ao mesmo tempo que sentirá diariamente os 
benefícios da hidratação, suavizando a sua pele. 

GEL DE CORPO MODELADOR 150 ML

Usado com o Galvanic Body Spa, este gel combate as origens 
dos sinais visíveis de envelhecimento e suaviza o aspeto da 
celulite, para um aspeto mais firme e torneado. Formulado 
para refrescar a pele, os sinais visíveis de envelhecimento são 
reduzidos e o aspeto das zonas da pele com aspeto “casca de 
laranja” é melhorado, tudo para ajudar a melhorar o aspeto geral 
e a sensação da sua pele. 

Para obter os melhores resultados, use em conjunto com o 
Galvanic Body Spa uma vez por dia, 3 dias por semana, nos 
braços, abdómen, nádegas e/ou coxas. Aplique o gel na zona 
desejada, depois humedeça as mãos antes de usar o aparelho 
para massajar a zona até que o ciclo termine. Limpe o gel em 
excesso com um pano húmido e prossiga com o ageLOC 
Dermatic Effects. 

Este gel, concebido para ser compatível com o aparelho Galvanic 
Body Spa, foi especialmente formulado para refrescar o aspeto 
da sua pele ao mesmo tempo que reduz os sinais visíveis de 
envelhecimento. Um estudo* indica que, quando usado da forma 
indicada, constatará os efeitos da combinação Galvanic Body Spa/
ageLOC Body Shaping Gel/ageLOC Dermatic Effects após 
cerca de 12 semanas. De facto, notou-se um início dos benefícios  
a partir da 8.ª semana e uma melhoria até à 12.ª semana. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL

12
* Resultados obtidos através de uma avaliação profissional independente, com base num estudo in vivo, de 12 semanas, realizado com 30 consumidoras  
entre os 18 e os 60 anos.
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apresentamos
AGELOC LUMISPA iO SYSTEM

A base de uma rotina de cuidados da pele sólida é o 
primeiro passo: a limpeza! 

Quando limpa corretamente o rosto, elimina todos os 
vestígios de maquilhagem, resíduos e sujidade diária. 
Mas quando limpa o seu rosto com ageLOC LumiSpa iO 
System, os seus cuidados da pele ficam mais inteligentes, 
os resultados melhoram e os benefícios vão muito além da 
limpeza! Impulsionada pela IoT, que significa “a internet 
das coisas” ou objetos físicos concebidos para se ligarem, 
o ageLOC LumiSpa iO inclui conectividade Bluetooth, 
que permite ligar o aparelho à aplicação Nu Skin Vera no 
seu telefone. 

Em apenas dois minutos, duas vezes por dia, experiencia 
vários benefícios para a pele clinicamente comprovados 
que se intensificam ao longo do tempo, como limpeza, 
maciez, suavidade, luminosidade, aspeto reduzido dos 
poros, claridade e frescura. 

E graças à sua tecnologia IoT inteligente, pode super 
potenciar a sua rotina, com funcionalidades como 
rotinas de cuidados da pele personalizadas, orientação 
inteligente, linha temporal de selfies, facilidade de 
realizar uma nova encomenda, recomendações de 
produtos personalizadas, tendências de utilização,  
prémios e muito mais! 

Os benefícios não terminam aqui! Quando o seu aparelho 
está ligado ao ageLOC LumiSpa iO Accent Head e é 
utilizado com o ageLOC LumiSpa IdealEyes, funciona 
para promover pele mais luminosa e de aspeto saudável  
à volta dos olhos, ajudando também a torná-la mais firme, 
suave e hidratada.

13
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AGELOC LUMISPA  
iO SYSTEM

POWERFUL, GENTLE,  
SMART SKINCARE SYSTEM 100ML

O ageLOC LumiSpa iO System introduz (i) cuidados da 
pele inteligentes e oferece (O) uma pele radiante e de aspeto 
saudável e jovem. Graças à conectividade Bluetooth, pode 
ligar o aparelho à aplicação Nu Skin Vera no seu telefone, 
desbloqueando um conjunto de funcionalidades que fornecem 
orientação inteligente para uma melhor utilização do seu 
dispositivo LumiSpa iO e manter os seus objetivos de  
cuidados da pele.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna e, 
em seguida, coloque na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Os ageLOC LumiSpa Activating Cleansers são as únicas fórmulas 
testadas e aprovadas para usar com o ageLOC LumiSpa iO 
que proporcionam todos os benefícios do sistema e promovem 
uma pele de aspeto mais jovem e saudável. O aparelho LumiSpa 
também está disponível para compra numa versão não conectada.

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL CREMOSO  
PARA PELE SENSÍVEL 100ML

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL CREMOSO  
PARA PELE SECA 100ML

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

Se tem pele sensível a limpeza nem sempre é fácil. Mas o nosso 
Activating Cleanser mais delicado está aqui para ajudar! A sua 
fórmula sem fragrância é criada com um sistema tensoativo suave 
concebido para limpar meticulosamente a pele evitando a pele 
seca, irritada ou repuxada.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna e, 
em seguida, coloque na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser é formulado com 
ingredientes selecionados para ajudar nas necessidades específicas 
de cada tipo de pele. Essenciais para a experiência LumiSpa, 
permitem uma proteção e interação precisas com a pele, 
otimizando assim a ação exclusiva 2 Sense-Motion do LumiSpa 
iO. Compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa iO.

A pele seca e descamada pode ser um desafio. Os ingredientes 
neste produto de limpeza foram combinados para abordar 
precisamente isso. Contém uma mistura de humidificantes 
para ajudar a proteger e manter a hidratação natural da pele, 
proporcionando conforto cutâneo. Também com saliciloil 
fitoesfingosina para ajudar a acalmar a pele.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna e, 
em seguida, coloque na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser é formulado com 
ingredientes selecionados para ajudar nas necessidades específicas 
de cada tipo de pele. Essenciais para a experiência LumiSpa, 
permitem uma proteção e interação precisas com a pele, 
otimizando assim a ação exclusiva 2 Sense-Motion do LumiSpa 
iO. Compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa iO. 
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AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL CREMOSO  
PARA PELE NORMAL A MISTA 100ML

Este produto de limpeza contém uma mistura de agentes de 
limpeza suaves para pele normal a mista. É formulado com 
Coco-betaína, combinada com Glicerina e uma mistura de 
extratos de algas e plantas selecionadas, como Óleo de Cardo-
leiteiro (semente de Silybum Marianum), Extrato de Porphyra 
Umbilicalis e Extrato de Nannochloropsis Oculata, para ajudar  
a equilibrar a barreira natural de humidade da pele.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna e, 
em seguida, coloque na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser é formulado com 
ingredientes selecionados para ajudar nas necessidades específicas 
de cada tipo de pele. Essenciais para a experiência LumiSpa, 
permitem uma proteção e interação precisas com a pele, 
otimizando assim a ação exclusiva 2 Sense-Motion do LumiSpa 
iO. Compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa iO.

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL CREMOSO PARA PELE 
COM TENDÊNCIA PARA TER IMPERFEIÇÕES 100ML

Adequado para pele com tendência para ter imperfeições, este 
produto de limpeza contém uma fórmula suave e sem fragrâncias 
que contém ácido salicílico, um BHA, para ajudar a limpar os 
poros e reduzir o aparecimento de erupções cutâneas. Faz pouca 
espuma, para evitar irritação adicional da pele, contendo também 
carnosina para fornecer proteção antioxidante.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna e, 
em seguida, coloque na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser é formulado com 
ingredientes selecionados para ajudar nas necessidades específicas 
de cada tipo de pele. Essenciais para a experiência LumiSpa, 
permitem uma proteção e interação precisas com a pele, 
otimizando assim a ação exclusiva 2 Sense-Motion do LumiSpa 
iO. Compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa iO.

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL CREMOSO  
PARA PELE OLEOSA 100ML

A pele oleosa está a ficar um pouco descontrolada? Este produto 
de limpeza contém uma combinação de agentes de limpeza 
funcionais para a pele oleosa que inclui, entre outros, Coco-
betaína, Sanguinária-do-japão (Extrato da raiz de Polygonum 
Cuspidatum) e Extrato de Sumo de Romã, deixando a sua pele 
limpa e fresca.

Assim que o seu aparelho e o seu telefone estiverem emparelhados 
e a sua rotina estiver selecionada, molhe o rosto com água morna 
e, em seguida, deite na sua mão uma quantidade generosa (maior 
do que uma amêndoa) de LumiSpa Activating Cleanser. Aplique 
uniformemente no rosto e, em seguida, limpe com o seu aparelho 
LumiSpa iO durante dois minutos. Prossiga com os passos 
seguintes da sua rotina de cuidados da pele.

Cada ageLOC LumiSpa Activating Cleanser é formulado com 
ingredientes selecionados para ajudar nas necessidades específicas 
de cada tipo de pele. Essenciais para a experiência LumiSpa, 
permitem uma proteção e interação precisas com a pele, 
otimizando assim a ação exclusiva 2 Sense-Motion do LumiSpa 
iO. Compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa iO.

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 

AGELOC LUMISPA  
ACTIVATING CLEANSER 
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DISCO DE SILICONE HIGIÉNICO NÃO ABRASIVO 
NORMAL / DELICADO / RÍGIDO

Parte do sistema ageLOC LumiSpa iO, a Cabeça de Silicone 
é uma superfície de silicone macia e não abrasiva que é mais 
higiénica do que as escovas normalmente encontradas no 
mercado. O seu design sofisticado ajuda a maximizar os 
benefícios do produto, tornando a pele mais receptiva aos 
produtos subsequentes. Disponível nas opções Normal,  
Firme e Suave, para proporcionar uma experiência de  
limpeza personalizada.

A Cabeça de Silicone foi concebida para ser fácil de fixar ou 
retirar. Para garantir que o seu aparelho se mantém no melhor 
estado, lave cuidadosamente o aparelho, o disco e a parte de  
trás do disco após cada utilização e deixe secar totalmente. 
Lembre-se de aplicar o Activating Cleanser diretamente sobre  
o rosto e não sobre o Silicone Head.

Com sensores inteligentes, o aparelho LumiSpa iO pode 
monitorizar a utilização real de cada disco de Silicone Head 
e mostra um distintivo de substituição quando for altura de 
o substituir! Estes discos têm um design único para serem 
compatíveis com o aparelho ageLOC LumiSpa iO. Os discos 
compatíveis com LumiSpa não conectado também estão 
disponíveis para comprar separadamente. 

KIT DE CUIDADOS DE OLHOS  
REFIRMANTE E REFRESCANTE 

Feito como um acessório para o seu aparelho ageLOC LumiSpa 
iO, o Accent Head foi cuidadosamente trabalhado para permitir 
um amortecimento e interação precisos com a sua pele. Em apenas 
um minuto por dia, juntamente com IdealEyes, o sistema atua 
intensamente (e de forma inteligente) para promover uma pele 
mais luminosa, firme, suave, hidratada e de aspeto saudável à volta 
dos olhos. Perfeito, não acha?

Aplique o ageLOC LumiSpa IdealEyes na pele à volta dos  
olhos (não aplique nas pálpebras nem nos próprios olhos). 
Seguindo a estrutura óssea à volta da zona dos olhos, deslize  
o LumiSpa Accent iO com movimentos suaves e lentos.  
Tenha cuidado para não esfregar nem movimentar sobre a pele 
demasiado rapidamente. O aparelho fará uma breve pausa após 
30 segundos, indicando que é altura de passar para a outra zona 
do olho. Massaje o excesso de creme na pele à volta dos olhos.

Graças aos sensores do LumiSpa iO Accent Head, o aparelho 
LumiSpa iO detetará automaticamente que tem o Accent Head 
ligado e funcionará como recomendado. O LumiSpa iO Accent 
Head só é compatível com o aparelho LumiSpa iO, enquanto 
IdealEyes é compatível com os aparelhos LumiSpa e LumiSpa 
iO. O Accent Head para o aparelho LumiSpa não conectado 
está disponível para compra em separado. 

AGELOC LUMISPA iO  
SILICONE HEAD

AGELOC LUMISPA iO ACCENT  
& IDEALEYES 
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Atue contra os sinais visíveis de envelhecimento da pele 
e envelheça, à sua maneira, com esta linha de soluções 
poderosas e direcionadas. Especialmente formulada para 
abordar problemas específicos do envelhecimento da pele, 
a linha Tru Face é o complemento ideal para a sua rotina de 
cuidados da pele, permitindo dar atenção especial às zonas 
que mais precisam dela.

Trata os sinais visíveis do envelhecimento da pele. 
Envelheça à sua maneira.

TRU FACE
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GEL FACIAL SUAVIZANTE DE RÍDULAS E RUGAS 30 ML

Cada ruga conta uma história, uma história única de cada franzir 
de sobrolho, sorriso e gargalhada. O Tru Face Line Corrector 
atua contra estes sinais visíveis de envelhecimento da pele 
ajudando a suavizar o aspeto das rídulas finas à volta da boca, 
olhos e testa, deixando as rugas, e as histórias que elas contam, 
muito mais difíceis de ver. 

Aplique de manhã e à noite nas linhas à volta dos olhos, lábios 
e testa. De seguida, aplique o hidratante Nu Skin da tua 
preferência. Para obter melhores resultados, use com o ageLOC 
Galvanic SPA e o Focus Area Conductor, selecionando a 
Aplicação 3 durante 2 a 5 minutos. Em seguida, aplique um 
hidratante Nu Skin da sua preferência.

Após apenas 4 semanas, a associação do Tru Face Line Corrector 
com o ageLOC Galvanic SPA demonstrou resultados superiores 
ao nível do aspeto das rídulas finas, comparativamente com a 
utilização apenas do Tru Face Line Corrector durante 8 semanas*.

LINE  
CORRECTOR

TR
U

 FA
CE

 

TÓNICO FACIAL 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Se deseja otimizar os resultados dos seus cuidados da pele, é um 
primeiro passo indispensável após cada limpeza. Com uma série 
de aminoácidos que fornecem os blocos de construção de uma 
pele com aspeto jovem, este produto prepara a pele para o que 
se segue, ajudando a assegurar que obtém o máximo da gama 
Tru Face.

Use de manhã e à noite como tónico, após a limpeza. Aplique no 
rosto e no pescoço com um disco de algodão, seguindo com os 
produtos Tru Face e o hidratante Nu Skin da sua preferência.

A Tru Face Priming Solution contém extrato de chá verde, 
conhecido pelos benefícios antioxidantes que proporciona.

18A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional 
independente com base num estudo cego de rosto dividido,  
num único local, de 8 semanas in vivo.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101232.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102704.html
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RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

SÉRUM FACIAL REFIRMANTE 60 CÁPSULAS CREME E SÉRUM PARA O PESCOÇO E DECOTE 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

AgeLOC Tru Face Essence Ultra é a fonte refirmante da  
Nu Skin. A sua fórmula incrível combina a nossa tecnologia 
Tru Face FirmPlex exclusiva e cientificamente validada para 
proporcionar uma pele visivelmente mais firme, e a nossa 
reconhecida ciência ageLOC para atuar sobre os sinais visíveis 
do envelhecimento da pele na sua origem. Este sérum também 
protege a pele dos efeitos negativos do stress oxidativo.  
Pode ter grandes expectativas em relação às cápsulas! 

O ageLOC Tru Face Essence Ultra deve ser aplicado duas 
vezes por dia, para obter os melhores resultados, e ser integrado 
no seu ritual diário, antes da hidratação. Para aplicar, abra uma 
cápsula por utilização e aplique suavemente duas ou três gotas 
diretamente nas zonas que mais precisam, antes de aplicar o resto 
do produto em todo o rosto. 

O que torna o ageLOC Tru Face Essence Ultra tão especial? 
Temo-nos empenhado em melhorá-lo ao máximo e em atualizar 
a sua fórmula com frequência, desde o lançamento do Tru Face 
Essence em 2003. 

Estes dois produtos ajudam a dar contorno e a tonificar a pele do 
pescoço e da zona do decote, bem como a melhorar o aspeto das 
rídulas finas e das rugas. Ao proporcionar hidratação e suavidade, 
o Tru Face Essence Duet ajuda a pele a ficar com um aspeto 
radiante. Com tecnologia ageLOC, também combate os sinais 
visíveis de envelhecimento na sua origem. 

