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N U  S K I N ®  P R O D U C T  I N F O R M A T I O N  P A G E

TENTANG AGELOC ME 
The Power to Be Me. Masing-masing dari kita adalah individu 
yang unik dengan kebutuhan yang berbeda. Sangatlah wajar 
jika kita  memerlukan untuk dapat dengan mudah 
menyesuaikan sesuatu yang benar-benar pribadi. Bayangkan 
perawatan kulit anti penuaan yang khusus bagi Anda. Kini hal 
itu bisa diwujudkan dengan teknologi canggih dan terobosan 
formula anti penuaan. Nu Skin kembali merumuskan 
perawatan kulit dengan ageLOC Me; perawatan kulit anti 
penuaan yang belum pernah Anda lihat, rasakan atau 
bayangkan sebelumnya.

ageLOC Me menciptakan pendekatan baru untuk perawatan 
kulit anti penuaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. 
Menampilkan lima produk canggih dan satu perangkat yang 
cerdas, ageLOC Me disesuaikan khusus oleh Anda, untuk 
Anda.

Dengan ageLOC Me, kulit cantik dan percaya diri setiap hari.

TARGET PENGGUNA 
Pria dan wanita yang berkeinginan menjaga dan 
menyamarkan tanda-tanda penuaan dan tertarik pada 
perawatan kulit terkini.

FITUR UTAMA 
• Rangkaian perawatan yang dapat disesuaikan - 

menggunakan evaluasi kulit ageLOC Me untuk 
menyesuaikan rangkaian produk khusus berdasarkan 
kebutuhan perawatan kulit dan preferensi Anda, dan 
memberikan kode perawatan kulit pribadi Anda. 

• Penghantaran produk yang cerdas – dengan beberapa 
opsi penghantaran dan 30 bahasa membantu Anda 
menyesuaikan pengalaman Anda. 

• Mode perjalanan – bawa produk bersama Anda dengan 
fitur yang mudah digunakan serta wadah perjalanan.

• Penyesuaian yang terus berlanjut –  lakukan evaluasi kulit 
ageLOC Me sesering yang Anda suka.

MANFAAT SISTEM AGELOC ME 
• Lima produk canggih dalam satu perangkat pintar yang 

mengeluarkan produk secara higienis.
• Membuat rutinitas perawatan kulit Anda menjadi lebih 

mudah dan menyenangkan. 
• Menyesuaikan dan mempermudah rutinitas perawatan 

harian Anda, membuatnya lebih nyaman.
• Memberikan dosis yang tepat dua kali sehari, setiap hari.
• Dilengkapi lima mode penghantaran produk yang dapat 

disesuaikan, termasuk semi otomatis, otomatis, demo 
tanpa pengeluaran produk, perjalanan, dan mode 
penggunaan tunggal.

• Memiliki fitur pengingat dosis yang tersisa sehingga 
Anda bisa mengetahui berapa banyak produk yang 
tersisa. Anda juga dapat mendaftar untuk pengiriman 
otomatis untuk mendapatkan produk isi ulang Anda, 
sehingga tidak ada hari yang Anda lewati tanpa 
perawatan harian.

PENGGUNAAN
Untuk hasil yang optimal, gunakan ageLOC Me sebagai 
perawatan dua kali sehari. Pagi dan malam, lakukan 
pembersihan dan penggunaan toner, lalu aplikasikan serum 
ageLOC Me dilanjutkan pelembab pagi atau pelembab 
malam. 

LANGKAH PEMAKAIAN
Pertama – Lakukan langkah awal untuk penyesuaian.
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Pesan starter kit secara online atau dari distributor untuk 
memulai menggunakan ageLOC Me. Starter kit berisi set 
kalibrasi, satu set berisi lima produk khusus yang diformulasi 
untuk memberikan manfaat anti penuaan yang menyeluruh. 
Dengan set kalibrasi, Anda memiliki akses langsung ke 
produk sehingga Anda dapat merasakan produk-produk 
tersebut dan manfaatnya pada kulit Anda. Gunakan set 
kalibrasi sebagai referensi ketika Anda melakukan evaluasi 
kulit ageLOC Me untuk penyesuaian produk Anda 
selanjutnya. Set kalibrasi juga akan membantu Anda untuk 
mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan perangkat 
dan produk-produk ageLOC Me.

Kedua – Ceritakan tentang Anda
Bersama dengan pengalaman atas set kalibrasi Anda, evaluasi 
kulit ageLOC Me membantu Anda menentukan kebutuhan 
perawatan kulit Anda melalui serangkaian pertanyaan tentang 
lingkungan, wilayah, ciri-ciri kulit, masalah penuaan, dan 
pilihan terhadap pelembab ringan atau berat. Menyukai 
aroma pada pelembab Anda? Anda dapat memilih untuk 
memasukkannya. Anda juga bisa  memasukkan atau 
meniadakan SPF dari pelembab pagi. Anda juga dapat 
memilih serum yang ditargetkan bermanfaat untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi Anda. Pada akhir evaluasi, Anda akan 
menerima kode perawatan kulit pribadi Anda.

