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PENJELASAN PRODUK
Mnajakan kulit Anda dengan Epoch® Glacial Marine Mud. 
Harta karun dari mulut muara yang membersihkan kulit ini 
membantu menarik keluar kotoran, membantu 
mengangkat sel-sel kulit mati, dan merawat kulit yang 
bermasalah. Terus diperkaya oleh bahan kandungan dari 
laut, lumpur unik ini merawat kulit dengan lebih dari 50 
macam mineral yang bermanfaat bagi kulit, termasuk zinc 
dan tumbuhan laut. Partikel alaminya yang sangat halus 
dan mudah diserap meningkatkan manfaat pembersihan 
dari produk ini. Melalui proses homogenisasi yang 
eksklusif, ukuran partikel tersebut diperhalus lagi untuk 
mendapatkan lumpur yang memiliki daya serap tinggi dan 
melembabkan serta membersihkan, dengan konsistensi 
terbaik. Dapatkan kulit yang lebih berenergi dengan 
memanjakan wajah dengan perawatan yang teratur dari 
Epoch® Glacial Marine Mud.

TARGET PENGGUNA
Pria dan wanita dengan semua jenis kulit.

MANFAAT PRODUKT
• Partikel Glacial Marine Mud bertindak sebagai pencampur 

dengan membentuk penghalang di sekitar partikel yang 
berminyak, sehingga memudahkan pengangkatan.

• Kandungan lebih dari 50 macam mineral yang bermanfaat 
untuk merawat kulit.

• Melembutkan dan membersihkan kulit. Dengan menarik 
air lumpur membantu melembabkan kulit.

• Membantu menarik keluar kotoran dan zat-zat racun. 
Struktur dasar molekuler Glacial Marine Mud bermuatan 
negatif. Ion positif termasuk kation yang secara alami 
terdapat pada lumpur dan kotoran bermuatan positif 

terikat pada muatan negatif dari lumpur dan dapat dibilas 
sehingga kulit menjadi bersih dan bebas dari kotoran. 
 

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Glacial Marine Mud (Maris limus)—diperoleh dari daerah 

mulut muara glasial yang terpencil di Barat Laut Pasifik, 
menyerap zat-zat pencemar dari kulit (kotoran, sel-sel kulit 
mati, minyak berlebih), tanpa menghilangkan kelembaban 
kulit yang sangat berharga. Lumpur yang sangat berman-
faat bagi kulit ini telah dihomogenisasikan untuk mening-
katkan daya penyerapannya dan untuk mendapatkan kon-
sistensi yang ideal.

Berikut ini adalah beberapa dari lebih 50 macam mineral 
yang bermanfaat bagi kulit yang diunggulkan dalam 
produk ini:
• Tembaga—membantu meningkatkan kekuatan kulit, men-

gurangi kerapuhan.
• Zinc—mineral penting untuk kulit sehat.
• Magnesium—komponen penting dalam siklus energi alami 

kulit.
• Kromium—membantu memelihara keseimbangan di 

dalam kulit.

PENGGUNAAN 
Oleskan lapisan lumpur pada permukaan kulit, hindarkan 
daerah mulut dan mata. Biarkan lumpur mengering selama 
15 sampai 20 menit atau sampai berubah warna menjadi 
hijau laut muda (light aquamarine). Bilas sampai bersih 
dengan air hangat. Gunakan Epoch® Glacial Marine Mud 
dua sampai tiga kali seminggu.
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INFORMASI
Ribuan tahun lalu, Epoch Glacial Marine Mud secara alami 
tersimpan dalam di mulut muara di utara British Columbia. 
Menjadi legenda, lumpur tersebut ditemukan dan 
digunakan oleh penduduk pribumi Amerika yang mencoba 
membuat gerabah dari lumpur spesial ini. Mereka tidak 
berhasil karena partikel lumpur tersebut terlalu halus, 
namun tangan mereka menjadi halus dan lebih lembut. 
Kini, dengan hak eksklusif untuk menggunakan sumber 
daya yang langka ini, Nu Skin menghadirkan lumpur yang 
memiliki manfaat bagi kulit dan kaya akan mineral ini untuk 
mendorong Anda menjadi kekuatan pendorong untuk 
kebaikan di seluruh dunia melalui donasi kepara 
Epidermolysis Bullosa (EB) Medical Research Foundation.