Para obter os melhores resultados, aplique antes do seu creme  
de dia ou de noite sobre a pele limpa e seca. Coloque uma ou 
duas porções nas mãos, pressionando uniformemente com dois 
dedos, depois, misture suavemente e aplique sobre o pescoço  
e a zona do decote.

ageLOC Tru Face Essence Duet é a fonte refirmante da  
Nu Skin. A sua fórmula incrível combina a nossa tecnologia 
Tru Face FirmPlex exclusiva e cientificamente validada para 
proporcionar uma pele visivelmente mais firme, e a nossa 
reconhecida ciência ageLOC para atuar sobre os sinais visíveis 
do envelhecimento da pele na sua origem. É importante 
encontrar um produto concebido para essas zonas, e o  
Essence Duet é a combinação ideal!
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102892.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102893.html
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O combate aos sinais visíveis de envelhecimento da 
pele pode ser um grande desafio. As nossas linhas de 
antienvelhecimento permitem ajudar a melhorar o aspeto 
desses sinais de envelhecimento, mas e quando algumas 
zonas necessitam de mais atenção do que outras? É nesse 
momento que a Tru Face entra em ação. Especialmente 
formulada para enfrentar problemas específicos do 
envelhecimento da pele, esta linha de soluções eficazes  
e direcionadas é o complemento ideal para a sua rotina  
de cuidados da pele.

Sinta o poder de Tru Face
TRU FACE



Concebido especificamente para atenuar os sinais visíveis 
de envelhecimento da pele a partir dos 35 anos, o sistema 
afina a textura e uniformiza o tom da pele, reduzindo 
a aparência de rídulas e rugas, para proporcionar uma 
aparência mais jovem e irresistível.

melhore completamente o aspeto da sua tez
NU SKIN 180°
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SÉRUM RENOVAÇÃO CELULAR SUAVE 30 ML

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

Com uma concentração poderosa de 15% de um ácido polihidroxi 
(PHA), gluconolactona, o Nu Skin 180º Cell Renewal Fluid 
promove a renovação celular de modo suave mas eficaz. O sérum 
de ação múltipla também atua para melhorar a função da barreira 
externa da pele, melhora a firmeza da pele e ajuda a suavizar a sua 
textura, enquanto reduz a aparência de rídulas e rugas. 

Utilize de manhã e à noite (depois de o Skin Mist ter secado) 
como terceiro passo do Nu Skin 180° System. Encha o conta-
gotas até à marca de 0,5 ml e despeje-o nas pontas dos dedos. 
Aplique o fluido uniformemente em todo o rosto, evitando a 
zona dos olhos.

Contém uma concentração poderosa de 15% de um ácido 
polihidroxi (PHA), gluconolactona, que promove a renovação 
celular e suaviza a textura da pele, reduzindo os sinais visíveis  
de envelhecimento.

PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL 
ANTIENVELHECIMENTO 125 ML

Contendo 10% de vitamina C ativa que flui livremente, Nu Skin 
180° Face Wash proporciona benefícios antienvelhecimento à 
sua limpeza diária. A fórmula impulsionada com vitamina C visa 
o aspeto de manchas de idade e descoloração da pele, enquanto 
apoia a firmeza da pele e atenua o aspeto de rugas. A sua tez fica 
com aspeto fresco e jovem. 

Aplique de manhã e à noite, como primeiro passo do sistema 
antienvelhecimento Nu Skin 180°. Humedeça o rosto e o pescoço 
com água tépida. Coloque uma pequena quantidade do produto 
na ponta dos dedos. Aplique no rosto e no pescoço. De seguida, 
com as mãos húmidas, esfregue até fazer uma espuma suave. 
Enxague com água tépida e seque com toques suaves. 

Contém óleo de sésamo (óleo de semente de Sesamum 
Indicum) e óleo de girassol (óleo de semente de Helianthus), 
emolientes ricos que evitam a perda de hidratação e ajudam 
a manter a barreira de hidratação da pele, deixando-a limpa, 
revitalizada e suave. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

BRUMA FACIAL ANTIENVELHECIMENTO 100 ML

180º  
SKIN MIST

Nu Skin 180° Skin Mist é um tónico de rosto que acalma a pele 
e vai mais além. A fórmula reforça a capacidade da pele de se 
proteger dos fatores de agressão ambientais e ajuda a proteger  
a pele contra o impacto negativo visível do stress oxidativo.  
Com uma combinação de ingredientes exclusiva da Nu Skin®,  
o complexo HMW, a Skin Mist deixa a sua pele com um aspeto  
e uma sensação de calma. 

Aplique de manhã e à noite depois da limpeza como o segundo 
passo do Nu Skin 180° System. Pulverize Skin Mist ligeiramente 
no rosto e pescoço, evitando a zona dos olhos.

Contendo Hypnea musciformis e extratos de artemísia e salgueiro, 
o complexo HMW é uma combinação de ingredientes exclusiva 
da Nu Skin que atua para manter a pele com bom aspeto e uma 
sensação agradável apresentando propriedades antioxidantes. 
O extrato de Hypnea musciformis é uma alga com benefícios 
suavizantes para a pele. O extrato de artemísia é uma alga alta, 
arbustiva e perene que ajuda a aliviar o desconforto da pele.  
O extrato de salgueiro é um agente calmante natural da pele.  
Esta planta (em inglês chamada “fireweed”) é normalmente a 
primeira planta a crescer depois de um fogo ter destruído uma área. 22A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 

verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

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


CREME DE NOITE ANTIENVELHECIMENTO 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

CREME DE DIA ANTIENVELHECIMENTO 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

O Nu Skin 180° UV Block Hydrator SPF 18 é um hidratante rico 
que fornece proteção à barreira de hidratação da pele com maior 
proteção contra os raios UVB. A fórmula 2 em 1 também ajuda  
a proteger a sua pele dos sinais visíveis do fotoenvelhecimento. 

Utilize de manhã como quarto passo do 180° System. Aplique 
suavemente no rosto e pescoço com movimentos ascendentes, 
do interior para o exterior, evitando a zona dos olhos. 

O óleo de abacate (óleo de Persea gratissima) fornece 
hidratação rica para ajudar a reduzir visivelmente as rugas  
e outros sinais de envelhecimento, protegendo também  
a barreira de hidratação da pele.

Com creatina, o Nu Skin 180° Night Complex atua enquanto 
dorme. O creme de noite antienvelhecimento contém creatina 
para ajudar a aparência da pele a recuperar dos efeitos negativos 
da exposição excessiva ao sol e ajuda a protegê-la do stress 
oxidativo reforçando a sua barreira protetora. Acorde com uma 
tez luminosa de aspeto saudável.

Utilize à noite como o quarto passo do programa 180° System. 
Aplique suavemente no rosto e pescoço com movimentos 
ascendentes, do interior para o exterior, com cuidado para  
evitar a zona dos olhos. 

As coisas importantes muitas vezes vêm de locais inesperados. 
Esta fórmula contém óleos de noz de macadâmia e de semente 
de limnanto que ajudam a manter e proteger a barreira de 
hidratação vital da pele, deixando-a suave, macia e vibrante.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

FACIAL PEEL ANTIENVELHECIMENTO 2X25 ML

Formulado com uma solução de ácido láctico a 10%, AHA Facial 
Peel elimina os sinais visíveis de envelhecimento como as rídulas 
e as rugas. Eficazes individualmente ou como parte do Nu Skin 
180º System, os ácidos alfa-hidróxi (AHA) ajudam a estimular a 
renovação das células da pele, para a sua pele ficar mais luminosa 
e suave. O Neutralizer foi concebido para limitar a sensibilidade 
tópica, para um brilho sem complicações. 

Use três vezes por semana (em vez do Cell Renewal Fluid) após a 
limpeza e tonificação. PASSO 1: Deslize delicadamente um disco 
de AHA Facial Peel sobre o rosto e o pescoço, evitando a área 
dos olhos. Deixe a solução atuar no rosto durante não mais do que 
10 minutos. PASSO 2: Deslize delicadamente um disco de AHA 
Facial Peel Neutralizer sobre o rosto e o pescoço. Sem enxaguar 
a pele, aplique de seguida um hidratante Nu Skin com fator de 
proteção solar. Atenção: poderá sentir uma ligeira sensação de 
desconforto durante a aplicação, o que é normal. No entanto, 
se a irritação persistir, enxague bem com água tépida. O AHA 
Facial Peel Neutralizer contém um extrato de sementes de aveia, 
conhecido por ajudar a acalmar a pele.

O ácido láctico do Facial Peel promove a renovação celular da 
pele e esfolia as células mortas acumuladas à superfície da pele, 
ajudando a atenuar a aparência de rídulas e rugas, a melhorar a 
textura da pele áspera e a iluminar a descoloração da superfície  
da pele. O extrato de grão de aveia (extrato de Avena sativa)  
do Neutralizer possui propriedades calmantes que suavizam  
a pele e ajudam a reduzir a sensibilidade tópica.

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…
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O sistema de tratamento antienvelhecimento Nu Skin 180° 
inclui o Nu Skin 180° Face Wash, 180° Skin Mist, 180° Cell 
Renewal Fluid, 180° UV Block Hydrator SPF 18 e o 180° 
Night Complex. 

Concebido especificamente para atenuar os sinais visíveis de 
envelhecimento da pele a partir dos 35 anos, o sistema afina  
a textura e uniformiza o tom da pele, reduzindo a aparência 
de rídulas e rugas, para proporcionar uma aparência mais 
jovem e irresistível.

Os produtos da linha Nu Skin 180° oferecem uma variedade 
de benefícios antienvelhecimento, incluindo: aumento da 
renovação celular, propriedades humidificantes, melhora  
o funcionamento da barreira do stratum corneum, melhora  
a resistência da pele aos fatores de agressão externos  
e protege-a dos efeitos negativos do stress oxidativo  
com proteção antioxidante.

o seu especialista em renovação celular!
NU SKIN’S 180º SYSTEM

24

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101255.html
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Não há dúvida de que toda a gente deseja ter uma pele 
radiante. Mas tal não é fácil. Todos nós estamos sujeitos 
a stress, poucas horas sono, poluição e ao impacto da 
radiação UV, os quais podem roubar aquele maravilhoso 
brilho. Foi por isso que criámos a Nutricentials. 
Recorrendo a uma ciência inovadora, usámos a força e 
resistência dos extratos de plantas bioadaptativas, que 
prosperam nas condições mais adversas, e tornámo-las 
em algo que funciona na tua pele:

O nosso complexo botânico bioadaptável, o segredo 
para o nosso sistema de cuidados da pele bioadaptável. 

Ao ajudar a pele a responder aos desafios de um 
ambiente em alteração permanente, a Nutricentials 
ajuda a manter a pele bonita e radiante, não importa 
onde esteja, para que todos os dias sejam um bom dia 
para a sua pele.

Baseado na natureza, comprovado  
pela ciência

NUTRICENTIALS
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Baseado na natureza, comprovado  
pela ciência

NUTRICENTIALS

ÁGUA MICELAR DE LIMPEZA 250 ML

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

Inove a sua rotina de limpeza e elimine o cansaço do seu dia com a 
Nutricentials Day Away. Delicada e sem necessidade de enxaguar, 
esta água micelar de limpeza remove as impurezas, oleosidade e 
maquilhagem que se acumulam na pele ao longo do dia.

Aplique a Day Away Micellar Beauty Water num disco de 
algodão. Limpe a maquilhagem e os resíduos do rosto.  
Repita conforme necessário, até a pele ficar limpa.

A água micelar (água de limpeza com micelas) é conhecida 
pelos seus benefícios de limpeza rápidos, práticos e eficazes. 
A Nutricentials Day Away eleva a experiência clássica a novos 
patamares com uma fórmula que inclui humidificantes como 
sódio PCA, glicerina e propanodiol, para manter a pele macia, 
suave e hidratada. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

LOÇÃO SUAVE CREMOSA SEM SABÃO  
PARA LIMPEZA DO ROSTO 150 ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Este luxuoso leite de limpeza do rosto é um produto de limpeza 
para o rosto cremoso, sem sabão e multifacetado. Limpa os 
resíduos, o excesso de oleosidade e a maquilhagem ajudando  
a manter a barreira de hidratação natural da pele. A sua fórmula 
suave está infundida com extratos botânicos bioadaptativos  
e ingredientes condicionadores da pele que ajudam a hidratar 
confortavelmente a pele.

Massaje suavemente a loção HydraClean na pele húmida do rosto 
e do pescoço, com as pontas dos dedos, e depois enxague bem 
e seque com toques suaves. Aplique, em seguida, um dos nossos 
tónicos, In Balance ou Here You Glow. Aplique de manhã e à noite.

A nossa fórmula contém alguns ingredientes que poderá não 
estar à espera: utilizamos óleo de semente de Limnanthes alba 
para hidratar e tornar mais suave a pele, enquanto uma mistura  
de agentes condicionadores e um composto do extrato de 
alcaçuz ajudam a manter a barreira natural de humidade, 
deixando-a suave ao tato. 

GEL DE LIMPEZA DO ROSTO SUAVE  
SEM SABÃO 150 ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Elimine os resíduos que bloqueiam os poros e deixe a pele 
refrescantemente limpa. Esta poderosa fórmula de gel-espuma 
limpa os resíduos, a oleosidade e a maquilhagem mantendo a 
pele hidratada. O segredo reside nos agentes de limpeza de 
aminoácidos que limpam os poros e nos ingredientes hidratantes 
que refrescam e acalmam a pele. 

Aplique suavemente o gel na pele húmida do rosto e do pescoço 
com as pontas dos dedos e depois enxague bem e seque com 
toques suaves. Use, em seguida, um dos nossos tónicos, In 
Balance ou Here You Glow.

Existem produtos de limpeza que podem retirar demasiado óleo à 
pele, levando a uma secagem excessiva. O Nutricentials To Be Clear 
contém agentes de limpeza à base de aminoácidos que formam 
uma espuma suave para limpar os poros e remover o excesso de 
oleosidade. Ao mesmo tempo, os ingredientes hidratantes ajudam  
a manter a pele confortavelmente hidratada.
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SÉRUM NUTRITIVO PARA O ROSTO 30 ML

Mantém a pele macia, radiante e confortável durante o dia, 
ajudando-a a recuperar durante a noite dos fatores ambientais de 
stress. Este sérum de absorção rápida contém a nossa HydraFlex 
Blend, para ajudar a satisfazer as necessidade de hidratação da pele 
e uma mistura botânica para ajudar a proteger dos fatores de stress 
quotidianos como noitadas, dias atarefados e poluição urbana.

Depois de limpar e tonificar, aplique o sérum no rosto e no 
pescoço com movimentos ascendentes do interior para  
o exterior e, de seguida, aplique o seu hidratante favorito. 

A HydraFlex Blend forma um escudo suave e ultra leve que 
se autoadapta ao seu ambiente, assegurando que a pele tem 
sempre a hidratação de que necessita. Isto significa que vai atrair 
humidade quando seca e eliminá-la se o ambiente ficar quente  
ou húmido, para que a pele fique sempre suave e confortável.

TÓNICO DE ROSTO REFRESCANTE 150 ML

Este tónico de rosto leve ajuda a manter o equilíbrio da pele 
ajudando-a a ajustar-se ao seu nível de pH ideal. Formulado com 
glicerina e um composto que reforça a hidratação com fermento 
Lactobacillus, aloé vera, sódio PCA e hialuronato de sódio, ajuda 
a manter a barreira de hidratação natural da pele deixando-a 
revigorada e com um aspeto radiante.

Após a limpeza, aplique o tónico no rosto e no pescoço com um 
disco de algodão, com movimentos ascendentes, do interior para 
o exterior, e prossegue com o Celltrex Always Right. 

Os tónicos que equilibram o pH oferecem muitos benefícios 
importantes para a pele. Além de oferecerem uma explosão 
refrescante de hidratação após a limpeza, também ajudam  
a equilibrar os níveis de pH da pele preparando-a a para os 
passos seguintes da sua rotina diária, como séruns e hidratantes. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
RECOVERY FLUID

IN BALANCE
PH BALANCE TONER
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RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

TÓNICO DE ESFOLIAÇÃO FACIAL 150 ML

HERE YOU GLOW
EXFOLIATING TONER

Este tónico possui uma mistura única de hidroxiácidos para deixar 
a pele macia, suave, saudável e visivelmente luminosa, para além 
do ácido salicílico que ajuda a melhorar a aparência de manchas 
existentes. Simultaneamente, a sua ação de limpeza diminui a 
probabilidade de aparecimento de novas manchas. A sua pele 
ficará com um aspeto mais bonito, luminoso e radiante. Pronta 
para enfrentar o dia!

Após a limpeza, aplica o Here You Glow num disco de algodão. 
Passe o disco de algodão embebido no rosto e no pescoço, 
descrevendo movimentos ascendentes e do interior para o 
exterior, evitando a zona dos olhos. Deixe secar antes de aplicar  
o sérum e o hidratante. Use diariamente de manhã e à noite.