Ketiga – Nikmati perawatan kulit khusus untuk Anda.
Lakukan pemesanan set pilihan Anda dengan menggunakan 
kode perawatan kulit pribadi Anda. Setelah Anda 
memberitahu kami tentang Anda, kulit Anda, dan pilihan 
Anda, dikombinasikan dengan keahlian kami dalam inovasi 
teknologi anti penuaan, kami menciptakan rangkaian 
perawatan yang khusus untuk anda. Setelah Anda menerima 
set produk khusus milik Anda, mulai gunakan segera. Seperti 
halnya set kalibrasi, produk khusus Anda terdiri dari 3 serum 
serta pelembab pagi dan malam. Serum dan pelembab 
ageLOC Me merupakan formula perawatan anti penuaan 
yang paling mutakhir saat ini.

Keempat - Simpan atau ubah 
Lakukan kembali evaluasi kulit ageLOC Me sebanyak yang 
Anda suka. Anda juga dapat menemukan rangkaian yang tepat 
untuk musim semi atau musim panas, dan kemudian ingin 
menggantinya untuk musim gugur dan musim dingin. Tidak 
ada batasan seberapa sering Anda boleh melakukan evaluasi 
kulit.

PRODUK AGELOC ME
• Serum ageLOC Me (3) - memaksimalkan perawatan anti 

penuaan Anda dengan tiga kekuatan untuk memperbaiki 

tanda-tanda penuaan yang tampak, yaitu garis dan kerut, 
warna kulit  tidak merata, kulit kasar dan kusam – 
membuat Anda sehat dan terlihat lebih muda. 

• Pelembab pagi ageLOC Me - cara sempurna untuk 
memulai hari Anda. Pelembab pagi memberikan 
kelembaban untuk memperkuat dan mempertahankan 
pelindung kelembaban alami kulit, membantu 
melindungi sepanjang hari.

• Pelembab malam ageLOC Me - diformulasi khusus 
untuk melembabkan kulit pada saat Anda tidur. 
Pelembab malam menenangkan dan melembutkan kulit 
dan membantu proses perbaikan alami di malam hari.

MANFAAT PRODUK AGELOC ME
• Didasari oleh ilmu genetik anti penuaan selama lebih dari 35 

tahun.
• Dilengkapi teknologi ageLOC yang menargetkan pada 

sumber penuaan dan mempertahankan tampilan muda 
kulit Anda.

• Membantu menjaga kulit dari tanda-tanda hiper 
pigmentasi dan spot penuaan untuk tampilan warna kulit 
yang merata dan bercahaya.

• Memberikan opsi produk dengan SPF atau tanpa SPF, 
dengan aroma atau tanpa aroma.

• Membantu meningkatkan pergantian sel untuk 
memperbaiki tekstur dan menampilkan kulit yang lebih 
halus dan lembut.

• Membantu meningkatkan kecerahan kulit.
• Membantu menyamarkan tampilan pori-pori.
• Membantu memperbaiki tampilan kerutan dan garis-garis 

halus.
• Membentuk kontur dan mengencangkan kulit.
• Memberikan kelembaban untuk memperkuat dan 

mempertahankan perlindungan kelembaban alami kulit.
• Menenangkan, melembutkan, dan membuat terlihat lebih 

muda selama proses perbaikan alami di malam hari.
• Cocok untuk semua jenis kulit.

PRODUK PENDAMPING
ageLOC Galvanic Spa for Face – dengan teknologi mikro 
untuk menstimulasi dan membentuk kontur kulit untuk 
tampilan yang lebih muda.

ageLOC Me Cleanse & Tone - pembersih harian yang 
diformulasi dengan teknologi ageLOC untuk membersihkan 
dan mencerahkan kulit untuk digunakan sebagai langkah 
pertama dalam perawatan ageLOC Me.
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ageLOC Tru Face Essence Ultra – membantu membentuk 
dan mengencangkan kulit, melindungi kulit dari radikal bebas, 
dan mempertegas kulit di sekitar mata, leher, dagu, dan 
rahang.

Tru Face IdealEyes — menyamarkan munculnya kantung di 
bawah mata dan secara instan meningkatkan kecerahan kulit 
dan menghaluskan. Dirancang khusus untuk area mata yang 
halus, perawatan anti penuaan ini memastikan mata Anda 
terlihat muda, segar, dan dinamis.

