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PERKENALKAN AGELOC TRU FACE ESSENCE 
ULTRA
Kekuatan yang membantu merawat kekencangan kulit dalam  
satu kapsul. AgeLOC Tru Face Essence Ultra yang 
menggabungkan dua kemajuan ilmiah Nu Skin untuk kulit yang 
tampak lebih kencang dan lebih muda. Teknologi Tru Face® 
FirmPlex yang divalidasi secara ilmiah membantu meningkatkan 
komponen utama kulit yang membantu membuat kulit tampak 
kencang sementara ageLOC® Proprietary Blend menargetkan 
pada sumber penuaan. 

Kekencangan yang dapat anda lihat, Mengangkat kulit yang 
bisa anda rasakan, Ilmu pengetahuan yang bisa anda 
percaya. Inovasi eksklusif ini juga menargetkan pada 
tampilan garis halus dan kerutan dan juga membantu 
meningkatkan kelembaban dan kesegaran tampilan kulit 
yang Anda inginkan untuk terlihat lebih menarik.

KENAPA ANDA AKAN MENYUKAINYA
• Membantu merawat kekencangan kulit membantu 

melembabkan kulit untuk penampilan yang lebih segar 
dan tampak lebih muda.

• Membantu menghaluskan penampilan kontur wajah. 
• Membantu menyamarkan tampilan garis dan kerutan 

untuk mendapatkan kulit yang terlihat lebih muda. 
• Gerakan yang halus mempermudah pengaplikasian dan 

menjangkau semua area.  

APA KEKUATANNYA?
• Tru Face FirmPlex—Inovasi internal yang menyatukan 

bahan kandungan ke dalam campuran yang didukung 
oleh teknologi untuk merawat kekencangan kulit yang 

divalidasi secara ilmiah yang meningkatkan komponen 
kunci kulit yang tampak tegas.

• ageLOC Proprietary Blend—Menargetkan pada sumber 
penuaan.

• Pistacia Lentiscus Gum—Mendukung kulit tampak lebih 
muda dan segar.

• Squalane—Membantu menjaga kelembaban kulit.
• Antioxidant Network—Membantu melindungi kulit dari 

radikal bebas.
- Vitamin C—urunan vitamin C yang larut dalam lemak ini 

telah terbukti menargetkan sumber-sumber perubahan 
warna, garis, dan kerutan dengan membantu 
meningkatkan stabilitas dan penyerapan asam askorbat.

- Ubiquinone ( juga dikenal sebagai Coenzyme Q10) dan  
Vitamin E—Campuran bioaktif ini membantu 
memperkuat pertahanan alami kulit, membantu 
melindungi kulit dari radikal bebas.

- Tegreen 97®—ekstrak eksklusif dan sangat terkonsentrasi 
dari katekin antioksidan yang ditemukan secara alami 
dalam teh hijau. 

HASIL YANG DITUNJUKAN
Nu Skin Research and Development menugaskan pihak 
ketiga untuk menguji secara klinis penggunaan ageLOC Tru 
Face Essence Ultra. Studi selama 12 minggu itu melibatkan 
wanita yang memiliki masalah dengan kekencangan kulit.
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HASIL UJI KLINIS
Setelah penggunaan selama 12 minggu, studi klinis 
melaporkan beberapa manfaat terlihat pada kulit subjek yaitu 
berupa:
• Kekencangan
• Elastisitas

• Kerutan
• Kecerahan

• Warna kulit

Penilaian Diri
Pada hasil akhir penelitian, subyek mencatat perbaikan 
berikut: 
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PETUNJUK PENGGUNAAN
ageLOC Tru Face Essence Ultra sebaiknya digunakan dua 
kali sehari untuk hasil optimal. Digunakan sebagai langkah 
akhir perawatan harian sebelum menggunakan pelembab. 
Untuk pemakaian ageLOC Tru Face Essence Ultra, sobek 
terlebih dulu kapsul setiap kali pemakaian. Oleskan dengan 
lembut dua atau tiga tetes pada area bermasalah 
kemudian ratakan pada seluruh wajah. Gunakan produk 
secukupnya untuk hasil yang maksimal.

PRODUK PELENGKAP
• ageLOC Transformation—Sistem perawatan kulit yang 

lengkap dan komprehensif didukung oleh teknologi 
ageLOC eksklusif yang secara inovatif menargetkan pada 
sumber penuaan. Membantu membersihkan, 
memperbaiki dan melembabkan untuk kulit tampak lebih 
muda dan sehat. 

