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



Nó được thiết kế để sống trẻ. 



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 
già 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. 



GIỚI THIỆU 
Y-SPAN



1. Khoa học độc quyền
2. Thành phần hoà trộn

lùng
3. Kết quả đáng ghi nhớ

Sản phẩm bổ sung chống lão hoá 
tiên tiến nhất chưa từng có 

ageLOC Y-SPAN 



KHOA HỌC 

Tại Nu Skin chúng tôi xây dựng dựa trên 
dinh dưỡng và hiểu biết chống Oxy hoá 
chống lão hoá cộng thêm phần nghiên cứu 
chống lão hoá biểu hiện gen của chúng tôi 
-dẫn đầu của nền khoa học và đổi mới

Qua sự thấu hiểu  cách gen phản ứng 
cho thành phần đặc trị và ứng dụng sự 
hiểu biết này chúng tôi chế tạo một sản 
phẩm bổ sung chống lão hoá tiên tiến 
nhất

BIỂU HIỆN GEN CHỐNG OXY HOÁ DINH DƯỠNG 



Được hỗ trợ từ hơn 35 năm nghiên 
cứu của chống lão hoá biểu hiện 
gen, quyền sở hữu khoa học chống 
lão hoá chúng tôi đã đạt đến không 
giống như những cách khác trên 
thế giới 

KHOA HỌC 



 Khi chúng ta bắt đầu lão hóa, cơ 
chế chống lão hoá (ADM's) là cơ 
chế đẩy mạnh thay đổi lành 
mạnh của những sự hư hại và 
phục hồi những bước tiến hoá 
của thoái hóa chức năng, thực 
thi và hoạt động   

Vì bảo trì và  hổ trợ những sinh 
hoạt và chức năng của cơ thể 
ADMs chúng tôi được trang bị 
tốt hơn để sống trẻ trung  

KHOA HỌC 



ageLOC Y-SPAN cung 
cấp một sáng kiến hoà 
tan của những thành 
phần với lợi ích độc đáo 
ích lợi cho sức khoẻ và 
khả năng tích cực ảnh 
hưởng biểu hiện gen 
Thành phần hoà tan độc 
đáo này không có sẵn từ 
cách ăn uống lành mạnh 

THÀNH PHẦN 
HỔN HỢP



Kỹ thuật Licap®
• Cho phép cung cấp chất lỏng và chất đặt

cùng nhau trong một viên nhộng
• Phát triển thuyết khả năng thẩm thấu

thành phần chất béo
• Làm bớt đi số lượng và kích thước của

các viên nang
• Hỗ trợ bảo đảm cung cấp lợi ích của

chống lão hoá

THÀNH PHẦN 
HỔN HỢP



ageLOC Y-SPAN xúc tiến khả năng 
tự nhiên của cơ thể chiến đấu với 
lão hoá bằng cách tăng cơ chế 
chống lão hoá từ bên trong 

KẾT QUẢ 



KHẲNG ĐỊNH
• Một trong những bổ sung chống lão hoá tiên tiến chưa 

TỪNG có của chúng tôi, ageLOC Y-SPAN nhắm thẳng vào 
khà năng bẩm sinh để chống lại nguồn lão hoá của nó.* 

•

•

ageLOC Y-SPAN khẳng định phương thức biểu hiện Gen với 
một sự hoà hợp  của những dinh dưỡng mà nó chưa sẵn 
sàng có cho dù đó là một chương trình ăn uống mạnh khoẻ.* 

ageLOC Y-SPAN ảnh hưởng nhiều cơ chế chống lão hóa để 
hỗ trợ lợi ích của chất dinh dưỡng rộng rãi hơn và đẩy mạnh 
về sức khoẻ.*

o Cơ thể quân bình
o Tế bào hưởng ứng
o Tình trạng ADN tốt
o Quân bình phản ứng của

cytokine
o Bảo vệ Oxi hoá
o Não bộ
o Mắt

o Tim
o Da
o Chức năng miễn

dịch
o Xương
o Khớp
o Biến hoá chất mỡ
o Sinh hoạt thể lực

KẾT QUẢ



HỒ SƠ 
THÍCH HỢP 



HỒ SƠ 
THÍCH HỢP



ageLOC Y-SPAN bổ sung 
sản phẩm Pharmanex 



SỨC MẠNH ĐỂ XÁC NHẬN TUỔI CỦA BẠN 
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