Nos nossos recentes ensaios clínicos, observámos resultados 
incríveis! 100% dos participantes afirmaram que a sua pele tinha 
um aspeto mais radiante* após utilizarem Here You Glow. 

27 * Resultados obtidos a partir de um estudo interno em 25 participantes 
que usaram o Here You Glow Exfoliating Toner duas vezes por dia, 
durante duas semanas, antes de autoavaliaram os resultados visíveis.

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

UM CREME DE OLHOS  
HIDRATANTE E ILUMINADOR 15ML

Eye Love Bright Eyes é o último grito para melhorar o aspeto 
da zona dos olhos cansada. Esta fórmula leve e cremosa ajuda 
a melhorar a luminosidade da pele e reduz a aparência de pele 
baça, irregular, com stress e cansada devido a fatores de stress 
diários como a exposição à luz azul. 

Aplique com toques suaves à volta dos olhos, de manhã e à  
noite, depois da limpeza e da tonificação, e antes da aplicação  
do sérum e do hidratante. Evite o contacto direto com os olhos. 
Não aplique nas pálpebras.

O Extrato de Maçã (Extrato do fruto Pyrus malus), um complexo 
natural de sacarídeos hidratantes na sua fórmula, proporciona 
uma explosão de hidratação. Juntamente com humidificantes 
adicionais (Glicerina, Butilenoglicol), ajuda a pele a parecer mais 
saudável e mais jovem, e a senti-la fresca e hidratada. 

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

CREME RICO FACIAL HIDRATANTE 75 ML

O Nutricentials Dew All Day acalma, suaviza e alisa a pele, 
fornecendo-lhe hidratação ao longo de todo o dia* para que 
se sinta no seu melhor, independentemente das agressões que 
tenha enfrentado durante o dia. Enquanto isso, uma mistura 
de extratos botânicos bioadaptativos ajuda a pele a aumentar 
sua capacidade de adaptação ao seu ambiente, ajudando-a a 
recuperar melhor dos fatores de agressão ambiental diários,  
dia após dia.

Aplique uma quantidade generosa na pele limpa do rosto  
e do pescoço, com movimentos ascendentes, do interior  
para o exterior. Use diariamente de manhã e à noite. 

A nossa fórmula contém óleo de pistácio e manteiga de carité, 
para uma pele suave e macia. Adicionámos vitamina E e o seu 
derivado para proteger do stress oxidativo provocado pelos 
fatores negativos do stress ambiental. 

THIRST FIX  
HYDRATING GEL CREAM

GEL DE ROSTO HIDRATANTE LEVE 75 ML

Sinta o prazer de uma pele suave e bonita com este creme 
gel hidratante para rosto. Uma mistura de extratos botânicos 
bioadaptativos ajudam a aumentar a resiliência natural da pele, 
protegendo-a contra os efeitos dos fatores de stress ambientais, 
enquanto um complexo hidratante biomimético único 
proporciona hidratação de longa duração*, mimetizando  
os elementos naturais da pele.

Aplique uma quantidade generosa na pele limpa do rosto  
e do pescoço, com movimentos ascendentes, do interior  
para o exterior. Use diariamente de manhã e à noite. 

Thirst Fix proporciona hidratação imediata e contínua até 24 horas*.

CREME DE ROSTO HIDRATANTE INTENSO 75 ML

Este creme de rosto sublime e luxuoso oferece uma explosão 
de humidade à pele, deixando-a suave, hidratada e radiante 
durante horas*. Contém uma mistura de extratos botânicos 
bioadaptativos, que ajudam a aumentar a resistência natural 
da pele, protegendo-a contra os efeitos nocivos dos fatores de 
agressão ambiental, e extrato do fruto Evodia rutaecarpa, para 
uma radiância visível. 

Aplique uma quantidade generosa na pele limpa do rosto e do 
pescoço, com movimentos ascendentes, do interior para  
o exterior. Use diariamente de manhã e à noite. 

Com Moisturize Me  não tem que se preocupar com as 
necessidades de hidratação da sua pele. A sua pele fica 
confortavelmente hidratada durante todo o dia e toda a noite!* 

MOISTURIZE ME  
INTENSE HYDRATING CREAM

* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente 
com base num estudo de 24 horas in vivo realizado em 32 mulheres e 
homens saudáveis com idades a partir dos 18 anos. O nível de hidratação 
da pele foi medido por cornometria em três zonas: uma na qual o Thirst 
Fix foi aplicado, juntamente com duas zonas para controlos positivos 
(glicerina) e negativos (não tratados).

* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente 
com base num estudo de 24 horas in vivo realizado em 32 mulheres e 
homens saudáveis com idades a partir dos 18 anos. O nível de hidratação 
da pele foi medido por cornometria em três zonas: uma na qual o Dew 
All Day foi aplicado, juntamente com duas zonas para controlos positivos 
(glicerina) e negativos (não tratados).

* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente 
com base num estudo de 24 horas in vivo realizado em 32 mulheres  
e homens saudáveis com idades a partir dos 18 anos. O nível de 
hidratação da pele foi medido por cornometria em três zonas: uma  
na qual o Moisturize Me foi aplicado, juntamente com duas zonas  
para controlos positivos (glicerina) e negativos (não tratados).

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

CREME HIDRATANTE LEVE PARA  
ROSTO COM SPF 30 50 ML

Day Dream Protective Lotion contém o nosso complexo 
de extratos botânicos bioadaptativos para ajudar a melhorar 
a capacidade de a pele se adaptar aos efeitos negativos do 
stress, da poluição e do stress oxidativo. A carnosina, o nosso 
ingrediente antioxidante para proteção contra a luz azul e 
infravermelha, ajuda a combater os efeitos negativos da 
exposição excessiva à luz azul, infravermelha e UVB na pele. 

Aplique uma quantidade generosa na pele do rosto e do 
pescoço, com movimentos ascendentes, do interior para  
o exterior. Use todas as manhãs. 

Adicionámos extrato de gengibre, um antioxidante que aumenta 
a resistência natural da pele ao stress, uma vez que a acalma  
e promove a luminosidade, ajudando também a uniformizar  
o tom da pele. 

CREME HIDRATANTE PARA ROSTO  
COM SPF 30 50 ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM
CREAMY DAY MOISTURIZER

Ajude a sua pele a manter-se suave e hidratada com o nosso 
hidratante. Este creme de rosto luxuoso contém extractos 
botânicos bioadaptativos para ajudar a proteger a pele dos 
efeitos negativos dos factores de agressão ambiental, com FPS 
30 para protecção solar adicional. O seu ingrediente filtrante da 
luz azul e infravermelha também ajuda a reduzir o impacto da 
exposição excessiva a essas luzes.

Aplique uma quantidade generosa na pele do rosto e do 
pescoço, com movimentos ascendentes, do interior para  
o exterior. Use todas as manhãs.

O hidratante contém Bisabolol obtido de forma sustentável 
a partir da árvore Candeia – ingrediente natural originário da 
América do Sul que acalma e hidrata ajudando a proteger a pele 
contra os efeitos nocivos dos fatores de agressão ambiental. 

PROTETOR SOLAR MINERAL DIÁRIO DE ROSTO COM 
PROTEÇÃO UVA/UVB. ELEVADA PROTEÇÃO. 40 ML

A escolha perfeita para conseguir uma tez com aparência 
saudável e brilhante! Complexion Protection é um protetor 
solar mineral leve e de amplo espectro SPF 50 feito com os 
nossos extratos bioadaptativos de plantas botânicas para 
ajudar a proteger e aumentar a resiliência aos fatores de stress 
quotidianos, como a poluição e o stress oxidativo. A carnosina,  
o nosso ingrediente antioxidante para proteção contra luz azul  
e infravermelha, ajuda a combater os efeitos visíveis da exposição 
excessiva da pele à luz azul e infravermelha, como a descoloração 
e a ausência de brilho.

De manhã, após a hidratação, aplique uma quantidade generosa 
na pele limpa do rosto e do pescoço, com movimentos 
ascendentes, do interior para o exterior. Aplique diariamente 
antes da exposição ao sol. Agite antes de utilizar. Se aplicar uma 
quantidade inferior à recomendada, o nível de proteção diminui 
significativamente. Durante o dia, volte a aplicar frequentemente, 
para manter a proteção, especialmente depois de ter transpirado, 
nadado ou secado com uma toalha.

A fórmula possui extrato de Chlorella vulgaris, um ingrediente 
cultivado em ambiente controlado. Parte da iniciativa Groviv 
da Nu Skin utiliza uma abordagem baseada em tecnologia para 
a agricultura e garante condições ideais de crescimento da 
semente à solução.

COMPLEXION PROTECTION DAILY 
MINERAL SUNCREEN SPF 50

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001786.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001785.html
https://nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001794.html
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BRIGHTER DAY  
EXFOLIANT SCRUB 

ESFOLIANTE DE LIMPEZA FACIAL 100ML

Este esfoliante inovador elimina as células mortas da pele e as 
impurezas que bloqueiam os poros, para proporcionar uma tez 
suave e muito luminosa. É formulado com um composto de 
agentes condicionadores da pele que refresca e acalma a pele, 
para maior conforto após a esfoliação. Com um aroma fresco e 
uma cor roxa natural para deleite dos seus sentidos, o Brighter 
Day oferece-lhe uma limpeza delicada sublime.

Humedeça a pele com água tépida. Aplique no rosto e no 
pescoço com movimentos circulares delicados, durante  
30 segundos. Enxague com água tépida e seque com uma  
toalha. Use duas vezes por semana, conforme necessário. 

A nossa fórmula dupla usa as enzimas da romã para ajudar 
a libertar as células mortas da pele, enquanto os minerais 
esfoliantes naturais as removem da pele. A combinação da 
esfoliação enzimática e física elimina as células mortas da  
pele de uma forma muito mais eficaz do que qualquer outra.

MÁSCARA NUTRITIVA ROSTO  
E PESCOÇO 100 ML

Se há máscara de rosto nutritiva que poderia ser chamada de “dia 
de spa numa embalagem”, é esta. Feita com extratos botânicos 
bioadaptáveis, Spa Day contém uma fórmula hidratante que 
ajuda a manter a humidade na pele, reduzindo a secura e 
deixando-a com um brilho saudável. Sempre que a sua pele  
lhe suplicar por mimos e um pouco mais de hidratação, já sabe  
o que deve fazer.

Após a limpeza, aplique a máscara abundantemente no rosto  
e no pescoço, deixe atuar durante 10 minutos e depois enxague 
com água tépida.

O Spa Day tem por base um ingrediente especial designado 
isomerato sacárido – um humidificante derivado de plantas que 
ajuda a manter a sua pele com aspeto hidratado e radiante. 

SPA DAY  
CREAMY HYDRATING MASQUE

 PILLOW GLOW  
SLEEPING MASK

OVERNIGHT LEAVE-ON FACIAL  
HYDRATING MASK 75 ML

Pillow Glow da Nutricentials é o seu segredo para a sua pele 
despertar com um aspeto radiante, fresco, mais saudável e 
hidratado. Esta máscara facial de gel creme de reposição de 
humidade proporciona uma hidratação imediata e duradoura ao 
longo da noite. Ajuda a barreira natural de humidade da sua pele 
durante a noite, para acordar com uma pele brilhante, radiante e 
150%* mais hidratada. 

Aplique uma quantidade generosa sobre o seu sérum ou 
hidratante, para uma hidratação extra, como último passo nos 
seus cuidados da pele. Deixe que seja ligeiramente absorvido. 
Deixe atuar para hidratação durante a noite. Use 2 a 3 vezes  
por semana.

Um dos nossos ingredientes, água do mar (Aqua), é obtido em 
Noirmoutier, também chamada de Ilha das Mimosas, uma ilha 
francesa. Ajuda a melhorar a luminosidade da pele, a reduzir  
a aparência dos poros e a acalmar a pele. 

* Resultados obtidos a partir de uma avaliação profissional independente 
com base num estudo de 24 horas in vivo realizado em 17 mulheres e 
homens saudáveis com idades a partir dos 18 anos. O nível de hidratação 
da pele foi medido por cornometria em três zonas: uma na qual o Pillow 
Glow foi aplicado, juntamente com duas zonas para controlos positivos 
(glicerina) e negativos (não tratados).

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001790.html
https://nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001796.html
www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001789.html
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As borbulhas nunca são bem-vindas e os sinais visíveis que 
deixam posteriormente podem muitas vezes durar mais 
do que se gostaria. Com o Clear Action System, que está 
clinicamente comprovado que deixa a pele limpa e suave, 
pode finalmente impor-se contra esses sinais – passados, 
presentes e futuros. 

o passado, o presente e o futuro da pele limpa
CLEAR ACTION



TÓNICO FACIAL PARA PELE COM TENDÊNCIA  
PARA TER IMPERFEIÇÕES 150 ML

Com uma fórmula especial que combina extrato de alcaçuz, 
zinco PCA e uma união especial de vitaminas C e E, este  
tónico avançado é a solução perfeita para ajudar a controlar  
a pele irritada, vermelha ou oleosa, ao mesmo tempo que  
fornece antioxidantes para proteger a pele.

Aplique o tónico de manhã e à noite, depois da limpeza da pele. 
Comece por rodar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio e, em seguida, coloque duas porções numa bola ou num 
disco de algodão para passar no rosto e no pescoço. Não se esqueça 
de voltar a bloquear a bomba rodando a tampa no outro sentido.

Pode parecer estranho usar extrato de alcaçuz num tonificante 
facial, mas funciona muito bem. Usamo-lo para acalmar a pele  
e para ajudar a diminuir a descoloração. 

GEL DE TRATAMENTO DE DIA PARA PELE COM 
TENDÊNCIA PARA TER IMPERFEIÇÕES 30 ML

Com uma combinação de ingredientes, este gel leve ajuda 
a promover uma tez limpa e uniforme. Enquanto atua nas 
borbulhas presentes, também ajuda a reduzir a descoloração 
causada por borbulhas passadas. 

Aplique todas as manhãs, após usar o Clear Action Toner, 
colocando uma porção do tamanho de uma pérola na ponta  
do dedo para depois passar no rosto e no pescoço, com 
movimentos ascendentes e do interior para o exterior. A pele 
poderá ficar excessivamente seca após a utilização. Para evitar 
que isso aconteça, comece por usar uma quantidade menor  
uma vez a cada 2-3 dias, para permitir que a pele se ajuste.

Este gel funciona para combater o impacto das borbulhas 
passadas, presentes e futuras. O ácido salicílico na sua fórmula 
esfolia e mantém os poros limpos, enquanto o uso de ácido 
mandélico ajuda a tornar a pele mais suave e limpa. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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34A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de  
preços ou visite www.nuskin.com

GEL FACIAL DE NOITE  
PARA BORBULHAS 30 ML

 NIGHT  
TREATMENT

Acorde com uma pele saudável. Redefinindo a ideia de sono de 
beleza, o Clear Action Night Treatment ajuda a reduzir os sinais 
de borbulhas enquanto dorme, para proporcionar uma tez macia, 
limpa e com um tom uniforme.

Após a tonificação da noite, coloque uma porção do tamanho  
de uma pérola na ponta do dedo para depois aplicares no rosto  
e no pescoço com movimentos ascendentes e do interior para  
o exterior, tendo o cuidado de evitar o contacto com os olhos. 

O retinol da sua fórmula ajuda o Clear Action Night Treatment 
a melhorar a uniformidade da textura e a reduzir a descoloração 
causada por borbulhas anteriores.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97110390.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97110387.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97110389.html


N
U

 S
K

IN
 H

ER
IT

AG
E

Quando se trata de cuidados da pele, todos precisamos 
de algo um pouco diferente e a hidratação não é uma 
exceção. Os nossos produtos Nu Skin Heritage cobrem 
as necessidades de hidratação da pele, quer seja leve, 
rica ou intermédia. Independentemente daquele que 
escolheres, adicione-o ao tratamento principal que usa 
todos os dias para manter a sua pele hidratada e com 
aspeto saudável. 

descobre os produtos que estiveram  
no início de tudo

NU SKIN HERITAGE



SPRAY REFRESCANTE E HIDRATANTE  
PARA CABELO, ROSTO E CORPO 250 ML

Para ter uma pele fresca, só precisa de usar o NaPCA Moisture 
Mist. Perfeito para usar no cabelo, rosto e corpo, este spray fácil 
de usar deixa a pele com uma sensação de frescura. 

Pulverize abundantemente o rosto (tendo o cuidado de fechar  
os olhos), cabelo ou corpo, sempre que precisar de uma onda  
de hidratação refrescante.

