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סקירה כללית
התפנקו בהתחדשות עשירה מדי לילה. קרם הלחות העשיר 
ללילה ”לילה מהפכני“ מסדרת ®ageLOC הוא קרם לחות 

עשיר, אשר מפחית באופן דרמטי את מראה הקמטים, 
הקמטוטים והנקבוביות, כדי שתתעוררו בבוקר לעור קורן, חלק 
וגמיש. הקרם הבלעדי מכיל ®ageLOC אשר נלחם במקורות 

ההזדקנות האולטימטיביים. בנוסף, הרכיבים הסופר-עדינים 
מחקים את המבנה הטבעי של העור ופועלים עם תהליך 

ההתחדשות הטבעי שלו, המתרחש בשעות הלילה, ללחות 
עמוקה, שיקום ועור במראה צעיר. 

קהל היעד
מותאם לנשים ולגברים מעל גיל 30, אשר מעוניינים למנוע 

ולצמצם את סימני ההזדקנות.
המוצר מתאים גם לנשים ולגברים המודעים לעורם, שגילם 

פחות מ- 30, אשר מבקשים למנוע את סימני ההזדקנות 
הניכרים לעין.

יתרונות
®ageLOC • מתמקד במקורות ההזדקנות האולטימטיביים, 

כדי לשמר מראה צעיר ולהפחית את סימני ההזדקנות.
• מכיל רכיבי אנטי אייג‘ינג מתקדמים, אשר מוכחים מדעית כ:

 , מעודדים התחלפות תאים כמו בעור צעיר ב- 85% -
למרקם חלק ורך יותר אותו ניתן להרגיש.

, לעור  מפחיתים את מראה הקמטים והקמטוטים ב- 45% -
במראה צעיר, חלק ורך באופן ניכר לעין. 

התחלפות תאים כבעור צעיר מצמצמת את מראה  - 
הנקבוביות.

• מכיל רכיבים עדינים אשר מחקים את המבנה הטבעי 
וההרכב של העור, להפחתת רגישות העור והספקת יתרונות 

מעולים, ללא הפרעה למאזן הלחות הטבעי בו.
• פועל יחד עם תהליכי השיקום וההתחדשות המתרחשים 

בשעות הלילה, לחיזוק המחסום הטבעי של העור, לעור חזק 
ועמיד יותר.

רכיבים עיקריים
, אשר  • Nu Skin -טכנולוגיה בלעדית ל – ageLOC®

מתמקדת ב- arSuperMarkers, מקורות ההזדקנות 
האולטימטיביים.

תמצית אפונה, תמצית במבוק וגלוקוזמין•  – תערובת רכיבי 
אנטי אייג‘נג עוצמתית במיוחד, אשר הוכחה כמפחיתה את 

מראה הקמטים והקמטוטים ומעודדת התחלפות תאים, 
לעור במראה צעיר.

חומצה היאלורונית ו- ceramide 3•  – שומרים ומגינים על 
הלחות בעור, ללחות מוגברת ולמראה קורן.

אופן השימוש
כדי להשלים את שגרת הערב, יש למרוח כמות קטנה בעזרת 

קצות האצבעות בתנועות כלפי מעלה וכלפי חוץ על הפנים 
והצוואר, לכיסוי מלא והגנת UV. יש להימנע ממגע עם אזור 

העיניים. גודל קרם הלחות העשיר ללילה ”לילה מהפכני“ 
מסדרת ®ageLOC והנחיות השימוש מתאימים לשימוש 

במשך 30 יום.

מוצרים משלימים
קצף ניקוי ואיזון מסדרת ®ageLOC•  – מנקה, מטהר, משקם 

ומחדיר לחות לעור, בזמן שהוא מכין אותו לספיגת רכיבי 
האנטי אייג‘ינג. מותיר את העור רך, רענן ובמראה צעיר.
סרום עתידני מסדרת ®ageLOC•  - מספק את הריכוז 

המקסימלי של ®ageLOC, כדי להתמקד במקורות 

TRANSFORMING NIGHT
קרם לחות עשיר ללילה 

”לילה מהפכני“

ageLOC® המיצוב של

מדע ה- ageLOC הבלעדי ל- Nu Skin מתמקד ב- 

arSuperMarker - מקורות ההזדקנות האולטימטיביים.



