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SEKILAS TENTANG PRODUK
Temukan tampilan lebih muda pagi dan malam hari. 
Produk anti penuaan inovatif yang dibuat oleh Nu Skin, 
ageLOC Future Serum memberikan konsentrat ageLOC 
ke dalam kulit secara maksimal. ageLOC Future Serum – 
untuk tampil lebih muda secara nyata.

TARGET PENGGUNA
PASAR UTAMA:
•  Wanita dan pria di atas 30 tahun yang peduli untuk men-

jaga dan menyamarkan tanda-tanda penuaan pada kulit.
PASAR SEKUNDER:
•  Wanita dan pria di bawah 30 tahun yang sadar dan peduli 

menjaga kulit dari tampilan penuaan yang terlihat.

MANFAAT PRODUK
•  ageLOC menargetkan sumber utama penuaan untuk 

mempertahankan tampilan muda dan menyamarkan 
tampilan penuaan.

•  Meningkatkan kemudaan struktur kulit - teknologi bahan 
kandungan yang tengah dipatenkan ini merangsang 
produksi kolagen hingga 150% dan menunjukkan penurunan 
produksi MMP sebanyak dua kali lipat (MMP 
menghancurkan struktur kulit).

•  Menghaluskan tekstur — dapat merangsang pembaruan sel 
muda hanya dalam lima hari untuk kulit lebih halus dan lem-
but yang dapat Anda rasakan.

•  Meratakan warna kulit — dengan menjaga kulit dari mun-
culnya jerawat, kulit kusam, dan warna tidak merata, untuk 
kulit lebih halus dan terlihat muda.

• menyamarkan tampilan garis halus dan kerutan.

• Meningkatkan kecerahan kulit — dengan teknologi untuk 
   mencerahkan warna kulit.
• Menyamarkan tampilan pori-pori — dengan pergantian sel 
kulit baru.
• Menyamarkan diskolorasi — teknologi pencerah yang 
membantu menghentikan produksi melanin yang tidak 
diinginkan pada kulit untuk menyamarkan bintik-bintik warna 
kulit yang tidak merata.
• Meningkatkan kelembaban — dengan merangsang    
   hyaluronic acid, sebuah senyawa pelembab yang ditemukan   
   secara alami pada kulit.

KANDUNGAN UTAMA
•  ageLOC — teknologi eksklusif Nu Skin yang 

menargetkan, sumber-sumber penuaan utama.
•  Equol—membantu kulit berperilaku lebih seperti kulit 

muda. Riset dalam jaringan menunjukkan bahwa bahan 
kandungan yang tengah dalam proses paten ini membuat 
kandungan kulit lebih muda untuk memperbaiki struktur 
kulit dan menekan produksi enzim yang merusak seperti 
MMP3, yang merusak struktur kulit. Kandungan ini juga 
meningkatkan pergantian sel, membuat kulit lebih muda, 
bersinar, dan lebih halus.

•  Pea extract, bamboo extract, and glucosamine—campuran 
bahan kandungan anti penuaan yang kuat telah terbukti 
menyamarkan tampilan garis-garis halus dan kerutan dan 
meningkatkan pergantian sel kulit, sehingga secara visual 
kulit terlihat lebih muda.

•  Lightening complex—menargetkan pada aktivasi, sintesis, 
dan ekspresi ketidakrataan warna kulit.  
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PENGGUNAAN
Sebelum pelembab, letakkan dua bulatan serum pada jari 
Anda dan oleskan dengan gerakan ke atas, ke arah luar 
pada wajah dan leher. Hindari bagian mata. ageLOC 
Future Serum tersedia dalam kemasan untuk 
penggunaan 30 hari.

PRODUK PENDUKUNG
•  ageLOC® Gentle Cleanse & Tone—membersihkan, 

mencerahkan, dan melembabkan kulit, sambil 
mempersiapkan untuk menerima bahan anti penuaan 
yang canggih, membuat kulit Anda terasa lembut, 
segar dan awet muda.

•  ageLOC® Radiant Day SPF 22—lotion ringan untuk 
penggunaan harian yang menghidrasi dan melindungi 
kulit terhadap tanda-tanda penuaan, sementara bahan 
kandungan pencerahnya membuat kulit terlihat lebih 
cerah, lebih bercahaya. 

•  ageLOC® Transforming Night—bahan kandungan ringan 
yang meniru struktur kulit, bekerja seiring proses 
pembaruan alami kulit pada waktu malam sehingga saat 
Anda bangun kulit bersinar, kencang, dan tampak muda. 
Diformula khusus untuk menyamarkan tampilan garis-
garis halus, kerutan, dan pori-pori, krim malam ini 
mengurangi sensitivitas serta menggantikan kelembaban 
alami kulit – kemampuan untuk mengikat hidrasi yang 
mendalam.