Não existe melhor sensação do que uma pulverização refrescante 
com Moisture Mist num dia quente. Com ingredientes naturais 
que retêm a humidade, como o PCA de sódio, uma única 
pulverização pode ajudar a manter a sua pele com uma sensação 
de elasticidade e suavidade. 

CREME FACIAL HIDRATANTE 75 ML

Concebido especificamente para homens e mulheres de todas 
as idades com pele normal a mista, este hidratante fornece a 
nutrição de que a sua pele precisa para ter um aspeto saudável.

Use diretamente, depois de limpar e tonificar, aplicando o creme 
com movimentos leves ascendentes na testa e nas maçãs do 
rosto e, depois, com movimentos descendentes para o nariz  
e o queixo. Aplique o creme suavemente em volta dos olhos, 
com movimentos ascendentes. Recomendamos a utilização  
do NaPCA Moisturizer de manhã e à noite. 

Com vitamina E e o humidificante natural NaPCA (sódio PCA), 
este creme é absorvido rapidamente para complementar a 
capacidade de ligação à humidade da pele.

ENHANCER
GEL FACIAL REFRESCANTE E HIDRATANTE 100 ML

Manter a pele hidratada e confortável é uma tarefa importante. 
Formulado para acalmar e condicionar suavemente, o Enhancer 
hidrata a pele, deixando-a com uma sensação de frescura. 

Aplique o gel abundantemente no rosto e no corpo, para manter 
a pele confortável, tendo o cuidado de evitar a zona dos olhos. 
Use sempre que precisar. 

Repleta de pantenol (um membro da família da vitamina B), esta 
fórmula foi concebida para trazer uma onda de ingredientes de 
condicionamento e hidratação à sua pele em cada utilização.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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36A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

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


CREME RICO FACIAL HIDRATANTE 75 G

Ideal para peles maduras ou secas, o Rejuvenating Cream ajuda  
a melhorar o aspeto das rídulas secas, deixando a pele suave.

Depois de limpar e tonificar, aplique o creme no rosto e no pescoço, 
duas vezes por dia, com movimentos suaves e ascendentes, em 
direção à testa e às maçãs do rosto, deslizando ligeiramente para 
baixo, em direção ao nariz e ao queixo. Muito suavemente, aplique  
o creme em volta dos olhos com movimentos ascendentes. 

Com uma combinação de ingredientes escolhidos pela sua 
capacidade de deixar a pele suave e jovem, este creme é 
indispensável para aqueles dias em que se sente sob pressão,  
e a sua pele também. 

REJUVENATING  
CREAM
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MÁSCARA FACIAL DE LIFTING E FIRMEZA – 
COMPONENTE EM PÓ 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Combine duas partes de um conjunto com o Face Lift Powder  
e o Face Lift Activator. Quando combinados, os dois atuam para 
suavizar e equilibrar temporariamente o tom da pele do rosto  
e do pescoço, deixando-a com aspeto suave e jovem.

Após a limpeza, misture uma colher de chá do Activator e 
do Powder, para criar uma loção de consistência fina. Use de 
imediato. Antes da primeira utilização, aplique a loção numa 
pequena zona de 5 cm (por exemplo, atrás da orelha) para testar 
eventuais irritações. Aplique uniformemente no rosto e pescoço, 
evitando os olhos. Deixe atuar durante 30 minutos, lave com 
água tépida e seque com toques suaves. Use uma ou duas  
vezes por semana. 

Quando se usa esta mistura, é normal sentir-se a pele a esticar 
ligeiramente. Este efeito advém da existência de acácia na sua 
fórmula, um ingrediente que estica e confere firmeza à pele. 

37
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MÁSCARA FACIAL DE LIFTING E FIRMEZA – 
COMPONENTE ATIVANTE 125 ML

Combine duas partes de um conjunto com o Face Lift Powder  
e o Face Lift Activator. Quando combinados, os dois atuam  
para suavizar e equilibrar temporariamente o tom da pele do 
rosto e do pescoço, deixando-a com aspeto suave e jovem.

Após a limpeza, misture uma colher de chá do Face Lift Activator, 
para criar uma loção de consistência fina. Use de imediato. Antes  
da primeira utilização, aplique a loção numa pequena zona de 5 cm  
(por exemplo, atrás da orelha) para testar eventuais irritações. 
Aplique uniformemente no rosto e pescoço, evitando os olhos. 
Deixe atuar durante 30 minutos, lave com água tépida e seque  
com toques suaves. Use uma ou duas vezes por semana.

Quando se usa esta mistura, é normal sentir-se a pele a esticar 
ligeiramente. Este efeito advém da existência de acácia na sua 
fórmula, um ingrediente que estica e confere firmeza à pele. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR
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Sinta-se como uma deusa com Nu Colour. Combinando 
uma cor intensa com uma ciência inovadora de cuidados 
da pele, esta linha poderosa de maquilhagem e acessórios 
aumenta e ilumina a beleza natural dos olhos, lábios e pele. 
Basta associá-la a uma excelente rotina de cuidados da  
pele e NADA impedirá que revele toda a sua beleza.

aumente e realça a sua beleza natural
NU COLOUR



BASE LÍQUIDA PARA ROSTO COM SPF 35 30 ML

Está pronto(a) para ter novamente a aparência que adora?  
Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving Foundation traz o 
melhor dos dois mundos. Hidrata e protege a pele como um 
creme BB e vem com até 12 horas de energia como a sua base 
favorita**! A sua fórmula híbrida inovadora, não só melhora a tez 
com um acabamento luminoso, como também ajuda a pele a 
responder melhor ao stress ambiental e protege-a dos raios  
UVA & UVB e dos efeitos negativos da exposição à luz azul. 

Após a sua rotina diária habitual de cuidados da pele, aplique 
uma ou duas doses de Nu Colour Bioadaptive* BB+ Skin Loving 
Foundation com os dedos, pincel ou esponja, e misture bem na 
pele. Adicione mais de acordo com a sua preferência de cobertura. 

Este produto vem num tubo orgulhosamente fabricado a partir 
de biorresina de origem 100% responsável. Além disso, apresenta 
dezassete tonalidades diferentes, para que não lhe falte escolha. 

BIOADAPTIVE* BB+  
SKIN LOVING FOUNDATION

N
U

 C
O

LO
U

R

40

* Com base em 2 estudos in vitro realizados sobre a matéria-prima 
que apresenta o Extrato de Semente de Cacau Theobroma.

** Resultados obtidos através de uma avaliação profissional 
independente, com base num estudo cego, in vivo, de 12 horas, 
realizado com 34 consumidoras com idades compreendidas  
entre os 18 e os 65 anos. 
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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/pt_PT/products/product.97002051.html


PÓ SOLTO TRANSLÚCIDO DE FIXAÇÃO 30 G

FINISHING  
POWDER

Garante um acabamento suave e perfeito com este pó ultrafino. 
Com uma fórmula concebida para ajudar a absorver o excesso 
de oleosidade e a reduzir o brilho do rosto, é uma solução de um 
produto que serve para todos os tipos de pele.

Mergulhe o seu Nu Colour Powder Brush N°2 ou toque de leve 
no pó, tocando de lado no recipiente, para retirar o excesso. 
Aplique suavemente sobre o rosto, com movimentos para a  
testa e para as maçãs do rosto, tendo o cuidado de evitar  
arrastar, puxar ou limpar o pó na pele. 

O Finishing Powder é a adição perfeita para qualquer visual.  
É excelente para fixar a maquilhagem, permitindo que as  
sombras e o blush deslizem. 

BRONZING  
PEARLS

PÓ SEDOSO COM BRILHO DE MADREPÉROLA 30 G 

Perfeitas para todos os tons de pele, estas pérolas de pó de várias 
cores têm uma combinação única de tons quentes e luminosos 
para trazer cor e luminosidade à sua tez, para um aspeto 
bronzeado instantâneo. 

Deslize com um pincel grande ou esponja sobre as pérolas 
bronzeadoras e aplique em todo o rosto e pescoço,  
ou apenas nas maçãs do rosto, para realçá-las. 

Os cosméticos Nu Colour são fáceis de aplicar. Usamos nylon 
nos nossos produtos, para serem mais fáceis de misturar, 
permitindo que deslizem pela pele. 
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CREME CORRETOR DE LONGA DURAÇÃO 2,2 G

Com uma fórmula que contém duas formas de vitamina E e um 
derivado de vitamina C, e disponível em três tons diferentes, 
este corretor ajuda a cobrir as olheiras, rídulas e rugas com uma 
cobertura intensificável para deixar a tez impecável.

Escolha um tom ligeiramente mais claro do que o tom da sua 
pele e aplique o corretor na zona dos olhos e nos cantos  
internos, com as pontas dos dedos. 

Qualquer que seja o seu tom de pele, encontrará um corretor 
para si: basta escolher entre tons claros, médios e bronzeados. 

CONCEALER

Light

Médio

Tan

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/nuskin/shop_all_products/cosmetics/face.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97161501.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97161201.html


N
U

 C
O

LO
U

R



N
U

 C
O

LO
U

R



GEL FORTIFICANTE PARA AS PESTANAS 5 ML 

EYELASH  
CURLER

ONDULADOR DE PESTANAS DE PRECISÃO 

EYELASH  
TREATMENT

Condicione e proteja as suas pestanas ao mesmo tempo 
que ficam com um aspeto mais forte e espesso com este gel 
transparente de fortalecimento das pestanas. Perfeito para 
usar sozinha como rímel ou como base, o Eyelash Treatment 
para além de deixar as suas pestanas mais fortes do que nunca, 
também adiciona volume e espessura para um aspeto exuberante 
que dura todo o dia. 

Aplique nas pestanas limpas e secas, começando na raiz e 
deslocando-se em direção à ponta. Para condicionar e reforçar  
as pestanas, use o Eyelash Treatment sozinho de dia ou à noite. 

O Eyelash Treatment funciona muito bem como base para a 
Curling Mascara – aplique-o primeiro, para melhorar os efeitos 
da Curling Mascara e manter o seu visual exuberante durante 
todo o dia.

Este excelente acessório trabalha para estimular e definir a curva 
natural das pestanas. Perfeitamente concebido para funcionar 
com todas as formas de olhos e tipos de pestanas, curva cada 
pestana sem a danificar, deixando-as mais elevadas e onduladas. 

Recomendamos que enrole as pestanas antes de aplicar o rímel, 
alongando-as, com os olhos abertos. Basta abrir o ondulador, 
apertá-lo e mantê-lo nas pestanas superiores durante 5 segundos, 
repetindo o mesmo procedimento no outro olho.

Este ondulador é perfeito para completar a sua rotina de pestanas. 
Comece com o Eyelash Treatment para reforçar as pestanas antes 
de as ondular, depois termine o seu visual com Nu Colour Curling 
Mascara, para obter as pestanas que sempre desejou. 

RÍMEL DE ONDULAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 9 G

Realce os seus olhos e deslumbre-se com a Nu Colour Black 
Curling Mascara. Especialmente formulado para separar as 
pestanas e melhorar a sua curva natural, traz ondulação de longa 
duração sem aglomerados desagradáveis para um magnífico 
efeito extra que atrairá as atenções para si.

Abra o rímel, passando a extremidade do aplicador contra o lado 
para retirar o excesso. Mantenha os olhos o mais abertos possível, 
enquanto passa suavemente o rímel pelas pestanas. Começando 
pela raiz, desloque a escova até à ponta das pestanas. Se vir que 
as pestanas não se separam, repita o processo até se separarem.

A eficácia do Curling Mascara deve-se ao seu design – a sua 
escova fácil de usar é ligeiramente curvada, conferindo um  
poder de ondulação de longa duração e um olhar poderoso.

CURLING  
MASCARA
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102851.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97161801.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998900.html
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BATOM LÍQUIDO MATE DE LONGA DURAÇÃO 3,1 ML

Criados com a nossa fórmula leve e de alto desempenho,  
o Powerlips Fluid requer apenas uma aplicação simples de um 
único passo para deixar os seus lábios com uma sensação suave 
e macia, para um visual intenso que não desvanece nem borra. 
Verdadeiramente poderoso. Simplesmente fantástico. 

Comece com os lábios limpos, delineando-os suavemente com 
o aplicador antes de os preencher completamente. Para os seus 
lábios ficarem com um aspeto mais suave, recomendamos que os 
prepare com um bálsamo labial hidratante. Aguarde que estejam 
secos para aplicar o batom.

A nossa fórmula leve, para além de conferir um aspeto e uma 
sensação fantásticos, também contém vários ingredientes que 
condicionam e suavizam a pele, como o óleo de abacate e a 
vitamina E, para deixarem os seus lábios suaves, macios  
e lindos de morrer. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID a escolha é sua
Independentemente da sua disposição, da sua roupa e do seu visual, existe um tom para si. 
Com uma gama incrível de cores duradouras e de tons metálicos ou mate, a escolha é sua. 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97000849.html
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BÁLSAMO DE VOLUME DE LÁBIOS 4,5 G

Este bálsamo refrescante, leve e hidratante desliza suavemente 
pelos seus lábios, dando-lhes vida com um aspeto suave  
e voluptuoso e um leve toque de cor. 

Aplique sozinho para lábios mais voluptuosos com um toque de cor, 
ou aplique antes do batom ou do lip gloss como base protetora. 

Ao adicionarmos mentol à fórmula do Lip Plumping Balm, 
assegurámos que cada utilização é refrescante – uma delícia  
para os seus lábios! 

LIP PLUMPING  
BALM

CONTOURING LIP GLOSS 15 ML

Diga adeus aos lábios finos e indefinidos com este lip gloss 
deslizante ultra brilhante. Com esta fórmula, notará que os seus 
lábios ficam bem definidos, jovens e preenchidos. Perfeito para 
usar sozinho ou sobre uma cor à sua escolha, é indispensável  
para ter uns lábios inesquecíveis. 

Aplique sobre os lábios limpos e secos ao longo do dia, sozinho 
ou sobre o batom. Para melhores resultados, recomendamos 
utilizar 3 vezes por dia. Certifique-se de que não humedece os 
lábios antes de adicionar o gloss. 

O Contouring Lip Gloss é fantástico para dar vida ao arco do 
cupido dos lábios – a curva dupla do lábio superior que tende  
a desvanecer-se com a idade – levando os seus lábios definidos  
e preenchidos para a ribalta. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

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


PINCEL DE BLUSH SINTÉTICO ULTRA SUAVE 

BLUSH  
BRUSH N°3

Indispensável para quem gosta de pó, este pincel elegante  
é o instrumento perfeito para proporcionar uma cobertura  
suave e uniforme, fazendo o pó aderir à pele, para um  
aspeto perfeito e natural.

Coloque uma pequena quantidade de pó solto no pincel  
e passe suavemente pelo rosto, para absorver a gordura em 
excesso. Dê um toque de cor ao seu rosto aplicando o pó 
compacto em movimentos circulares em todo o rosto. 

Concebido para a aplicação precisa de blush, este pincel  
angular é perfeito para esculpir os contornos das maçãs  
do rosto, proporcionando uma definição perfeita, com  
as suas cerdas de fibra dupla sintética. 

Para aplicar o blush, sorria para o espelho aplicando a cor 
desejada nas maçãs do rosto.
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PINCEL DE PÓ SINTÉTICO ULTRA SUAVE 

Criado com cerdas de fibra dupla sintética, o Foundation Brush 
N.°1 ultra suave foi concebido para criar um acabamento natural 
e perfeito com maquilhagem líquida e ajuda a aplicar a base, sem 
esfoço, para um efeito perfeito. Sendo a adição perfeita para 
qualquer conjunto de maquilhagem, este acessório de alta  
qualidade ajudará a obter rapidamente um visual radiante  
e impecável.  

Coloque uma pequena porção de base nas costas da mão, e de 
seguida mergulhe o pincel e passe-o no rosto, em movimentos 
circulares, para um acabamento perfeito. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

PINCEL DE BASE SINTÉTICO ULTRA SUAVE 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998922.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998924.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998925.html


EYE BLENDING  
BRUSH N°4

PINCEL SINTÉTICO PARA ESBATER ULTRA SUAVE

Sendo um acessório essencial para definir as sobrancelhas, realçar 
os olhos e criar as sobrancelhas perfeitas, este pincel biselado foi 
concebido para aplicar e misturar cuidadosamente pós, ajudando 
a criar o visual desejado.