2

©2009 • Nu Skin® • www.nuskin.com/il

ההזדקנות האולטימטיביים. הסרום היוקרתי מוכח קלינית 
כחושף מראה צעיר יותר בשמונה דרכים: באמצעות קידום 

מבנה צעיר של העור, החלקת המרקם, הפחתת מראה 
הקמטים והקמטוטים, הקניית מראה קורן לעור, צמצום 
מראה הנקבוביות, איחוד גוון העור, הפחתת שינויי הגוון 

ושיפור הלחות.
תחליב ליום SPF22 ”יום קורן“ מסדרת ®ageLOC•  – תחליב 

קליל במרקמו, לשימוש יומיומי, אשר מחדיר לחות לעור 
ומחזק אותו כנגד סימני ההזדקנות, בזמן שרכיבים אשר 
מבהירים את העור מקנים לעור מראה אחיד וקורן יותר. 

הנוסחה החלקה כמשי מגינה גם כנגד קרינת השמש עם 
מסנן קרינה SPF22, מעודדת את תהליך התחלפות התאים 
כבעור צעיר, למרקם חלק ורך יותר, וכן מכילה רכיבים אשר 

הוכח כי הם מפחיתים את מראה הקמטים והקמטוטים.
  •Galvanic -ומוצריה – מכשיר ה Galvanic Spa™ II שיטת

™Spa אותו ניתן לתכנת, עם פטנט הזרמים הגלווניים 
המתכווננים מעצמם והראשים המתחלפים, פועלת 

בסינרגיה עם מוצרים בנוסחאות מיוחדות, אשר מקלות על 
העברת הרכיבים העיקריים, לתוצאות מיטביות. 

 ,  •Galvanic Spa -הג‘לים הטיפוליים לפנים מסדרת ה
אשר מכילים ®ageLOC, משקמים את החיוניות הטבעית 

של העור ומסירים לכלוכים, בזמן שהם מספקים רכיבי 
 Tru Face™ ממוקדים. מתקן הקמטים מסדרת ageLOC®

מסייע להחליק את מראה הקמטים והקמטוטים. הג‘ל 
לעיצוב הגוף מסדרת ה- Galvanic Spa מסייע להפחית 

את מראה הצלוליט ותכשיר הטיפוח לשיער ®Nutriol מסייע 
לרענן ולקדם שיער במראה שופע ובריא.

Tru Face™ Essence Ultra • – משיב לעור מוצקות ועיצוב. 
מכיל אתוצין, רכיב אנטי אייג‘ינג אשר הוכח קלינית כמשפר 
את תכולת האלסטין בעור, הרכיב העיקרי בעור מוצק וצעיר.
קרם עיניים ™IdealEyes מסדרת ™Tru Face•  - מפחית את 
מראה העיגולים הכהים מתחת לעיניים ובו-זמנית משפר את 

המראה הקורן והחלק של העור. נועד במיוחד לעור באזור 
העדין סביב העין. טיפול אנטי אייג‘ינג אשר מבטיח כי העיניים 

שלכם ייראו צעירות, רעננות ומלאות חיים.

שאלות נפוצות
?arSuperMarkers מה משמעות המונח

, סמני-על ביולוגיים הקשורים בגיל, הוא  • arSuperMarkers
מונח ש- Nu Skin הגתה, אשר מתאר תרכובות כימיות בגוף, 

אשר משפיעות על הדרך שבה אנו מזדקנים ומהוות את 
מקורות ההזדקנות האולטימטיביים.

מה הופך את קרם הלחות העשיר ללילה ”לילה מהפכני“ 
מסדרת ®ageLOC לתכשיר לחות מעולה ללילה?

• קרם הלחות העשיר ללילה ”לילה מהפכני“ מסדרת 
®ageLOC כולל רכיבים אשר מחקים את המבנה הטבעי 

של העור, בנוסחה המכילה חמאת שיאה, אשר משקמת את 
מחסום הליפידים בעור וכן חומצה היאלורונית, אשר מספקת 

לחות מוגברת. נוסחתו של המוצר, המתבססת על רכיבים 
מובילים, משחקת תפקיד מרכזי בסיוע לתהליך ההשתקמות 

של העור במהלך הלילה.

רכיבים
Water (Aqua), Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl 
Methicone, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter), Caprylic/Capric Triglyceride, 
Hydrogenated Lecithin, Ammonium Acryloyldimeth-
yltaurate/VP Copolymer, Sorbitol, Dimethicone/
Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Hydroxyethylcellu-
lose, Glucosamine HCl, Salicin, Pisum Sativum (Pea) 
Extract, Squalane, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Bambusa Vulgaris Leaf/Stem Extract, Ceramide 3, 
Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium 
Hyaluronate, Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, 
Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Phenoxyethanol.

נטול פראבן.

מהפכני לילה 


