AGELOC® YOUTH LÀ GÌ?
ageLoc Youth là thành phần bổ sung chống lão hóa giúp hồi sinh cơ chế phòng chống sự lão hóa của cơ
thể. Được tạo ra bởi những nghiên cứu khoa học sáng tạo về gien, ageLoc Youth kéo dài những năm
tháng bạn có thể tận hưởng cuộc sống năng động hơn, tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.
CƠ CHẾ PHÒNG CHỐNG SỰ LÃO HÓA LÀ GÌ?
Cơ chế phòng chống lão hóa là cách mà cơ thể chống lại và duy trì khả năng chống lại những nhân tố gây
lão hóa bằng cách thúc đẩy sự điều tiết của các quy trình phục hồi hư tổn. Khi chúng ta bắt đầu lão hóa,
những thay đổi trong gien làm cho cơ chế chống lão hóa của cơ thể bị thoái hóa chức năng, hiệu quả và
khả năng. ageLoc Youth duy trì và hỗ trợ hoạt động này bằng cách tác động một cách tích cực tới sự điều
chỉnh biểu hiện gien, giúp chúng ta có thể sống trẻ trung.
CƠ CHẾ CHỐNG LÃO HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE NHƯ THẾ NÀO?
ageLoc Youth ảnh hưởng đến nhiều cơ chế chống lão hóa bằng cách mang đến những lợi ích sức khỏe diện
rộng và thúc đẩy một cách lành mạnh: hệ thống cân bằng, phản ứng của tế bào, sự nguyên vẹn của DNA,
quá trình phân bào, sự bảo vệ oxy hóa, não, mắt, tim, da, chức năng miễn dịch, xương, khớp, chuyển hóa
lipid, và hoạt động thể chất.
AI NÊN SỬ DỤNG AGELOC YOUTH?
Nam giới và phụ nữ trên 18 tuổi muốn duy trì tuổi trẻ và sống một cuộc sống tươi trẻ và khỏe mạnh hơn.
ĐIỀU GÌ LÀM CHO AGELOC YOUTH ĐẶC BIỆT?
• ageLOC Youth nhắm đến khả năng bẩm sinh của chúng ta để chống lão hóa tận gốc
• Bao gồm một hỗn hợp các chất dinh dưỡng không có sẵn ngay cả ở những bữa ăn lành mạnh.
• Được tạo ra dựa trên thành tựu khoa học trên 30 năm
• Tạo ra bằng sự hiểu biết khoa học của chúng tôi về các nhóm gen chính liên quan đến quá trình lão hóa,
cũng như khoa học về chống oxy hóa và dinh dưỡng.
• Tác động một cách tích cực đến gen để hỗ trợ cơ chế chống lão hóa khỏe mạnh
• Tác động đến những cơ chế chống lão hóa để mang đến những lợi ích trên diện rộng.
• Đã được SCS được chứng nhận. Đo lường sự khác biệt chất chống oxy hóa ageLOC Youth tạo ra được
trong cơ thể của bạn.
CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT VỀ NHỮNG VIÊN NHỘNG AGELOC YOUTH?
ageLoc Youth lợi dụng công nghệ viên nhộng đặc biệt, là Licap®, cho phép cùng đưa cả chất lỏng và chất
rắn vào viên nhộng vỏ cứng. Công nghệ này giúp ageLoc Youth cải thiện sự khả dụng sinh học của những
thành phần tan trong chất béo, có thể giúp đảm bảo mang đến lợi ích chống lão hóa.
HÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP AGELOC YOUTH CÓ KHÓ TÌM TRONG NHỮNG CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG
THƯỜNG HAY KHÔNG?
Sự sàng lọc các thành phần của chúng ta dẫn đến việc xác định một số thành phần tự nhiên, nhiều trong
số đó không phổ biến trong các loại thực phẩm được tiêu thụ thường xuyên, ngay cả trong số những cá
nhân cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh. Các thành phần như chiết xuất ngô tím, alpha lipoic acid,
D-limonene, * CoQ10, citrus bioflavonoids , resveratrol, và vitamin K2. Những thành phần khác của ageLOC Youth,
mặc dù được tìm thấy trong chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng người tiêu dùng phải hấp thụ một cách
khó khăn chỉ từ chế độ ăn uống của họ. Chúng bao gồm astaxanthin, trích xuất rosemary , EPA, DHA, vitamin
D, và quercetin.