• Nu Skin 180°® System—Sistem perawatan kulit empat 
langkah untuk menghaluskan menyamarkan, meratakan 

warna kulit, dan mengurangi tampilan garis-garis halus 
dan kerutan untuk keseluruhan penampilan yang tampak 
lebih muda.

• ageLOC LumiSpa®—Yang pertama dari jenisnya, sistem 
perawatan kulit dengan aksi ganda yang membantu 
merawat kulit dan membersihkan dalam 1 langkah selama 2 
menit dengan 7 manfaat.

• ageLOC Galvanic Spa®—Satu perangkat yang dirancang 
untuk berbagai manfaat tergantung pada produk yang 
Anda pasangankan. 

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Bagaimana cara kerja ageLOC Tru Face Essence Ultra?
Spesialis kulit Nu Skin menggunakan ilmu anti-aging yang 
revolusioner dan eksklusif yang menargetkan pada sumber 
penuaan yang menyebabkan hilangnya kekencangan kulit.
Diformulasi dengan kekuatan Tru Face FirmPlex dan 
perlindungan antioksidan untuk membantu menjaga kulit 
dari radikal bebas..

Apa yang unik tentang ageLOC Tru Face FirmPlex?
Dikembangkan sendiri di Nu Skin Research & 
Development, ini adalah campuran eksklusif hanya untuk 
Nu Skin.

Mengapa produk tersebut mengandung mutiara 
enkapsulasi?
Ini memastikan jumlah produk terukur dengan tepat untuk 
setiap aplikasi bertahan selama sebulan penuh.

Mengapa ageLOC Tru Face Essence Ultra digunakan 
sebagai langkah perawatan terakhir setelah semua 
produk perawatan lainnya (sebelum pelembab)?
Itu datang dengan basis silikon yang dapat membantu 
mengunci segala sesuatu yang sebelumnya diterapkan dan 
memberikan rasa yang nyaman pada kulit.

Bisakah saya menggunakan lebih dari 1 mutiara setiap 
kali pada setiap penggunaan?
Ya, Anda dapat menggunakan lebih dari 1 mutiara setiap kali 
tergantung pada jenis kulit Anda. Namun, 1 mutiara sudah 
berisi satu ukuran untuk mendapatkan hasil optimal untuk 
bertahan selama sebulan penuh.

Bisakah saya menggunakan 1 mutiara untuk beberapa 
kali penggunaan?
Ini tidak disarankan karena 1 mutiara sudah berisi satu 
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ukuran untuk mendapatkan hasil optimal. Menggunakan 
lebih sedikit dapat mengurangi hasil yang Anda lihat dan 
terdapat potensi peningkatan kontaminasi jika Mutiara 
dibiarkan terbuka dan tidak digunakan. 

Terbuat dari apakah bahan mutiara?
Ini adalah kapsul berbasis sayuran yang terdiri dari 
Carrageenan. 

Apakah bebas pewangi?
Ya. Tidak ada wewangian atau parfum yang ditambahkan ke 
formula.

Apakah produk ini dapat digunakan untuk iklim Asia 
Tenggara?
Ya, produk ini dapat digunakan di Asia Tenggara. Produk 
ini mungkin awalnya terasa kental dan padat pada saat 
diaplikasikan, tetapi begitu diserap, kulit Anda akan terasa 
halus dan nyaman saat disentuh.

Apa fungsi dari Antioxidant network pada ageLOC Tru 
Face Essence Ultra?
Kombinasi antioksidan ini termasuk Tegreen 97®, koenzim 
Q10 (CoQ10), Vitamin E, karotenoid tak berwarna, dan 
bentuk khusus vitamin C yang larut dalam lemak yang 
bekerja secara sinergis untuk melindungi lipid sebum. 
Misalnya, CoQ10 meregenerasi vitamin E setelah terpapar 
radikal bebas, bekerja sebagai sistem pertahanan 
antioksidan. Dengan menyediakan Antioxidant network, 
fungsi perlindungan terhadap radikal bebas meningkat, 
dan kandungan utama produk akan bekerja secara 
maksimal pada kulit.

BAHAN KANDUNGAN
Cyclopentasiloxane, Squalane, Dimethiconol, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Hydrogenated Polydecene, Octyldodecyl 
Oleate, Dimethicone, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, 
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Extract, Retinyl Palmitate, 
Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Commiphora 
Mukul Resin Extract, Centella Asiatica Extract, Echinacea 
Angustifolia Extract, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Extract, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, 

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Extract, Ubiquinone, 
Dunaliella Salina Extract.
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