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SEKILAS TENTANG PRODUK
Menampilkan kesegaran, kulit yang jernih dipagi dan 
malam hari. ageLOC Gentle Cleanse & Tone pembersih 
dengan busa yang mewah yang menggabungkan 
pembersih dan penyegar dalam satu langkah. Lembut 
membersihkan, menjernihkan, melengkapi, menghidrasi 
kulit, mempersiapkan kulit anda untuk menerima bahan 
kandungan anti penuaan yang lebih canggih. Efektif 
mempersingkat waktu, dengan dua aksi ganda membantu 
mempertahankan PH alami kulit yang sehat dan 
memberikan manfaat ageLOC untuk kulit, menargetkan ke 
sumber utama penuaan dan membantu membuat kulit 
terasa segar dan terlihat awet muda.

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

menjaga dan meminimalkan tanda-tanda penuaan pada 
kulit.

PASAR SEKUNDER:
•  Wanita dan pria di bawah 30 tahun yang sadar dan peduli 

untuk menjaga kulit dari tampilan penuaan.

MANFAAT PRODUK
•  ageLOC menargetkan sumber utama penuaan untuk 

mempertahankan tampilan muda dan menyamarkan 
tampilan penuaan.

•  Membersihkan kulit, mempersiapkan kulit untuk 
menerima bahan kandungan anti penuaan.

•  Melengkapi dan mempertahankan kemampuan kulit untuk 
mengikat kelembaban, meningkatkan hidrasi kulit yang 
sehat. 

•  Bekerja pada PH alami kulit yang sehat, membantu untuk 
memelihara kelembaban alami kulit.

•  Diformulasi dengan bahan kandungan pembersih yang 
ringan, lembut untuk semua jenis kulit.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
•  ageLOC—teknologi eksklusif Nu Skin yang menargetkan 

pada sumber-sumber penuaan utama.
•  Betaine—mempertahankan air, meningkatkan hidrasi kulit. 
•  Surfaktan ringan dan gliserin—membersihkan kulit serta 

mempertahankan penghalang lipid alami kulit dan 
menambahkan kelembaban pada kulit.

PENGGUNAAN
Gunakan pada pagi dan malam hari. Basahi wajah dan 
leher dengan air hangat. Keluarkan produk dan tempatkan 
pada ujung jari dan pijat lembut pada bagian wajah dan 
leher, hindari kontak dengan mata. Bilas dengan air 
hangat dan keringkan. ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
tersedia dalam kemasan yang dioptimalkan untuk 
pemakaian 30 hari.

PRODUK PELENGKAP
•  ageLOC® Future Serum—mengandung konsentrasi 

ageLOC dalam kadar maksimal untuk menargetkan 
sumber utama penuaan. Serum ini menampilkan kulit yang 
terlihat lebih muda dalam delapan cara: dengan 
meningkatkan struktur kulit muda, menghaluskan tekstur, 
menyamarkan munculnya garis halus dan kerutan, 
meningkatkan kecerahan kulit, meminimalkan tampilan 
pori-pori, meratakan warna kulit, menyamarkan perubahan 
warna, dan meningkatkan hidrasi.
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•  ageLOC® Radiant Day SPF 22—losion ringan untuk 
penggunaan harian yang menghidrasi dan melindungi kulit 
terhadap tanda-tanda penuaan, sementara bahan kandun-
gan 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, 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.

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

Ethocyn® is a registered trademark of BCS.

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

•  ageLOC  Galvanic Spa 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 menyamarkan 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
Jenis kulit apa saja yang bisa menggunakan ageLOC Gentle 

Cleanse & Tone? 
Formula ageLOC Gentle Cleanse & Tone sangat ringan 
sehingga setiap orang dengan jenis kulit yang berbeda 
dapat menggunakannya.

Apa yang membuat ageLOC Gentle Cleanse & Tone 
pembersih sekaligus toner? 
PH kulit sekitar 5,5, meskipun sebagian besar ahli setuju 
bahwa kulit yang sehat memiliki PH yang bervariasi antara 
4,5 - 6,5. ageLOC Gentle Cleanse & Tone diformulasi 
dengan PH 5,5 - 6,0; berada dalam kisaran kadar yang 
dibutuhkan kulit yang sehat. Karena itu, produk ini 
berfungsi sebagai pembersih dan toner, yang akan 
menyeimbangkan PH kulit. 

Peran lain yang penting untuk toner di beberapa sistem 
inti Nu Skin (selain menyeimbangkan PH untuk 
mempersiapkan kulit menerima produk perawatan 
selanjutnya) adalah sebagai sarana untuk mengirimkan 
bahan kandungan utama ke dalam kulit.

Bagaimana ageLOC Gentle Cleanse & Tone membantu 
mempertahankan PH yang tepat pada kulit jika saya 
menggunakan air untuk membilas wajah setelah 
dibersihkan? 
Meski air biasanya memiliki kadar PH yang berbeda 
dengan kulit, namun air tidak memiliki kemampuan untuk 
mengubah PH selama pembilasan setelah menggunakan 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Air hanya mengandung 
sangat sedikit komponen yang berkontribusi pada 
perubahan kadar PH yang cepat pada kulit. Karena itu, 
membilas produk yang dapat menyeimbangkan PH dari 
permukaan kulit dengan air tidak signifikan terhadap kadar 
PH secara keseluruhan. 

BAHAN KANDUNGAN
Water(Aqua), Glycerin, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl Methyl 
Gluceth-10 Hydroxypropyldimonium Chloride, Disodium 
laureth sulfosuccinate, Caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, 
Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Parfum, Narcissus tazetta bulb extract, Schizandra 
chinensis fruit extract .

Bebas Paraben.
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