Epidermolysis Bullosa (EB) adalah kelainan kulit yang 
diturunkan secara genetik  yang umumnya terjadi pada 
anak-anak dan menyebabkan terbentuknya ruam-ruam 
gatal atau luka terbuka pada lebih dari 75% permukaan 
tubuh mereka. Didedikasikan untuk  menemukan 
pengobatan EB, Nu Skin mendonasikan $0,25 dari setiap 
penjualan Epoch Glacial Marine Mud kepada EB Medical 
Research Foundation. 

PRODUK PELENGKAP
ageLOC® Transformation—beri kulit Anda kekuatan 
ageLOC setiap hari untuk menargetkan sumber-sumber 
penuaan. Produk-produk premium ini bekerja bersama 
untuk mengungkap kulit yang terlihat lebih muda dengan 
delapan cara — untuk tampilan kulit muda dan lebih sehat, 
hari ini dan di masa mendatang.

ageLOC® Galvanic Spa® System II—meremajakan wajah 
Anda, merevitalisasi kulit kepala Anda, dan membersihkan 
tubuh Anda dengan perawatan spa profesional – tanpa 
perlu membuat janji. Bawalah pengalaman spa ke rumah 
dengan ageLOC Galvanic Spa® System II yang sudah 
dipatenkan. 

ageLOC Tru Face® Essence Ultra—dengan ageLOC 
untuk menargetkan sumber-sumber penuaan, teknologi 
tangguh ageLOC Tru Face Essence Ultra membantu 
membentuk dan mengencangkan kulit, membantu 
meningkatkan produk energi sel, dan membantu 
menyamarkan tanda-tanda penuaan.
*Ethocyn is a registered trademark of BCS.
 

Nu Skin 180°® Anti–Aging Skin Therapy System— 
Nu Skin 180° perawatan kulit empat langkah yang 
membantu memperbaiki tekstur kulit, meratakan rona kulit 
dan membantu menyamarkan garis halus dan kerut untuk 
tampilan yang lebih muda. 

Epoch® Sole Solution®—dengan allspice berry cacah, krim 
ethnobotanik ini menghadirkan solusi tersembunyi dari 
hutan tropis kepada Anda. Lebih dari sekedar pelembab, 
Epoch Sole Solution mengembalikan tumit, jari dan tapak 
kaki yang lebih sehat. 

Epoch® Baobab Body Butter—shea butter ethnobotanik 
yang telah teruji waktu, dan serabut buah dari pohon 
baobab Afrika untuk menjadikan kulit lebih halus, kenyal 
serta lembut dan meningkatkan kelenturannya.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Bagaimana lumpur ini diambil? Apakah merusak 
lingkungan?
Semua peraturan pemerintah Kanada dipatuhi dalam 
proses ekstraksi lumpur ini. Setiap hari lumpur ini tertutup 
oleh gelombang pasang setinggi 8-10 kaki. Ketika pasang 
turun, lumpur digali. Bagian atas lumpur dibuang dan 
lumpur dipanen dari kedalaman 1-1.5 meter (3-4 kaki) 
menjamin konsistensinya. Semua lubang diisi dengan 
bebatuan dan bagian atas lumpur diganti kembali. Lumpur 
ini secara konstan akan dipenuhi kembali dari gelombang 
pasang dan dari mata air pegunungan yang berada tak jauh 
dari tempat tersebut. Lumpur ini berada di daerah yang 
sangat terpencil, 2,5 jam perjalanan dengan jip melalui 
jalan-jalan berdebu dan 2 jam perjalanan dengan kapal 
kecil dari jalan terdekat.

Apakah Epoch® Glacial Marine Mud dapat menodai 
pakaian?
Ya, oleh sebab itu berhati-hatilah ketika menggunakan dan 
membersihkan lumpur. Lumpur ini dapat menodai pakaian, 
kain pembersih untuk mandi, dan bahan-bahan tekstil lain 
yang kontak dengannya.
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BAHAN KANDUNGAN
Maris Limus Extract, Aqua, Phenoxy Ethanol, Chondrus 
Crispus, Potassium Sorbate, Benzoicacin Dehydro Acetic 
Acid, Citric Acid.
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