Use-o em conjunto com o Nu Colour Eyebrow Shaping Kit, 
aplicando a maquilhagem ao longo da linha natural da sobrancelha, 
e esbata, em seguida, para um acabamento perfeito.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

PINCEL SINTÉTICO PARA SOMBRAS ULTRA SUAVE 

Este pincel longo e cónico mistura e suaviza as sombras dos 
olhos, de dentro para fora, ajudando a criar o visual desejado. 

Misture e esbata as sombras de olhos, em creme ou em pó,  
ao longo das pálpebras. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

PINCEL SINTÉTICO PARA SOBRANCELHAS ULTRA SUAVE 

Faça com que os seus olhos sejam o centro das atenções com o 
Eye Shadow Brush N°5 de qualidade profissional – a ferramenta 
perfeita para aplicar sombras em toda a pálpebra e dar contorno 
ao longo da dobra da pálpebra.

Apanhe a sombra de olhos com o pincel, sacudindo o excesso. 
Passe as cerdas pela pálpebra inferior, desde a linha das pestanas 
até à dobra da pálpebra.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998923.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998927.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.86998926.html
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Um fato elegante é bonito, mas não há nada como um 
barbear fresco a condizer. Dividends é a linha essencial 
da Nu Skin para o homem moderno, com tudo o que 
precisa para tornar a sua experiência de barbear o ponto 
alto da sua manhã. 

a linha essencial para o homem moderno 
DIVIDENDS
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CREME DE BARBEAR DE LIMPEZA E ESFOLIAÇÃO 200 G

Mais do que apenas barbear, o Dividends Shave Cream limpa, 
esfolia e condiciona, proporcionando uma sensação confortável  
e suave todas as manhãs. Formulada para maior conforto  
e conveniência, a espuma concentrada otimiza o deslizar da 
lâmina e a sua natureza cremosa traz benefícios adicionais à pele. 

Coloque uma quantidade moderada de creme sobre uma  
mão húmida e aplique suavemente na pele antes de barbear.  
Após o barbear, enxague abundantemente com água tépida.

O Dividends Shave Cream é excelente para usar em todo o 
corpo e não é apenas para homem! Muitas mulheres gostam de 
usá-lo na depilação das pernas, especialmente devido à sensação 
de suavidade e conforto que proporciona a seguir. 

AFTERSHAVE CALMANTE 50 ML

Este bálsamo aftershave confortável torna os pelos do rosto mais 
suaves, mais finos e menos visíveis, para ajudar a prolongar os 
resultados do seu barbear matinal.

Aplique generosamente sobre o rosto e o pescoço após o barbear. 

Adicionámos uma mistura de ingredientes esfoliantes à fórmula 
de Dividends Aftershave Balm para ajudar a diminuir a aparência 
dos cortes de lâmina após o barbear. 

SHAVE CREAM  
PARA HOMEM

AFTERSHAVE BALM  
PARA HOMEM
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A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101456.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101457.html
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Quer esteja a aproveitar o sol nos dias quentes de verão,  
ou deseje ter um corpo de aspeto bronzeado durante todo o 
ano com Insta Glow, não existe melhor forma de desfrutar do 
tempo passado ao sol e de simultaneamente proteger  
e hidratar a sua pele do que com Sunright.

divirta-se ao máximo ao sol
SUNRIGHT



LIP BALM SPF 15

Sendo um bálsamo de lábios hidratante com FPS 15, esta fórmula 
preferida Sunright evita que os lábios fiquem gretados, protege-
os dos efeitos negativos provocados pelo sol, e ajuda-os a ter um 
aspeto e uma sensação de suavidade.

Conveniente e fácil de usar, simplesmente aplique Sunright Lip 
Balm generosamente nos lábios com a frequência necessária. 

O óleo de girassol da fórmula do Sunright ajuda a suavizar  
e a hidratar a pele, enquanto a vitamina E ajuda a proteger  
do stress oxidativo causado pelo frio, vento e sol.

AUTOBRONZEADOR COM COR PARA  
ROSTO E CORPO 125 ML

Nunca foi tão fácil alcançar o brilho de uma deusa. Independente-
mente da estação, Sunright Insta Glow garante um acabamento 
bronzeado em cerca de 15 minutos*, sem exposição excessiva ao  
sol. Com o mínimo de odor e fácil de usar, o gel desliza sem  
esforço pela pele, para uma cor suave, uniforme e luminosa. 

Aplique, em movimentos circulares, uma camada fina de gel na 
pele exfoliada, limpa, seca, não irritada e intacta do rosto e do 
corpo, evitando as sobrancelhas, a zona delicada dos olhos,  
a linha capilar e os lábios, e depois lave bem as mãos. Retire  
o gel dos joelhos, tornozelos e cotovelos, e aguarde alguns 
minutos antes de se vestir. Não use diariamente.

O efeito de um belo bronzeado aparecerá ao fim de cerca de  
15 minutos* – esta cor incrível é um resultado direto do caramelo 
e dos ingredientes corantes suaves incluídos na fórmula do  
Insta Glow. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 OR SPF 50

PROTETOR SOLAR PARA ROSTO E CORPO 100 ML

A exposição excessiva ao sol pode levar a que os sinais visíveis  
de envelhecimento apareçam prematuramente. Sunright 50  
e 35 fornecem proteção contra os raios UVA e UVB – com as 
suas fórmulas resistentes à água e não gordurosas, acalmam  
e protegem a pele enquanto desfruta do sol. 

Aplique uniformemente uma quantidade generosa de creme 
em todas as zonas expostas. Se reduzir a quantidade aplicada, 
o nível de proteção diminui significativamente. Massaje na pele 
durante 15 minutos, antes ir para o sol ou para a água. Reaplique 
regularmente para manter a proteção, especialmente depois 
de ter transpirado, nadado ou secado com uma toalha. Evite a 
exposição excessiva ao sol, mesmo com protetor solar. 

Ambos os cremes Sunright oferecem mais do que apenas 
proteção contra os efeitos indesejados dos raios solares. São 
reformulados com vários agentes condicionadores da pele,  
para manter a sua pele bem tratada.

  
LIP BALM

  
INSTA GLOW
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SPF 35 
OR  

SPF 50

52A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

(*) Avaliação clínica sobre a eficácia do Sunright Insta Glow efetuada por  
25 mulheres que aplicaram o produto no rosto e nos braços e preencheram  
um questionário de autoavaliação sobre a base de referência e 15 minutos 
após a aplicação.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001344.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97110369.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/nuskin/shop_all_products/sunright.html
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Fundada em 1996, a Epoch traz ao mundo moderno a sabedoria vegetal centenária através  
da sua gama etnobotânica de produtos. Guiada pelo nosso desejo de respeitar o planeta  
e as pessoas, a coleção abraça práticas sustentáveis para reduzir a utilização de plástico e as 
emissões de carbono enquanto  trabalha para proteger a diversidade de plantas nativas.  
Por cada produto Epoch comprado, a Nu Skin doa 0,25 dólares diretamente à Force for  
Good Foundation da Nu Skin.

Be Epoch – cuide de si, dos outros e do nosso planeta.

A Epoch fará a transição para o seu novo visual em diferentes momentos em diferentes 
mercados, mas também, em alguns casos, em diferentes momentos no mesmo mercado, 

podendo a embalagem diferir das fotografias mostradas neste catálogo.

Noroeste do Pacífico

Estados Unidos

América Central
Polinésia

Ásia Tropical

Sudeste da Ásia

China

África
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ETNOBOTÂNICA
Culturas de todo o mundo acreditavam no poder da natureza,  
e nós também acreditamos. Foi o conhecimento tradicional 
destas culturas e a utilização de ingredientes etnobotânicos 
nos seus rituais intemporais que inspirou muitos dos nossos 
produtos. Viaje pelo mundo com Epoch!

A Nu Skin baseia-se na ideia de retribuir. 
Isso está no cerne de quem somos e 
daquilo que fazemos. Por cada produto 
Epoch vendido, a Nu Skin doa 0,25 dólares 
diretamente à Force for Good Foundation  
da Nu Skin, uma organização sem fins 
lucrativos, fundada em 1998, que apoia 
numerosas causas importantes em todo  
o mundo.

A Epoch é a primeira marca a introduzir os 
tubos Eco-pack premiados. Concebidos pelos 
nossos parceiros WWP Beauty, estes tubos 
ajudam a reduzir o uso de plástico, ao eliminarem 
a cabeça e os ombros. Além disso, são feitos de 
biorresina, o que ajuda a reduzir a emissão de 
carbono*. A gama também apresenta embalagens 
feitas de resina pós-consumo**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION

OS NOSSOS ESFORÇOS 
DE SUSTENTABILIDADE

* Serão usados em Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, IceDancer, Yin 
and Yang Mask, Firewalker, Sole Solution e todos os champôs e condicionador Epoch 
Ava Puhi Moni
** Serão usados em Epoch Baby Hibiscus Hair and Body Wash e Blemish Treatment

EP
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CHAMPÔ E CONDICIONADOR LEVE PARA  
TODOS OS TIPOS DE CABELO 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

CONDICIONADOR DE CABELO 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Se é fã da gama de cuidados para o cabelo Epoch, este pode ser 
o produto certo para si. Combinando dois produtos em um, este 
champô etnobotânico com condicionador leve contém extrato 
de ava puhi na sua fórmula, para limpar suavemente e hidratar  
o seu cabelo, deixando-o limpo, vibrante e brilhante. 

Coloque uma pequena quantidade de champô nas mãos e massaje 
suavemente para criar espuma. Aplique a espuma no cabelo 
molhado e depois enxague bem. Depois, aplique o Epoch Ava 
Puhi Moni Conditioner para mais suavidade e condicionamento.

Durante gerações, os habitantes da Polinésia aplicavam diretamente 
o néctar do bolbo de ava puhi no cabelo, como se faz com um 
champô moderno. Os tempos podem ter mudado, mas os princípios 
– e a utilização desta flor fantástica – são os mesmos. 

Com um extrato obtido do bolbo da flor ava puhi, este 
condicionador rico atua para suavizar o cabelo áspero,  
grosso ou seco, deixando-o leve, brilhante e saudável. 

Depois de lavar o cabelo com o Epoch Ava Puhi Moni Shampoo 
and Light Conditioner ou o Epoch Ava Puhi Moni Anti-Dandruff 
Shampoo, aplique o Epoch Ava Puhi Moni Conditioner no 
cabelo. Deixe atuar vários minutos para condicionar o cabelo,  
de acordo com as suas necessidades. Enxague bem.

A linha de cuidados para o cabelo Epoch usa a mesma parte da 
planta ava puhi como tem sido transmitida ao longo de gerações 
nas populações indígenas havaianas – daí o nome “ava puhi moni” 
ou “true ava puhi” em havaiano. 

ritual inspirado 
na Polinésia

CHAMPÔ ANTICASPA 250 ML

Suave e delicado, este champô limpa o cabelo e proporciona 
um benefício calmante a quem tem couro cabeludo seco, com 
descamação ou caspa. Enriquecido e levemente perfumado com  
a flor do extrato polinésio ava puhi, o champô anticaspa Epoch 
limpa e embeleza o cabelo, deixando-o delicadamente perfumado. 

Comece por molhar o cabelo, em seguida massaje o champô, 
fazendo espuma, e deixe-o repousar durante um ou dois minutos. 
Termine enxaguando e aplicando o Epoch Ava Puhi Moni 
Conditioner. 

Durante várias gerações, os habitantes da Polinésia usaram  
o néctar da planta ava puhi para lavar e condicionar o cabelo. 
Conhecido pela sua capacidade de condicionar, suavizar e 
aumentar o brilho, pareceu perfeito para a gama Epoch. Para 
cultivar esta planta, estabelecemos uma relação com uma fonte 
agrícola independente nas ilhas da Polinésia. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritual inspirado 
na Polinésia

ritual inspirado 
na Polinésia

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

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

SABONETE DE ESFOLIAÇÃO E LIMPEZA  
SEM SABÃO 100 G

Perfeita para polir delicadamente a pele enquanto a limpa, esta 
barra etnobotânica para limpeza da pele elimina eficazmente a 
sujidade, o excesso de oleosidade e outros resíduos, sem o uso de 
sabão, deixando a pele com uma sensação fresca, limpa e suave.

Aplique na pele humedecida, com movimentos circulares suaves. 
Enxague abundantemente com água tépida.

O Epoch Polishing Bar é uma excelente escolha para remover 
as impurezas da pele. Esta característica deve-se à presença 
de casca de Sisku’pas – a casca de coníferas costeiras, muito 
apreciada pela tribo Cowlitz da zona Noroeste do Pacífico por 
esse mesmo motivo. 

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

BABY HIBISCUS  
HAIR AND BODY WASH

PRODUTO DE LIMPEZA E HIDRATANTE  
SUAVE PARA BEBÉ 150 ML

Infundido com extrato de flor de hibisco, um ingrediente 
etnobotânico tradicionalmente utilizado no Sudeste Asiático, 
juntamente com vários agentes condicionadores da pele, tais 
como sumo de frutos de sabugueiro, calêndula e extrato de 
amêndoa de aveia, suaviza e hidrata a pele e ajuda a manter  
um couro cabeludo com aspeto saudável.

Apoie o pescoço e os ombros da criança com um braço, mantendo-a 
segura. Com a mão livre, aplique a quantidade desejada de espuma 
na cabeça e no corpo húmidos. Massaje suavemente a espuma na 
cabeça e no corpo e depois enxague tudo. 

A flor de hibisco já é usada por várias culturas do Sudeste 
Asiático ao longo de séculos. As flores e folhas eram esmagadas 
em água a ferver para criar uma infusão que depois era aplicada 
no cabelo e couro cabeludo, para um benefício calmante. 

ritual inspirado no 
Noroeste do Pacífico

ritual inspirado no 
Sudoeste Asiático

56

MÁSCARA FACIAL NUTRITIVA  
E DESINTOXICANTE 75 ML

YIN AND YANG MASK 

ritual inspirado  
na China

A Epoch Yin and Yang Mask alia dois benefícios essenciais, 
desintoxicando e nutrindo a pele do seu rosto, para lhe 
proporcionar uma aparência fresca e luminosa. Contém uma 
mistura de caulino e pó de carvão, bem como extrato de 
flores de porcelana e o aroma do jasmim-árabe etnobotânico, 
tradicionalmente usado na China para promover uma sensação 
de harmonia interior e um brilho radiante.

Aplique delicadamente uma camada uniforme na pele do 
rosto limpa e seca. Massaje a máscara para ativar o carvão 
microencapsulado, até que a cor passe de branco a cinzento. 
Deixe o produto atuar na pele durante 10 a 15 minutos. Enxague 
cuidadosamente com água tépida. Use no máximo duas vezes 
por semana.

O extrato de flor de porcelana na Epoch Yin & Yang Mask  
é um ingrediente único cultivado num ambiente controlado,  
e é o primeiro na Nu Skin.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001994.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102837.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001995.html
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HIDRATANTE DE CORPO RICO 125 G

Formulado com vários extratos botânicos, incluindo manteiga de 
carité e extrato de polpa do fruto da árvore africana embondeiro, 
este creme exuberante proporciona hidratação intensa para 
tornar a pele suave e flexível. O hidratante de corpo também 
contém óleo de noz de macadâmia e manteiga de carité para 
ajudar a melhorar a resiliência da pele ao longo do tempo, para 
uma pele ainda mais macia e hidratada amanhã.

Aplique o creme generosamente em qualquer parte do corpo 
– recomendamos que dê uma atenção especial aos joelhos, 
cotovelos e outras zonas que precisem de uma hidratação intensa. 

Por cada Epoch Baobab Body Butter vendido, a Nu Skin doa  
0,25 dólares à Force for Good Foundation da Nu Skin para  
o projeto Seeds of Hope no Malawi. O projeto de reflorestação 
centra-se na plantação de árvores de fruto e preservação de 
baobás em aldeias locais. Estas árvores de fruto oferecem 
alimentos e uma fonte de rendimentos, ajudando assim  
a mudar as vidas de pessoas vulneráveis no Malawi.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL PARA REDUZIR BORBULHAS 15 ML

O Epoch Blemish Treatment foi formulado para ajudar a melhorar 
o aspeto da pele e a aliviar o desconforto associado a borbulhas, ao 
mesmo tempo que os seus ingredientes botânicos suaves deixarão 
a pele com uma sensação de alívio.

Limpar bem a pele antes da aplicação do gel. Cobrir manchas 
com uma fina camada de Epoch Blemish Treatment. Começar 
com uma aplicação diária, aumentando gradualmente para duas 
ou três vezes por dia. Se a pele se tornar seca ou escamada, 
reduzir a aplicação para uma vez por dia ou em dias alternados.