Tru Face Line Corrector - mengatasi tanda- tanda penuaan 
dengan pro-collagen peptides yang membantu melembutkan 
garis-garis dalam di sekitar mulut, mata dan dahi.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apa perbedaan ageLOC Me dari sistem perawatan kulit 
lainnya?
Nu Skin menciptakan perawatan kulit dengan ageLOC Me, 
sebuah pendekatan yang baru, inovatif dan canggih untuk 
perawatan kulit anti penuaan. Dengan ageLOC Me, Anda 
dapat: 
• Menikmati perawatan dengan menggunakan set kalibrasi 

ageLOC Me, yaitu lima produk yang dirancang untuk 
memberikan manfaat anti penuaan yang menyeluruh dan 
memberikan referensi melalui penilaian kulit yang Anda 
lakukan. 

• Melakukan evaluasi kulit ageLOC Me untuk membuat 
penyesuaian produk perawatan Anda.

• Menciptakan perawatan kulit anti penuaan yang khusus 
untuk Anda, dengan teknologi ageLOC yang eksklusif 
untuk menargetkan sumber penuaan.

• Menggunakan perangkat ageLOC Me yang pintar, 
nyaman, dan intuitif  untuk menerima dosis serum dan 
pelembab yang tepat setiap pagi dan malam.

• Menciptakan kebiasaan baru perawatan kulit dan 
meningkatkan efektivitas produk Anda melalui 
penggunaan yang konsisten dan teratur.

Apa saja yang termasuk di dalam ageLOC Me System?
Sistem perawatan kulit ageLOC Me terdiri dari perangkat 
ageLOC Me, set referensi yang terdiri dari lima cartridge 
produk (tiga serum, satu pelembab pagi, dan satu pelembab 
malam), penghubung ageLOC Me, tempat cartridge serum, 
wadah perjalanan yang praktis, 4 baterai AA premium, dan 
buku panduan ageLOC Me.

Mengapa evaluasi kulit ageLOC Me diperlukan?
Evaluasi kulit adalah langkah pertama dalam menyesuaikan 
dan menentukan perawatan kulit Anda. Dengan evaluasi 
dan menggunakan set referensi, Anda dapat mengenali 
produk-produk untuk perawatan kulit yang khusus 
berdasarkan kebutuhan gaya hidup, lokasi, jenis kulit, dan 
keinginan Anda.

Apa perbedaan antara ageLOC Me dan ageLOC 
Transformation Set?
ageLOC Me adalah perawatan kulit yang disesuaikan untuk 
masing-masing individu dan dapat memberikan kombinasi 
berbagai produk berdasarkan preferensi dan kebutuhan 
individu. ageLOC Transformation adalah satu perawatan 
anti penuaan yang efektif untuk  mayoritas pengguna. 
Kedua produk ini diformulasi dengan teknologi ageLOC 
yang menargetkan pada sumber penuaan dan memelihara 
tampilan muda. Dengan ageLOC Me, Anda dapat memilih 
untuk memasukkan wewangian maupun SPF ke dalam 
pelembab Anda dan memilih dari berbagai produk 
perawatan pilihan. ageLOC Transformation menawarkan 
satu pilihan produk perawatan, pelembab dengan 
wewangian, dan ageLOC Radiant Day lotion yang secara 
langsung mengandung SPF. ageLOC Me menawarkan 
pilihan untuk pelembab berdasarkan preferensi Anda untuk 
pelembab yang ringan atau berat, sedangkan ageLOC 
Transformation terdiri dari pelembab pagi dan malam yang 
pekat.
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AGELOC® ME DAN AGELOC GALVANIC SPA
Gunakan Galvanic Spa dua atau tiga kali seminggu.
ageLOC Me adalah perawatan harian yang sempurna yang 
melengkapi perawatan dengan Galvanic Spa Anda. Kedua 
produk dilengkapi teknologi canggih dan saat digunakan 
bersamaan akan memberikan hasil yang maksimal untuk kulit 
Anda dan bisnis Nu Skin Anda.

Anda dapat menggunakan Galvanic Spa hingga tiga kali 
seminggu seperti yang disarankan setelah pembersihan kulit, 
sebelum menggunakan serum ageLOC Me Anda.   
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PERAWATAN AGELOC ME DUA KALI SEHARI

15 ml e (0.5 fl. oz.)

t ru face®
ideal eyes®

30 ml e (1.0 fl. oz.)

tru face®
l ine
corrector
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Bersihkan kulit 
dengan ageLOC 
Cleanse & Tone

Aplikasikan serum ageLOC Me

Pilih produk 
perawatan kesukaan 
Anda

Akhiri dengan pelembab pagi 
ageLOC Me atau pelembab 
malam ageLOC Me