•   ageLOC® Tru Face® Essence Ultra—memperbaiki 
kekokohan dan kekencangan kulit. Dilengkapi Ethocyn, 
bahan anti penuaan yang meningkatkan kadar elastin 
kulit, komponen kunci untuk kekencangan kulit.

•  Tru Face® IdealEyes®—menyamarkan tampilan kantung 
mata serta secara cepat meningkatkan kecerahan kulit 
dan menghaluskan. Dirancang secara spesifik untuk area 
mata yang halus, perawatan anti penuaan ini memastikan 
mata Anda terlihat muda, segar, dan cerah.

•  Galvanic Spa II System dan Produk- produknya—
instrumen Galvanic Spa yang dapat diprogram dengan 
arus paten galvanik yang dapat menyesuaikan secara 
otomatis dan kepala konduktor yang dapat ditukar bekerja 
sinergis dengan produk-produk yang diformulasikan 
khusus untuk memfasilitasi pengiriman bahan-bahan 
kandungan utama untuk tampilan yang optimal. Galvanic 
Spa Facial Gels dengan ageLOC mengembalikan 
kecerahan alami kulit dengan mengangkat kotoran, serta 
mengirimkan bahan kandungan ageLOC; True Face Line 
Corrector membantu menghaluskan tampilan garis-garis 
halus dan kerutan; Galvanic Spa Body Shaping Gel 

membantu menyamarkan tampilan selulit; dan Nutriol 
Hair Fitness Treatment membantu merevitalisasi dan 
meningkatkan kesehatan rambut agar terlihat lebih lebat.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apakah yang dimaksud dengan arSuperMarkers?
Istilah yang diciptakan Nu Skin untuk menggambarkan 
komponen kimia tubuh yang mempengaruhi bagaimana 
kita menua dan merupakan sumber utama penuaan.

Bagaimana ageLOC Future Serum dibandingkan 
dengan produk perawatan lainnya?
ageLOC Future Serum mengandung konsentrasi 
ageLOC dalam kadar maksimal dan mengatasi lebih 
banyak tanda-tanda penuaan dibandingkan produk 
Nu Skin lainnya. 

Bisakah ageLOC Future Serum ditambahkan ke sistem 
inti Nu Skin lainnya? 
ageLOC Future Serum diciptakan sebagai bagian dari 
ageLOC Transformation SYstem, dapat dengan baik dan 
efektif ditambahkan ke dalam langkah perawatan setiap 
sistem inti lainnya atau perawatan khusus lainnya. 

Apakah ageLOC Future Serum merupakan produk anti 
penuaan yang agresif? 
Ya dan tidak. ageLOC Future Serum memerangi tanda-
tanda penuaan, produk ini telah diformulasi dengan bahan 
kandungan yang menargetkan pada produksi kolagen, 
tekstur, garis-garis halus dan kerutan, kecerahan, tampilan 
pori-pori, warna kulit, hidrasi, dan perubahan warna. Meski 
dengan bahan kandungan yang kuat, formula produk ini 
sangat ringan, dan tidak menyebabkan kering maupun 
iritasi pada kulit karena formulanya membantu 
mempertahankan kelembaban kulit. 

BAHAN KANDUNGAN
Water (aqua), Butylene glycol, Cyclopentasiloxane, 
Glycerin, Pentylene glycol, Polymethylsilsesquioxane, 
Hdi/trimethylol hexyllactone crosspolymer, Isoceteth-20, 
1-methylhydantoin-2-imide, Dimethicone, Polysilicone-11, 
Glucosamine hcl, Polysorbate 80, Citrus Limon (Lemon) 
Peel Extract, Sclerotium Gum, Lysolecithin, Cetyl 
alcohol, Glyceryl stearate, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Pisum sativum 
extract, Ammonium acryloyldimethyltaurate/
beheneth-25 methacrylate crosspolymer, Equol, 
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Chlorphenesin, Bambusa vulgaris leaf/stem extract, 
PEG-75 Stearate, Xanthan gum, Pullulan, 
Isohexadecane, Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Ceteth-20, Steareth-20, Decyl Glucoside, Ammonium 
polyacryloyldimethyl taurate, Disodium EDTA, 
Fragrance (Parfum) Components and Finished 
Fragrances, Sodium hyaluronate, schizandra chinensis 
fruit extract, Narcissus tazetta bulb extract, 
Hexapeptide-2  .

Paraben-free.
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