A nossa fórmula de Blemish Treatment contém extrato de 
semente de lágrimas de Job: uma planta rica em aminoácidos 
tradicionalmente utilizada na Ásia Tropical. Resolve e ajuda  
a diminuir o desconforto associado às manchas.

GLACIAL  
MARINE MUD

MÁSCARA DE ARGILA PURIFICANTE  
PARA ROSTO E CORPO 125 G

Usando um extrato de argila marinha obtido num estuário 
glacial remoto no Canadá, a Glacial Marine Mud cria uma 
máscara facial incrível, repleta de minerais benéficos para a pele 
e oligoelementos. Atua para suavizar e esfoliar a pele, ao mesmo 
tempo que ajuda a remover as impurezas e as toxinas, deixando-a 
limpa e nutrida. 

Aplique uma camada generosa de argila sobre a pele, tendo 
o cuidado de evitar as zonas dos olhos e da boca. Deixe secar 
durante 15 a 20 minutos, ou até que a cor fique azulada,  
e enxague abundantemente com água morna. Repita este 
processo duas ou três vezes por semana. 

Segundo a lenda, os ameríndios do Noroeste Pacífico tentaram 
(sem sucesso) fazer cerâmica com esta argila. Não resultou, mas 
repararam que as mãos ficaram mais suaves e hidratadas depois 
de terem estado em contacto com a argila. Chegando aos dias 
de hoje, refinámos ainda mais esta argila, para criar a máscara  
que conhece e que adora.

BLEMISH  
TREATMENT

ritual inspirado no No-
roeste do Pacífico

ritual inspirado na 
Ásia Tropical

ritual inspirado 
em África

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97110809.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001989.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101369.html
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SOLE SOLUTION
CREME REJUVENESCEDOR PARA OS PÉS 125 ML

Melhore a pele dos seus calcanhares, dedos e plantas dos pés, 
deixando-os saudáveis e suaves. O Sole Solution é perfeito para 
remover as células mortas ou a pele seca dos pés cansados.

Aplique especificamente nas zonas afetadas duas vezes por dia 
ou conforme necessário.

Inspirada pelo povo da América Central, a fórmula da Sole 
Solution apresenta uma fragância natural com bagas de  
allspice esmagadas. 

CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS 100 ML
FIREWALKER

Se esteve de pé todo o dia e as plantas dos seus pés parecem 
estar a arder, temos o que precisa. Alivie os pés cansados com 
o Epoch Firewalker – um creme refrescante inspirado nos 
caminhantes sobre o fogo polinésios.

Lave os pés e seque-os com uma toalha. Aplique o Firewalker 
Foot Cream diretamente nos pés, massajando suavemente.

Os caminhantes sobre o fogo polinésios usavam folhas da 
planta Ti havaiana para refrescar e acalmar os pés depois de 
caminharem sobre as brasas. Aproveitámos a ideia para incluir 
um extrato da planta na nossa fórmula, juntamente com óleo 
de semente de babaçu, um suavizante botânico para a pele da 
América do Sul.

GEL REVIGORANTE PARA AS PERNAS 100 ML

Dê uma sensação revigorante e de frescura às suas pernas com 
este gel etnobotânico fresco e calmante. Com uma fórmula 
não pegajosa e aroma a menta, o IceDancer proporciona uma 
sensação e uma fragrância ótimas, o que é perfeito para o final  
de um longo dia. 

Massaje o gel generosamente na parte de baixo das pernas,  
na barriga das pernas e por trás dos joelhos sempre que quiser. 
Lave as mãos para remover algum resto de gel. 

Inspirado nas tribos ameríndias do Sudoeste dos Estados Unidos, 
o IceDancer contém extrato de hortelã para refrescar e revigorar 
pernas cansadas. Estes caçadores passavam frequentemente 
longos dias e noites de pé, a caminhar e a correr, antes de 
poderem descansar. Massajavam esta planta diretamente  
nas pernas para as refrescar.

ICEDANCER

ritual inspirado na 
América Central

ritual inspirado  
na Polinésia

ritual inspirado nos 
povos ameríndios
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001984.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101220.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001986.html
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Nutra, condicione e acalme a pele, com cada momento dedicado  
a si – é o mínimo que o seu corpo merece. Toda a gama Body Care 
da Nu Skin foi formulada para oferecer aquela atenção especial da 
cabeça aos pés, enriquecendo cada parte da sua rotina de cuidados 
da pele, para deixar a sua pele suave como a seda. 

dê ao seu seu corpo o cuidado suave que ele merece
NU SKIN BODY CARE



dê ao seu seu corpo o cuidado suave que ele merece

GEL DE BANHO HIDRATANTE 250 ML

Este produto de limpeza hidratante e sem sabão traz o equilíbrio 
perfeito de frescura e hidratação. Com uma fórmula rica, cremosa 
e com pH equilibrado, o Liquid Body Bar remove suavemente 
sujidade, óleo e impurezas, ao mesmo tempo que protege a 
barreira natural de humidade da pele. 

Aplique a quantidade desejada de produto sobre a pele húmida 
fazendo espuma e enxaguando bem depois. De seguida, aplique 
o hidratante de corpo Nu Skin da sua preferência. 

O Liquid Body Bar é uma experiência sensorial completa – a 
sua fragrância aromática de toranja refresca os sentidos e cheira 
maravilhosamente bem. 

SABONETE SEM SABÃO 100 G

Com a sua fórmula sem sabão, o Body Bar remove a sujidade  
e as impurezas em profundidade, sem retirar os lípidos essenciais 
da pele. Melhorado com Aloe vera e vitamina E, este sabonete 
suaviza e nutre a pele, deixando-a limpa e com o aroma suave  
da toranja.

Aplique delicadamente o Body Bar na pele húmida, massaje 
suavemente, para fazer um pouco de espuma e enxague bem. 
Depois de cada utilização, aplique o hidratante de corpo Nu Skin 
da sua preferência. 

Formular Body Bar com um pH equilibrado ajuda a proteger  
a barreira delicada de hidratação da pele. 

BODY  
CLEANSING GEL

GEL DE BANHO SEM SABÃO 500 ML

Este gel de banho sem sabão limpa a pele e deixa-a fresca, con-
tendo vários agentes condicionadores da pele tais como glicerina, 
butilenoglicol, sumo de folha de aloé vera e outros extratos botâ-
nicos, para uma pele suave e confortável. Suficientemente suave 
para ser usado diariamente em todo o corpo, também pode ser 
usado como gel de mãos para toda a família.

Aplique abundantemente na pele húmida, fazendo espuma com  
o gel. Enxague abundantemente e, enquanto a pele estiver um 
pouco húmida, aplique o seu hidratante de corpo Nu Skin preferido. 

O Body Cleansing Gel não tem sabão e é suave na pele, o que o 
torna perfeito para ser usado por qualquer pessoa e em qualquer 
lugar. Use no duche ou para lavar as mãos, como quiser! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR

N
U

 S
K

IN
 B

O
D

Y 
CA

RE

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

60A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

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


HIDRATANTE DE CORPO INTENSO  
SEM PERFUME 250 ML

ESFOLIANTE PARA O CORPO 250 ML

BODY  
SMOOTHER

LOÇÃO DE CORPO HIDRATANTE 250 ML
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Este hidratante de corpo intenso é formulado com um 
extrato, retirado de um bolbo de flor perene, conhecido por 
ajudar a reforçar as defesas naturais da pele contra o ar seco, 
temperaturas extremas, ventos fortes, etc. Com uma fórmula  
sem perfume, Perennial é adequado para si, independentemente 
do seu tipo de pele. 

Esta fórmula suave e hidratante é adequada para todos os tipos 
de pele. Aplique a loção em todo o corpo, como quiser. 

A natureza é muito inspiradora. A planta Narcissus tazetta 
protege a estrutura celular do seu bolbo durante as condições 
mais adversas do inverno, possibilitando que floresça ano 
após ano. Está cientificamente provado que o extrato retirado 
desse bolbo protege a pele e também melhora a resiliência e a 
durabilidade das células.

Esta loção de corpo hidratante leve é absorvida rapidamente, 
com uma fórmula nutritiva que combina agentes condicionadores 
da pele como aloe vera, extrato de algas e vitamina E, e, o que 
ainda é melhor, atua para condicionar e hidratar a pele sem deixar 
resíduos pesados e gordurosos.

Aplique a loção sobre todo o corpo, após o banho, com uma 
massagem suave, certificando-se de que a sua pele ainda está  
um pouco húmida. 

Rápido e fácil de usar, Body Smoother é de absorção rápida,  
por isso aplique-o antes de se vestir e prossiga com o seu dia  
sem preocupações. 

Sendo um produto de limpeza esfoliante sem sabão e com um 
aroma refrescante a menta, o Liquid Body Lufra proporciona 
esfoliação essencial, removendo suavemente impurezas que se 
encontram à superfície e as células mortas da pele. Quer esteja  
a meio de um inverno rigoroso ou no pico do verão, termine  
cada duche com a pele suave, macia e vibrante.

Aplique o Liquid Body Lufra sobre a pele húmida, massaje 
suavemente para fazer espuma e enxague cuidadosamente. 
Prossiga com uma ronda de Nu Skin Body Smoother e adicione 
Perennial Intense Body Moisturizer nas zonas que mais precisam. 

O Liquid Body Lufra usa cascas de noz finamente moídas para 
esfoliar e remover manchas secas e ásperas da pele. Mas não se 
preocupe. Também tem um toque suave, ajudando a suavizar as 
zonas secas e ásperas da pele.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97102717.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97100875.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101239.html


LOÇÃO PARA AS MÃOS 125 ML

Com o toque suave de NaPCA, vitamina E e vários agentes 
condicionadores da pele, como pantenol, alantoína e aloe vera, 
esta loção leve para as mãos hidrata a pele seca e gretada 
deixando-a confortada e recuperada, e as mãos ficam suaves  
em vez de pegajosas ou oleosas.

Aplique a loção à vontade nas mãos, tendo particular atenção aos 
nós dos dedos e aos pulsos. 

As nossas mãos têm uma tarefa difícil. Ao entrarem em contacto 
com objetos ásperos, químicos e sabões, são propensas à secura 
e necessitam de proteção. É por isso que é muito importante ter 
à mão uma loção para as mãos de absorção rápida. 

HAND  
LOTION
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Desde champôs a condicionadores e máscaras capilares, a 
linha Hair Care da Nu Skin foi criada para cuidar do cabelo 
seco, normal e oleoso. Encontrará tudo o que precisa para 
manter o cabelo bem tratado e trazer o brilho de volta às 
madeixas sem vida, para ficar com um cabelo com aspeto 
visivelmente mais jovem e saudável.

sem vida ou atraente? a escolha é sua
NU SKIN HAIR CARE



CONDICIONADOR SUAVIZANTE 250ML

Consiga um cabelo mais macio e suave com este Smoothing 
Conditioner formulado para desembaraçar, desfrisar  
e deixá-lo(a) com um acabamento elegante e sedoso.

Depois de usar um champô ReNu Hair Care, aplique com as 
pontas dos dedos uma quantidade do tamanho de uma castanha 
uniformemente no cabelo molhado, prestando especial atenção 
às extremidades ou zonas danificadas. Enxague bem.

Contém uma mistura de agentes condicionadores do cabelo, 
como óleo de coco, pantenol, sódio PCA e manteiga de karité, 
que sela as cutículas para reparar o cabelo proporcionando-lhe 
um toque e um aspeto suave e sedoso.

SMOOTHING  
SHAMPOO

CHAMPÔ SUAVIZANTE 250ML

Mime o seu cabelo sem brilho com este Smoothing Shampoo 
para ajudar a suavizar o frisado e deixar o cabelo limpo, macio e 
lustroso. Esta fórmula multifunções foi concebida para remover 
suavemente o excesso de oleosidade e suavizar cabelos rebeldes, 
para estilo sem esforço e um acabamento brilhante e elegante.

Massaje com a ponta dos dedos uma quantidade do tamanho de 
uma noz pecã no cabelo e couro cabeludo molhados. Enxague 
bem. Voltar a aplicar, se necessário. Aplique em seguida um 
condicionador ReNu.

Apresenta uma mistura cuidadosamente selecionada de 
tensoativos suaves à base de plantas, que remove suavemente  
as acumulações e deixa o cabelo maravilhosamente limpo.

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


CONDICIONADOR VOLUMIZADOR 250MLCHAMPÔ VOLUMIZADOR 250ML

HAIR MASK

MÁSCARA CAPILAR DE CONDICIONAMENTO PROFUNDO 
PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO 100 G

VOLUMIZING  
CONDITIONER

VOLUMIZING  
SHAMPOO

Dê volume ao seu estilo com este champô ultraleve multifunções 
que aumenta visivelmente a suavidade e vitalidade, ao mesmo 
tempo que limpa suavemente o excesso de óleos e a acumulação, 
para um cabelo com volume, limpo e lustroso.

Depois de usar um champô ReNu Hair Care, aplique com as 
pontas dos dedos uma quantidade do tamanho de uma castanha 
uniformemente no cabelo molhado, prestando especial atenção 
às extremidades ou zonas danificadas. Enxague bem. 

Apresenta uma mistura de agentes condicionadores do cabelo, 
como óleo de coco (Cocos nucifera), pantenol e butileno glicol, 
que ajuda visivelmente a rejuvenescer o cabelo, para maior 
suavidade e brilho.

A sua fórmula fecha, suaviza e reforça cada cutícula, enquanto 
hidrata e repara a fibra externa do cabelo, para ajudar a melhor 
a suavidade e a maciez. Usada uma vez por semana, a ReNu 
Hair Mask melhora o aspeto e o toque do cabelo danificado, 
deixando-o mais jovem e saudável. 

Utilize uma a três vezes por semana. Após lavar com o champô, 
aplique a máscara uniformemente no cabelo húmido, com especial 
atenção às pontas e às zonas danificadas. Deixe o produto no 
cabelo durante 5 a 10 minutos e depois enxague abundantemente. 

Com um agente de alisamento de cutículas especificamente 
concebido, a ReNu Hair Mask suaviza as cutículas, para deixar o 
cabelo mais suave, protegendo contra a abrasão e ajudando  
a resistir à quebra. 

Dê volume ao seu estilo com este champô ultraleve multifunções 
que aumenta visivelmente a suavidade e vitalidade, ao mesmo 
tempo que limpa suavemente o excesso de óleos e a acumulação, 
para um cabelo com volume, limpo e lustroso.

Massaje com a ponta dos dedos uma quantidade do tamanho de 
uma noz pecã no cabelo e couro cabeludo molhados. Enxague 
bem. Voltar a aplicar, se necessário. Aplique em seguida um 
condicionador ReNu.

Apresenta uma mistura cuidadosamente selecionada de 
tensoativos suaves à base de plantas, que remove suavemente  
as acumulações e deixa o cabelo maravilhosamente limpo.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97002367.html
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97101356.html


SÉRUM INTENSIVO PARA COURO CABELUDO E CABELO 
FINO, DESVITALIZADO E ENVELHECIDO 75 ML

CONDICIONADOR PARA COURO CABELUDO E CABELO 
FINO, DESVITALIZADO E ENVELHECIDO 175 ML

A fórmula do ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, 
associada exclusivamente ao ageLOC Galvanic Spa, oferece 
ingredientes essenciais ao couro cabeludo e às raízes, para 
um cabelo de aspeto mais denso e revitalizado. Esta fórmula 
permanente, não gordurosa, reforça e fortifica o couro cabeludo 
dia após dia, ajudando o cabelo fino desvitalizado e envelhecido  
a ter aspeto e sensação de ser espesso e saudável.

O ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner proporciona 
nutrição e hidratação com cada utilização, ajudando a melhorar 
o estado do couro cabeludo e do cabelo fino, desvitalizado e 
envelhecido aumentando a força de cada cabelo, da raiz até à 
ponta. 

Aplique no cabelo seco ou húmido. Separe o cabelo para 
vaporizar o sérum diretamente no couro cabeludo e raízes. Com 
a ponta dos dedos, massaje delicadamente o couro cabeludo, 
penteie os fios de cabelo desordenados e inicie a aplicação 
de dois minutos do ageLOC Galvanic SPA. Encoste o Scalp 
Conductor, selecione a Aplicação 5 e toque diretamente no 
couro cabeludo e penteie, a partir da linha do couro cabeludo 
para trás. Não enxague. Faça o seu penteado habitual.

Use-o após o ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. Aplique 
uma quantidade generosa de condicionador uniformemente no 
couro cabeludo molhado e no cabelo, dando particular atenção 
às pontas e zonas danificadas. Deixe atuar durante 3 a 5 minutos 
antes de enxaguar. Para melhores resultados, junte o ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum à sua rotina de cuidados  
do cabelo, duas vezes por dia.