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AGELOC YOUTH KHÁC VỚI LIFEPAK NHƯ THẾ NÀO?
ageLOC Youth và LifePak được thiết kế theo những cách khác nhau, với các nghiên cứu khoa học khác nhau.
Chúng tôi thiết kế LifePak với khoa học dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tốt nhất. Chúng tôi xây dựng
ageLOC Youth sử dụng cả ba khoa học chống lão hóa: khoa học độc quyền về gen của chúng tôi kết hợp với
các chất chống oxy hóa quan trọng và các yếu tố dinh dưỡng cho các sản phẩm tiên tiến nhất chống lão
hóa tốt nhất.
INẾU TÔI CHỈ SỬ SỤNG MỘT SẢN PHẨM, TÔI NÊN DÙNG AGELOC YOUTH HAY LIFEPAK
Để tác dụng chống lão hóa tốt nhất, bạn nên sử dụng ageLOC Youth. Công thức ageLOC Youth được dựa
trên những hiểu biết và kiến thức khoa học tiên tiến nhất.
TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG AGELOC YOUTH CÙNG R2 KHÔNG?
Hoàn toàn có thể, bạn có thể sử dụng al cùng với ageLOC R 2. Khoa học gien đã cho thấy sự phát triển
của cả hai sản phẩm, tuy nhiên, chúng tôi đánh giá các thành phần hỗn hợp cho những lợi ích khác
nhau. Chúng tôi điều chế ageLOC R 2 với lợi ích nhắm đến năng lượng tế bào chống lại sự phá vỡ phản
ứng của tế bào, tăng cường khả năng của cơ thể để bảo vệ và phục hồi DNA, và cung cấp nhiều lợi ích
dinh dưỡng phổ rộng.và sự thanh lọc tế bào, trong khi chúng tôi điều chế al nhằm hỗ trợ cơ chế chống
lão hóa chống lại sự phá vỡ phản ứng của tế bào, tăng cường khả năng của cơ thể để bảo vệ và phục
hồi DNA, và cung cấp nhiều lợi ích dinh dưỡng phổ rộng.
TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG AGELOC YOUTH CÙNG NHỮNG SẢN PHẨM PHARMANEX KHÁC KHÔNG?
Có, khoa học về gien của ageLoc Youth và khả năng nhắc nhở cơ thể cách bổ sung những chất bổ sung của
chúng tôi. ageLoc Youth nhắm đến những nguyên nhân của lão hóa bằng cách tác động tới nhựng gien có
ảnh hưởng đến cơ chế chống lão hóa. Điều này được thực hiện với một sự pha trộn độc đáo của những
thành phần không dễ dàng tìm thấy ngay cả trong một chế độ ăn uống lành mạnh. Những nguyên liệu đặc
biệt này và khả năng tác động một cách tích cực đến gien làm cho ageLoc Youth trở thành sản phẩm cốt lõi
suất sắc và người bạn đồng hành mạnh mẽ cho chế độ bổ sung hằng ngày của bạn.
NÊN SỬ DỤNG AGELOC YOUTH NHƯ THẾ NÀO?
Dùng 2 viên mỗi ngày khi ăn.
AGELOC YOUTH SẼ GIA TĂNG LƯỢNG CAROTENOID TRÊN DA?
Có, trong quá trình lựa chọn thành phần của chúng tôi để xác định các chất tự nhiên mà mục tiêu là cơ
chế phòng vệ lão hóa, chúng tôi cũng xác định một vài thành phần tích cực sẽ tác động đến tình trạng
chống oxy hóa của bạn.
NU SKIN CÓ THỰC HIỆN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ AGELOC YOUTH KHÔNG?
Có những nghiên cứu về ageLoc Youth đã hoàn thành hoặc đang tiếp tục.
TẠI SAO VIỆC RA MẮT AGELOC YOUTH LẠI THÚ VỊ?
ageLOC Youth đại diện cho làn sóng tiếp theo của cơ hội Nu Skin® ageLOC. Nhu cầu đối với các sản phẩm
chống lão hóa và khả năng tươi trẻ lâu hơn còn đang phát triển trên toàn thế giới. Tất cả mọi người trên toàn
thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc tìm kiếm và cảm thấy khỏe mạnh.
KHI NÀO AGELOC YOUTH SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ?
ageLOC Youth sẽ được giới thiệu tại Hội Nghị Kinh Doanh Toàn Cầu của Nu Skin vào tháng 10 năm 2015.
Thời gian mua hàng có giới hạn LTO sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.

