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Cơ thể của chúng ta thật là kỳ diệu. Nó 
tự nhiên học, phát triển và tự sửa chửa.



Nó thiết kế để sống trẻ. 



Chúng ta sinh ra với sự thiết kế cơ 
chế phòng chống loã hoá để chống 
lại những ảnh hưởng của lão hoá 



Nhưng thời gian qua 
đi ,ảnh hưởng bên ngoài 
cũng như bên trong có 
thể phá hoại những sinh 
hoạt trẻ đẹp tự nhiên và 
làm tăng trưởng ảnh 
hưởng gìa nua.



Căn bản là cho cơ thể 
chúng ta cái mà nó cần 
để nó tiếp tục làm 
những gì mà nó đã 
được thiết kế–sống trẻ  



Qua sự thấu hiểu đặc biệt của Nu Skin 
làm sao cho biểu hiện gen ảnh hưởng 
đến cơ chế phòng  chống sự lão hoá, 
chúng tôi  có thể thiết kế sản phẩm 
nhắm thẳng vào nguồn của sự lão hoá.   



GIỚI THIỆU 

Một cách mạng bổ sung chống lão hoá 
này giúp tiếp sức lại cho cơ chế chống 
lão hoá của chúng ta.  
ageLOC Y- Span thiết kế để tăng thêm 
thời gian trẻ trung của bạn — kéo dài 
những năm tháng để tận hưởng cuộc 
sống năng động, đầy năng lượng và 
lành mạnh. 
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ageLOC Y-Span đẩy mạnh sự biểu hiện 
tuyệt vời vào những nhóm chính yếu của 
gen và đem lại sự thâu nhận những dinh 
dưỡng lợi ích.  Cung cấp cơ thể với những 
sự bảo vệ mạnh mẽ hổ trợ chống lão hoá 
và giúp chúng ta già một cách trẻ trung.* 



Kết quả: Khám phá công 
thức để làm mạnh và hổ trợ 
cơ chế chống lão hoá của 
chúng ta. 

Sức mạnh trong ageLOC Y- Span là 
những thành phần nguyên liệu hỗn 
hợp tiên tiến giúp cung cấp chất dinh 
dưỡng không sẳn sàng mặc dù có 
một chế độ ăn uống lành mạnh.   

Chúng tôi rất thận trọng lựa chọn 
nguyên liệu cho xứng với lợi ích đặc 
trưng và khả năng tác động tuyệt đối 
của nó đến biểu hiện Gen.  



Sức mạnh xác định 
tuổi của bạn.  
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