Quando solicitámos uma avaliação clínica do cabelo dos 
indivíduos depois de terem usado o ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair System durante 6 meses, os resultados foram 
verdadeiramente impressionantes. Registaram-se aumentos de 
107% no volume, de 106% na suavidade, de 84% no brilho e de 
67% na espessura!*

Este condicionador poderoso contém manteiga de carité e 
glicerina para ajudar a hidratar e nutrir o cabelo seco, danificado e 
superprocessado.

CHAMPÔ PARA COURO CABELUDO E CABELO FINO, 
DESVITALIZADO E ENVELHECIDO 200 ML

O ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo ajuda a cuidar do 
cabelo fino, desvitalizado e envelhecido, graças a uma mistura  
de ingredientes exclusiva. Está comprovado que protege contra o 
desvanecimento da cor e o calor, ajudando também a reduzir  
a quebra de cabelo.

Aplique uma quantidade generosa do champô no cabelo 
molhado e massaje delicadamente o couro cabeludo e todo o 
cabelo. Enxague cuidadosamente com água tépida. Aplique, 
em seguida, o ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. Para 
melhores resultados, junte o ageLOC Nutriol Intensive Scalp & 
Hair Serum à sua rotina de cuidados do cabelo, duas vezes por 
dia, em conjunto com a aplicação de ageLOC Galvanic SPA.

Quando é utilizado como parte do ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
System completo (champô, condicionado e sérum), o cabelo fica 
mais volumoso do que nunca, deixando o cabelo encorpado e de 
aspeto saudável, como gosta.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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66* Baseado num estudo de 6 meses de utilização pelo consumidor in vivo com 19 homens e 33 mulheres entre os 30 e os 71 anos de idade.  
As pessoas receberam instruções para aplicar o ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum no couro cabeludo duas vezes por dia e,  
a seguir a cada aplicação, fazer um tratamento ageLOC Galvanic Spa de dois minutos. Os participantes utilizaram o champô e o ageLOC  
Nutriol Scalp & Hair Shampoo e o ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97002106.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97002107.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97002149.html
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Desde hálito fresco, a dentes brancos e lábios brilhantes, a gama  
AP 24 tem tudo o que precisa para ter um sorriso perfeito para  
uma fotografia e uma sensação de frescura incomparável.

refresque o seu sorriso a cada escovagem
AP 24



PASTA DENTÍFRICA ANTIPLACA 110 G

Com uma fórmula com um sabor fresco a baunilha e menta, esta 
pasta dentífrica ajuda a remover a placa e os resíduos, para uma 
sensação de frescura que dura todo o dia. Perfeita para uso diário, 
esta fórmula ajuda a proteger os dentes da formação de cáries 
e é suave com os dentes e as gengivas, para uma experiência de 
escovar os dentes agradável.

Escove os dentes cuidadosamente, pelo menos duas vezes por 
dia ou, melhor ainda, após cada refeição, se tiver tempo, salvo 
outras indicações do seu dentista ou médico. Para crianças 
até aos 6 anos, recomendamos o uso de uma quantidade de 
dentífrico do tamanho de uma ervilha e a supervisão dos pais, 
para evitar o risco de deglutição.

A nossa mistura AP 24 é uma combinação única de dimeticone 
e agentes de limpeza que deixa a boca com uma sensação de 
limpeza e suavidade ao soltar a placa e os resíduos dos dentes  
e de outros tecidos da boca. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

PASTA DENTÍFRICA BRANQUEADORA 110 G

Ilumine e branqueie os seus dentes, evitando a formação de placa 
com AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste. Uma combinação 
de ingredientes aclara os dentes, enquanto um sabor refrescante 
a baunilha e menta ajuda a refrescar o hálito, para dar uma 
sensação de dentes acabados de lavar que permanece. 

Escove os dentes cuidadosamente, pelo menos duas vezes por dia, 
ou após cada refeição, salvo outras indicações do seu dentista ou 
médico. Esteja à vontade para alternar com a AP 24 Anti-Plaque 
Fluoride Toothpaste. Para crianças até aos 6 anos, recomendamos 
o uso de uma quantidade de dentífrico do tamanho de uma ervilha 
e a supervisão dos pais, para evitar o risco de deglutição.

Esta pasta dentífrica contém uma combinação única de 
ingredientes que funciona para polir e limpar os dentes. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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68A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para 
verificar a disponibilidade dos produtos, consulte a lista de preços  
ou visite www.nuskin.com

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001647.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.97001648.html


PH
AR

M
AN

EX

Para além de gostarmos de ajudar a conseguir a melhor aparência, também nos empenhamos para que se sinta verdadeiramente bem. Pharmanex, a nossa colecção de produtos para  
o bem-estar, visa cobrir todos os aspetos da nutrição. Desde suplementos alimentares de alta qualidade a soluções alimentares, um extenso programa de bem-estar ou um creme para  
a pele, esforçamo-nos por combinar ingredientes naturais com os mais recentes avanços científicos baseados em mais de 30 anos de investigação inovadora. 

a verdadeira beleza começa no interior
PHARMANEX
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70A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país. Para verificar a 
disponibilidade dos produtos no seu mercado local, visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

LIFEPAK+
SUPLEMENTO ALIMENTAR 60 SAQUETAS

O LifePak+ é um suplemento alimentar Pharmanex conhecido 
que contém vitaminas, minerais e extratos botânicos. Como 
suplemento da sua dieta, este produto atua sobre diferentes 
funções do corpo, para ajudar a sentir-se no seu melhor todos os 
dias. Ingredientes como o selénio, o manganês, a vitamina C e o 
extrato de cebola* têm propriedades antioxidantes que ajudam a 
apoiar as defesas do corpo, e existem muitos outros ingredientes 
a descobrir neste suplemento.

Tome o conteúdo de uma (1)** saqueta diariamente com 
alimentos e bebidas.

Uma dieta diversificada dá ao nosso corpo as vitaminas, os 
minerais e outros nutrientes necessários para manter uma boa 
saúde. Embora não possa substituir uma dieta normal, LifePak+ 
pode complementá-la. 

* Avaliação de alegação de saúde pendente
** Para a Roménia, Eslováquia, Rússia, Ucrânia, Hungria, Países 
Baixos e Reino Unido: Diariamente, tome o conteúdo de uma (1) 
saqueta com líquido às refeições da manhã e da noite.

*** Para a Suíça: Tome uma (1) cápsula de gel, diariamente, 
com alimentos e bebidas.
**** Não aplicável à Suíça. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR 120 CÁPSULAS DE GEL

Tal como o nome sugere, este suplemento alimentar está repleto 
de elevados níveis de ácidos gordos ómega 3, originários de óleo 
de peixe e de krill-do-antártico. 

Tome duas cápsulas de gel, duas vezes por dia, com alimentos  
e bebida.*** 

O ácido eicosapentenoico (EPA) e o ácido docosa-hexaenoico 
(DHA) formam uma dupla poderosa. Uma ingestão diária 
mínima de 250 mg de ambos os ácidos gordos contribui para  
o funcionamento cardiovascular normal. Além disso, a ingestão 
diária de 250 mg de DHA ajuda a manter a saúde da visão e da 
função cerebral.**** 

MARINE OMEGA
BEBIDA DE FRUTAS E VEGETAIS 2 X 750 ML

Sendo uma bebida com vitamina C, JVi é uma mistura aromática 
de 12 frutos e vegetais cuidadosamente selecionados.

Agite bem antes de servir. Beba 60 ml de JVi com as refeições 
da manhã e da noite. 

As cores brilhantes da JVi provêm dos carotenoides  
dos ingredientes.

JVI

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


* Para a Suíça e a Dinamarca: Tome um (1) comprimido mastigável  
por dia. 

1Felice, V. D., O’Gorman, D. M.,
O’Brien, N. M., & Hyland, N. P. (2 018). Bioaccessibility and Bioavailability 
of a Marine-Derived Multimineral, Aquamin-agnesium. Nutrients, 10(7), 912 
https://doi.org/10.3390/nu10070912

SUPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS, MINERAIS, 
AÇÚCAR E ADOÇANTES 60 COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS

O seu corpo pode cuidar de si mesmo. Além disso, você pode ajudar 
o seu sistema imunitário natural, especialmente durante a época 
do inverno. Tanto a vitamina C como o zinco contribuem para o 
funcionamento normal do seu sistema imunitário, e Pharmanex 
Vitamin C + Zinc fornece estes dois micronutrientes para uma ajuda 
imunitária a dobrar!

Tome um (1) comprimido mastigável duas vezes por dia.*

Pharmanex Vitamin C + Zinc incluiu uma mistura de ácido 
ascórbico e ascorbato de sódio, que são ambos boas fontes  
de vitamina C. 

VITAMIN C + ZINC
SUPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS, MINERAIS, 

AÇÚCAR E ADOÇANTES 30 COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS

MAGNESIUM

Pharmanex Magnesium contém magnésio, que contribui para  
o metabolismo normal de produção de energia, bem como para  
a redução do cansaço e da fadiga. Além disso, o nosso produto  
é formulado idealmente e pode ser utilizado para complementar 
a sua dieta diária.

Tome um (1) comprimido por dia. 

Usamos hidróxido de magnésio que tem a sua origem na água 
do mar, uma fonte bem tolerada e biodisponível de magnésio. 
Graças ao uso específico desta fonte, Pharmanex Magnesium 
ajuda na absorção de magnésio no seu corpo.1
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Descontraia e mastigue 
os seus suplementos
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A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país.  
Para verificar a disponibilidade dos produtos no seu mercado local,  
visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

* Para a Dinamarca e a Noruega: Tome três cápsulas de manhã e duas 
cápsulas à noite com alimentos e bebidas. ** Não aplicável à Suíça.

SUPLEMENTO ALIMENTAR 30/120 CÁPSULAS

Quem não gosta de uma boa chávena de chá? Nós gostamos.  
E, apesar de nada superar uma boa infusão, achamos que 
estamos muito perto disso. Pegámos num extrato de chá  
verde das folhas da planta Camellia sinensis e integrámo-lo  
no Pharmanex Tēgreen.

Tome uma cápsula de manhã com alimentos e bebida. 

Por muitas razões, os povos da China Continental e da Índia 
bebem chá desde há vários séculos, mas talvez não seja 
exatamente como este. Pegámos num extrato de chá verde  
e integrámo-lo no Pharmanex Tēgreen! 

TEGREEN
SUPLEMENTO ALIMENTAR 180 CÁPSULAS

BONE FORMULA

Os ossos são tecidos vivos, em crescimento, que sofrem 
alterações ao longo da vida. É importante manter o foco na 
manutenção de ossos saudáveis. Encontrará cálcio na Bone 
Formula, para além de uma seleção de vitaminas e outros 
sais minerais, incluindo vitamina D, vitamina K2, magnésio e 
manganésio, sendo que todos ajudam a manter ossos saudáveis.

Tome três cápsulas, duas vezes por dia, com alimentos e bebida.* 

O cálcio é necessário para a manutenção de ossos saudáveis e a 
vitamina D para ajudar a absorção normal do cálcio e do fósforo. 
É importante apanhar bastante sol e ter uma dieta saudável.

SUPLEMENTO ALIMENTAR 30 CÁPSULAS
EYE FORMULA

Desde o tempo de exposição aos ecrãs à poluição, muitos fatores 
podem ter impacto na nossa visão ao longo do tempo. Este 
suplemento ajuda o seu regime alimentar equilibrado com uma 
fórmula única que contém zinco, que ajuda a manter a visão 
normal, e ainda, selénio, cobre e vitaminas C e E, que oferecem 
proteção contra o stress oxidativo.

Tome uma cápsula uma vez por dia com alimentos e bebida.

O Marine Omega funciona muito bem com Eye Formula, 
porque contém DHA, um ácido gordo ómega-3. Uma ingestão 
diária de 250 mg de DHA ajuda a manter o funcionamento 
normal do cérebro e da visão.** O óleo de peixe também pode 
ajudar o nosso corpo a absorver vitaminas solúveis em óleo, 
como a vitamina E em Pharmanex Eye Formula. 

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


REISHIMAX
SUPLEMENTO ALIMENTAR 60 CÁPSULAS

Parte do nosso sistema imunitário complexo inclui um arsenal 
de células que reconhecem e acionam a resposta imunitária 
necessária para um número de organismos que o nosso corpo 
identifica como estranhos. Ganoderma lucidum, também 
chamado de cogumelo Reishi, contribui para os processos 
naturais destas defesas imunitárias.****

Tome uma cápsula de ReishiMax, duas vezes por dia,  
com alimentos e bebida. 

O reishi é um fungo que ataca a madeira e que cresce em níveis, 
junto de árvores e arbustos. Nos textos chineses antigos, o reishi 
é considerado um fungo muito importante. Há mais de 2000 
anos que os povos asiáticos consomem este fungo raro, que se 
encontra nas florestas profundas, como parte da sua alimentação.
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PRO-B
SUPLEMENTO ALIMENTAR 30 CÁPSULAS

Cada cápsula de Pharmanex Pro-B contém 2 mil milhões de 
unidades formadoras de colónias de Lactobacillus fermentum (PCC).

Tome uma cápsula por dia com alimentos e bebida. 

O nosso estômago pode ser um ambiente particularmente  
difícil. Esta estirpe robusta demonstrou ser capaz de chegar  
viva ao intestino.

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país.  
Para verificar a disponibilidade dos produtos no seu mercado local, 
visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

SUPLEMENTO ALIMENTAR 120 CÁPSULAS
CORDYMAX CS-4

CordyMax contém um produto de fermentação micelial 
normalizado de cogumelos Cordyceps sinensis. É produzido de 
acordo com o processo de qualidade Pharmanex 6S e é padronizado 
por cromatografia líquida de alta eficácia (HPLC) para garantir uma 
composição consistente para cada lote que produzimos.

Tome duas*** cápsulas, duas vezes por dia, com alimentos e bebida. 

Para admirar o cogumelo Cordyceps sinensis no seu habitat natural, 
tem de viajar até às altitudes inebriantes do planalto do Tibete. 
Felizmente, conseguimos produzir o nosso num ambiente controlado!

*** Para a Hungria: Tome uma (1) cápsula duas vezes por  
dia às refeições. **** Alegação pendente

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85873441.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85113519.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85893520.html
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SUPLEMENTO ALIMENTAR 60 CÁPSULAS

Todos sabemos que algumas coisas podem ficar mais difíceis com a 
idade. Para algumas pessoas, permanecer ativas é uma delas. A dieta 
e a atividade física têm um papel fundamental na proteção das células 
saudáveis do nosso corpo. Para o conseguir, é importante ajudar o mais 
possível os nossos mecanismos de defesa naturais. R2 NIGHT contém 
selénio que reforça o funcionamento normal do sistema imunitário e 
ajuda a proteger as células contra os danos de oxidação gerados pelo 
ambiente. O selénio também contribui para a manutenção da saúde das 
unhas e do cabelo, e para o funcionamento normal da tiroide.

Tome duas cápsulas de R2 Night todas as noites. 

O selénio da fórmula R2 Night contribui para a proteção das 
células do stress oxidativo!

R2 NIGHT

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país.  
Para verificar a disponibilidade dos produtos no seu mercado local, 
visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

SUPLEMENTO ALIMENTAR 180 CÁPSULAS

Uma dieta saudável e equilibrada é sempre a melhor fonte de 
energia natural, mas um complemento alimentar também pode 
ajudar de vez em quando. O Panax Ginseng do R2 DAY produz 
efeitos positivos na manutenção de níveis de energia ótimos 
e do bem-estar físico e mental. O R2 DAY também contém 
Cordyceps Sinensis e romã. 

Tome seis cápsulas de R2 Day todas as manhãs. 

O Panax ginseng desempenha um papel importante no 
metabolismo energético e produz efeitos positivos na 
manutenção dos níveis de energia, tanto a nível físico  
como mental.*

R2 DAYBIOGINKGO
SUPLEMENTO ALIMENTAR 60 COMPRIMIDOS

Em ciência, a cognição é um grupo de processos mentais que 
inclui a tenção, memória, aprendizagem, raciocínio, resolução 
de problemas e tomada de decisões. Alterações proativas ao 
estilo de vida, treino cognitivo e uma dieta saudável e equilibrada 
demonstraram desempenhar um papel importante na manutenção 
das funções cognitivas. Incluído como um suplemento numa dieta 
equilibrada, o ferro presente em BioGinkgo também desempenha 
um papel no apoio à função cognitiva normal, ajudando-o(a) a 
manter-se atento(a) e perspicaz. 

Tome um (1) comprimido duas vezes por dia às refeições.

O nosso cérebro é como uma torre de controlo de um aeroporto 
agitado: é um órgão complexo que controla os processos no seu 
corpo. Para funcionar, o cérebro precisa de oxigénio e a procura 
é significativa; foi bem estabelecido que o ferro desempenha um 
papel essencial no transporte de oxigénio, apoiando assim  
a função cognitiva. 

Para a República Checa e a Dinamarca: Tome um (1) comprimido  
por dia às refeições

https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85873442.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85893894.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/product.85893895.html
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A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país.  
Para verificar a disponibilidade dos produtos no seu mercado local, 
visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

FLEXCRÈME
CREME DE CORPO CALMANTE 60 ML

Todos nós conhecemos essa sensação. Depois de um dia longo, 
tudo o que deseja é aplicar um bom hidratante e relaxar um pouco. 
E nós dizemos, porque não? Afinal merece-o! FlexCrème é um 
creme de corpo calmante fantástico, com um aroma incrível que 
o(a) deixará com uma agradável sensação refrescante. A fórmula 
especial de fácil aplicação e rápida absorção, também oferece a 
vantagem de acalmar a pele e de lhe dar a sensação refrescante  
do mentol, para além de melhorar a elasticidade da sua pele.  

Aplique na pele este creme de absorção rápida e sinta o seu 
efeito calmante. Não aplique sobre feridas ou pele danificada. 
Não use mais do que quatro vezes por dia.

O Flexcrème contém mentol, conhecido pela sua sensação 
refrescante e pelos seus efeitos calmantes – e um aroma  
fabuloso a menta! 
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Os suplementos 
ajudam a ter uma 
pele fantástica!
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Beauty Focus é para cuidar do seu 
aspeto. Permite-lhe obter resultados 
visíveis e desfrutar do segredo para 
uma pele de aspeto bonito. Toda essa 
ciência da beleza no seu suplemento 
diário. Empolgante, não é?
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SUPLEMENTO ALIMENTAR COM 30 SAQUETAS

Pronto(a) para avançar para resultados deslumbrantes? Inicie a sua 
jornada para uma pele magnífica com Beauty Focus Collagen+. 
O nosso suplemento de beleza inovador com colagénio inclui 
hidrolisado de colagénio, extrato de óleo de trigo e luteína. Com 
tudo isto, Collagen+ proporciona um conjunto de benefícios para 
pele de aspeto radiante e redução no volume das rugas junto  
aos olhos. 

Misturar uma saqueta com 100 ml de água. Consumir durante  
os primeiros minutos após misturar. Tomar uma vez por dia.

Os nossos péptidos de colagénio têm um perfil peptídico muito 
específico, como uma impressão digital que os torna otimizados 
para a beleza, como é ilustrado em ensaios clínicos em humanos 
que mostram melhorias no aspeto da pele. 

 

RAZÕES PARA ADORAR

COMO USAR

SABIA QUE…

Beauty Focus Collagen+ é 
um suplemento de beleza de 
colagénio inovador que inclui 
ingredientes de beleza escolhidos 
com mestria e que atua em 
diversos componentes de  
uma pele bonita.

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


O TR90 Wellbeing Programme alia os conhecimentos e a experiência dos cientistas da Nu Skin 
a ingredientes naturais, receitas saudáveis e exercício físico, para que consiga transformar o modo 
como se alimenta, mexe e vive. Experimente TR90 com o nosso programa de 30 dias ou opte 
logo pela nossa oferta de 90 dias, para uma experiência completa.

“A vida está repleta de desafios, mas não tem de os enfrentar sozinho(a)”
TR90TR

90
TR

90
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UM PROGRAMA DE BEM-ESTAR DE 90 DIAS

Redescubra o seu eu curioso e confiante com o TR90. É um 
programa de bem-estar assente em ciência nutricional, ingredientes 
naturais e num sistema de apoio pessoal. Experimente TR90 
durante 30 dias ou mais. Com a ajuda das barras de substituição de 
refeição e de suplementos naturais cuidadosamente desenvolvidos 
– mais um plano de exercícios e dieta – encontrará a melhor forma 
para redefinir o seu estilo de vida.

O programa dura 90 dias. Durante as primeiras 2 semanas do 
programa, misture 1 saqueta de JS com um copo de água. Tome 
um comprimido Complex C 3 vezes por dia e um comprimido 
Complex F 4 vezes por dia, 15-20 minutos antes de comer, 
durante 90 dias. Substitua uma refeição principal por uma 
M-Bar e um copo de água. Siga o plano alimentar e de exercício 
recomendado.

Não estará sozinho(a) na sua jornada – iremos enviar-lhe 
regularmente dicas, truques e conselhos úteis por e-mail  
ou através de redes sociais. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/pt_PT/products/pharmanex/shop_all_categories/tr90/weight-management-program-overview.html
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SUPLEMENTO ALIMENTAR 90 CÁPSULAS

Este suplemento é perfeito para utilização diária. Consiste em  
pó de ginja garrafal, cacau e romã. Pense nisto como a cereja  
no topo do bolo das suas refeições diárias!

Tome uma cápsula três vezes por dia. De preferência, tome  
15 a 20 minutos antes das refeições, com muita água.

Embora seja importante recordar que os suplementos nunca 
devem ser utilizados para substituir uma dieta variada e 
equilibrada, não há dúvida de que podem servir de apoio.

TR90  
Complex C
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TABLETE DE SUBSTITUIÇÃO DA  
REFEIÇÃO 30 UNIDADES

Sendo fácil de integrar no seu estilo de vida, uma única tablete 
substitui uma refeição principal por dia, como parte de uma diet 
a de restrição calórica em que são necessários outros alimentos 
para ajudar a manter o peso, seguindo o programa TR90. 
Disponível em limão, cada caixa contém 30 tabletes. 

Quem desejar manter o peso após a perda de peso pode 
substituir o pequeno-almoço, o almoço ou o jantar por uma única 
tablete. Coma a tablete e beba um copo de água. Quem desejar 
perder peso, pode substituir duas refeições principais por dia por 
uma tablete por cada refeição.

Tal como todos os substitutos de refeição, cada M-Bar contém 
pelo menos 30% dos VRN de vitaminas e sais minerais que 
necessitamos de ingerir por dia. Certifique-se de que as 
acompanha com uma quantidade adequada de líquidos,  
exercício regular e uma dieta variada e equilibrada!

TR90 JS
SUPLEMENTO ALIMENTAR 15 SAQUETAS

Composto por ingredientes totalmente naturais, como o figo da 
Índia, a laranja sanguínea, a romã e o açafrão, o TR90 JS é uma 
excelente bebida para a sua rotina matinal e para começar as 
primeiras duas semanas da sua experiência TR90. 

Todas as manhãs, misture uma saqueta de pó num copo com 
250 ml de água ou outra bebida de baixo valor calórico da  
sua preferência.

Os ingredientes de TR90 JS são colhidos cuidadosamente nas 
regiões da Califórnia e do Mediterrâneo. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

A disponibilidade de alguns produtos pode variar por país.  
Para verificar a disponibilidade dos produtos no seu mercado local, 
visite www.nuskin.com.
Leia atentamente as instruções da embalagem antes de o utilizar

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


BATIDO DE PROTEÍNAS ADEQUADO PARA  
VEGANOS COM SABOR A CHOCOLATE

Descubra os TR90 V-Shakes: os batidos de proteínas adequados 
para veganos. Este batido delicioso com sabor a chocolate 
oferece um elevado teor de proteínas de origem vegetal e não 
contém corantes nem conservantes artificiais sendo, por isso, 
ideal para ajudar desde os iniciantes aos profissionais, e os fortes 
adeptos do ginásio.

Misture 25 g de pó de TR90 V-Shake com 500 ml de água fria e 
tome antes ou depois de treinar. Lembre-se de encher primeiro o 
shaker com líquido e depois adicione a proteína em pó e misture 
bem durante 20 a 30 segundos. Se não tiver uma colher própria, 
25 g equivalem a aproximadamente duas colheres de sopa.

Cada dose de V-Shakes contém 19 gramas de proteínas, à base 
de ervilha e arroz integral, e não contém lactose, glúten e soja; 
excelente para um snack de elevado teor proteico, pré-treino ou 
pós-treino, ou como parte de um pequeno-almoço saudável.

TR90 V-Shake  
Chocolate

SUPLEMENTO 120 CÁPSULAS

Quer o tome como parte do TR90 Wellbeing Programme ou 
prefira tomá-lo sozinho, este suplemento alimentar botânico 
é perfeito para utilização diária. Contém uma combinação de 
ingredientes, incluindo citrinos, cebola, uva, pimenta de Caiena, 
laranja vermelha e extrato de chá verde.

Toma uma cápsula quatro vezes por dia. De preferência com 
alimentos e bebida. 

O extrato de chá verde no Complex F ajuda a proteger as suas 
células do stress oxidativo.*

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake  
Vanilla

BATIDO DE PROTEÍNAS ADEQUADO PARA  
VEGANOS COM SABOR A BAUNILHA

Descubra os TR90 V-Shakes: os batidos de proteínas adequados 
para veganos. Este batido delicioso com sabor a baunilha oferece 
um elevado teor de proteínas de origem vegetal e não contém 
corantes nem conservantes artificiais, sendo, por isso, ideal para 
ajudar desde os iniciantes aos profissionais e aos fortes adeptos 
do ginásio. 

Misture 25 g de pó de TR90 V-Shake com 500 ml de água fria e 
tome antes ou depois de treinar. Lembre-se de encher primeiro o 
shaker com líquido e depois adicione a proteína em pó e misture 
bem durante 20 a 30 segundos. Se não tiver uma colher própria, 
25 g equivalem a aproximadamente duas colheres de sopa.

Cada dose de V-Shakes contém 19 gramas de proteínas, à base 
de ervilha e arroz integral, e não contém lactose, glúten e soja; 
excelente para um snack de elevado teor proteico, pré-treino ou 
pós-treino, ou como parte de um pequeno-almoço saudável.
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* Avaliação de alegação de saúde pendente.

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


A Nu Skin Force for Good Foundation tem a missão 
de melhorar a saúde, educação e situação económica de 
crianças, oferecendo esperança para um futuro melhor.

A Nu Skin baseia-se na ideia de retribuir. Isto está no cerne de quem somos e daquilo que 
fazemos. A Force for Good Foundation nasceu deste ideal e permitiu-nos apoiar, desde 1996, 
inúmeras causas fantásticas em todo o mundo. O conceito é simples: pode doar diretamente à 
fundação ou pode comprar produtos da linha Epoch e a Nu Skin fará uma doação de 0,25 USD 
à fundação por cada produto vendido. A Force For Good Foundation da Nu Skin estabelece 
depois uma parceria com outras organizações sem fins lucrativos para diferentes iniciativas: 

OS PROJETOS 
•  School of Agriculture for Family Independence (Escola Agrícola para a Independência 

Familiar) - SAFI: ensinar agricultura sustentável no Malawi, na Mtalimanja Village 
School (Escola da Aldeia de Mtalimanja). Após a implementação das técnicas da SAFI, 
o rendimento das colheitas pode aumentar 700%. São técnicas agrícolas e de irrigação 
adequadas que os agricultores podem utilizar e levar para as suas aldeias de origem.

•   Seed of Hope: as doações feitas através das vendas da nossa Epoch Baobab Body 
Butter ajudam a financiar a iniciativa de reflorestação no Malawi. Esta iniciativa centrou-se 
originalmente nos valiosos baobás. Hoje em dia, evoluiu para plantar também milhares  
de árvores de fruto, que contribuem para a vida quotidiana dos que aí vivem.

•  Seacology: criação de uma parceria de conservação vantajosa para todas as partes  
para ajudar as comunidades insulares a preservar os seus habitats marinhos para as  
gerações vindouras. 

•  Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: financia investigação para encontrar 
uma cura para a devastadora doença dermatológica epidermólise bolhosa (EB) 

•  Wells of Hope: fornece fundos à SAFI para limpar água através do nosso projeto de 
perfurações artesianas no Malawi. Cada novo poço permite que cerca de 500 pessoas 
tenham acesso a água limpa.

Uma cultura de retribuição à sociedade

Na Nu Skin, queremos ser uma Força para o Bem ao tratarmos bem o nosso planeta, 
melhorando as vidas de crianças, apoiando o desenvolvimento das gerações futuras  
e investindo na nossa comunidade.



Uma iniciativa social com fins lucrativos para  
capacitar as gerações futuras, taça a taça.

Nenhuma criança deveria alguma vez passar fome. Esta é a convicção subjacente à iniciativa 
Nourish the Children da Nu Skin. Com VitaMeal, fornecemos alimentos altamente nutritivos 
desenvolvidos pelos nossos cientistas de nutrição na Nu Skin. Pode comprar VitaMeal como os 
produtos normais e os sacos são doados diretamente a crianças através de uma organização de 
terceiros sem fins lucrativos, como a Feed the Children. Cada saco de 30 refeições VitaMeal 
contém 30 refeições para criança, o suficiente para proporcionar a uma criança uma refeição 
diária nutritiva durante 30 dias. E quando dá, nós também damos. Por cada compra de uma 
embalagem de cinco VitaMeal, ou por cada oito sacos comprados, a Nu Skin adiciona mais um.

É importante realçar que se trata de um programa com fins lucrativos, com comissões regulares 
sobre o produto e o lucro. Mas é precisamente isto que torna o programa sustentável; o 
incentivo em torno das vendas ajuda a garantir que as VitaMeals sejam vendidas e promovidas 
de forma regular. Atualmente, mais de 120 000 crianças recebem VitaMeal todos os dias, 
portanto, é importante que continue a ser um esforço contínuo e sustentável. Foi também 
assim que atingimos nada menos do que 750 milhões de doações de refeições em todo o 
mundo desde a sua criação, em 2002. Mas não vamos ficar por aqui. Com as nossas fábricas da 
VitaMeal no Malawi, a iniciativa Nourish the Children consegue ajudar a criar novos trabalhos  
e oportunidades económicas nas comunidades que a sua generosidade ajudar a manter. 

A Nu Skin é uma empresa de distribuição de produtos nutricionais e dermatológicos com fins lucrativos cotada na 
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NUS). A Nourish the Children é uma iniciativa da Nu Skin e está registada em alguns 
Estados como um co-empreendimento comercial. A iniciativa permite aos Brand Affiliates e clientes da Nu Skin comprar 
VitaMeal da Nu Skin e doá-la a organizações de beneficência para ajudar a resolver o complexo problema mundial da 
nutrição das crianças subnutridas. O preço do VitaMeal inclui os custos de produção, despesas gerais, distribuição e 
vendas. Como acontece com outros produtos da Nu Skin, os Brand Affiliates recebem comissões e a Nu Skin ganha  
uma margem de lucro em cada venda de VitaMeal.

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


Adotar práticas sustentáveis hoje que 
potenciem um amanhã rico em recursos.

Criar uma família global robusta através da 
capacitação das nossas comunidades locais.

Para a Nu Skin, sustentabilidade é muito mais do que apenas uma palavra em voga. 
Estamos empenhados em manter as nossas comunidades globais livres de poluição, 
seguras e protegidas para o futuro. Esta é uma tarefa intimidante, mas estamos 
orgulhosos de tornar nossa a missão de adotar hoje práticas sustentáveis para assegurar 
um amanhã rico em recursos. Assumimos compromissos concretos em torno dos nossos 
3 P: Pessoas, Produtos e Planeta. Já realizámos mudanças com impacto e mensuráveis 
para os nossos 20 principais produtos e assumimos o compromisso de melhorar a 
sustentabilidade de todos os nossos produtos até 2030.

Os nossos serviços à sociedade focam-se nas forças para o bem locais espalhadas pelo mundo. 
Na Europa, no Médio Oriente e em África, estabelecemos uma parceria com a European 
Leukodystrophies Association (ELA). Desde o início de 2020, é possível fazer doações para a 
ELA por doações diretas através de uma plataforma de terceiros (Alvarum). Além disso, quando 
compra os nossos produtos, por cada Pharmanex TR90 V-Shake vendido, a Nu Skin faz uma 
doação de 1 €. A associação apoia crianças que sofrem desta doença rara e as suas famílias em 
vários países europeus. É importante referir que a ELA também financia investigações clínicas 
para encontrar uma cura para crianças afetadas pela leucodistrofia em todo o mundo.

Para obter mais informações ou contribuir para estas iniciativas, visite www.forceforgood.org





Consulte a página do glossário em www.nuskin.com para ver 
uma lista de todas as marcas registadas na EMEA.
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