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KÍVÜL-BELÜL 
EGYARÁNT: A 
NU SKIN® A JÓ 
MEGJELENÉS ÉS 
REMEK KÖZÉRZET 
KULCSA
Vessen egy pillantást a jövőbe – és lásson egy jóval 
fiatalosabb külsejű arcmást! Arcbőre simábbnak és 
ragyogóbbnak tűnik, testét pedig energikusabbnak, 
feszesebbnek és kontúrosabbnak látja majd. 
Mi a Nu Skin®-nél mindent elkövetünk, hogy 
segítsünk Önnek kihozni magából a legjobbat. 
A legmodernebb bőrápolási megoldásokkal és 
étrend-kiegészítőkkel minden szükséges eszköz 
a rendelkezésére áll, hogy felvegye a harcot az 
öregedés látható jeleivel szemben.
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TARTALOM

BŐRÁPOLÓ TERMÉKCSALÁDOK
Ismerje meg az Önnek leginkább megfelelő  
bőrápolási rendszert!

CÉLZOTT 
MEGOLDÁSOK
Napi bőrápolási szokásait 
egészítse ki tudományosan 
kifejlesztett termékekkel!

TESTÁPOLÁS
Válasszon többféle terméket, 
hogy tetőtől talpig élvezhesse 
a tökéletes ápoltságot!

EPOCH®
Gyógynövények által kínált 
megoldások az Ön egyéni 
igényei számára.

NUTRICENTIALS®
Ismerje meg az Önnek 
leginkább megfelelő bőrápolási 
rendszert, bőrápolási igénye-
inek figyelembe vételével.

ageLOC® GALVANIC 
KÉSZÜLÉKEK
A fiatalság erejére kapcsolva.

ageLOC® TUDOMÁNY
Vegye célba az öregedés látható jeleinek forrását.

ageLOC® LumiSpa™
1 lépés, 2 perc, 
7 Jótékony hatás!

ageLOC Me®
Személyre szabott 
bőrápolás!
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ELÉRHETŐSÉG
A Nu Skin® termékek elérhetősége, 
illetve az Ön országára érvényes 
információk vagy az újabb raktári 
szám tekintetében tekintse meg  
a www.nuskin.com weboldalon 
található árlistát!
A Pharmanex® termékek 
elérhetőségét az Ön országában a 
következő országkódok jelzik:

A termékek a következő 
országokban kaphatók

A katalógus a 2018 májusában 
érvényes információkat tartalmazza.
A termékkatalógus legfrissebb 
változatáért tekintse meg az online 
verziót honlapunkon: www.nuskin.com
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NU COLOUR®
Emelje ki színekkel természetes szépségét!

PHARMANEX® BIOFOTONIKUS SZKENNER
Növelje Bőr Karotinoid Értékét! 

R2

Egy remek termékkombináció, 
mely segít Önnek, hogy 
felfrissültve és feltöltődve 
érezze magát.

AZ ADAKOZÁS 
KULTÚRÁJA
Humanitárius erőfeszítések.

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK
Az erős alapokért.

TR90® Program
Indulhat az átalakulás!
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A FIATALOS KÜLSŐ ÉS 
KÖZÉRZET JÖVŐJE
Hosszú évek páratlan bőrápolás- és táplálkozástudomány kutatása után  
a Nu Skin® az exkluzív ageLOC® tudománnyal az öregedésgátlás új  
korszakát nyitotta meg.

Exkluzív ageLOC® tudományunk segítségével kihozhatja magából  
az Önben rejlő fiatalságot! Az ageLOC® márka egy átfogó öregedésgátlási 
megközelítést takar – így célozva meg az öregedés kiváltó forrását  
az öregedés látható jegyeinek és érzésének csökkentése végett.

Készüljön fel olyan termékek felfedezésére, amelyek számtalan szempontból 
jobbá teszik majd életét! Ideje, hogy felszínre törjön új énje!

“ A Nu Skin® az öregedési folyamatok mikéntjének 
és miértjének genetikai háttérvizsgálatával egy 
merőben új szintre emeli az öregedésgátlás 
tudományát.”

Dr. Joseph Chang, tudományos főmunkatárs és termékfejlesztési alelnök

PC_Q2_2018.indd   4 07.05.2018   15:48:43



5

A testápolás és a táplálkozástudomány területén tanúsított innovációja az egészség és szépségipar egyik 
vezetőjévé emelte a Nu Skin®-t. Szabadalmazott termékeink és technológiáink lehetővé teszik, hogy az 
öregedésgátlás területén valódi, bizonyítható eredményeket hozó megoldásainkkal irány- és mérvadókká 
váljunk. Cégen belüli kutatóink csapata vezető kutatóintézetekkel együttműködve bizonyítja a kutatás-
fejlesztés iránti elkötelezettségünket. Mindezen partneri kapcsolatok teszik lehetővé a bőrápolási és 
táplálkozási termékek új generációjának kifejlesztését.

INNOVATÍV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ.
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AZ ageLOC® 
TUDOMÁNY 

A Nu Skin® a legújabb felfedezésekkel új szintre 
emelte az öregedés látható jeleire gyakorolt 
hatást. Vezető kutatókkal együttműködve a Nu 
Skin® tudósai beazonosították a korral kapcsolatos 
szupermarkereket avagy arSuperMarkereket, 
amelyek hatással vannak öregedésünk mikéntjére. 
A Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya ezen 
kiváltó források célba vételével fáradozik olyan 
termékek kifejlesztésén, melyek segítségével Ön 
fiatalabbnak fest és úgy is érzi magát.
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A KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK BEAZONOSÍTÁSA
A tudományos körök szabadon hozzáférnek az emberi 
génállománnyal kapcsolatos ismeretekhez, ám a Nu Skin® 
átütő ageLOC® tudománya teszi lehetővé számunkra annak 
jelentőségteljes értelmezését.

Egy nemrégiben történt felfedezés során a Nu Skin® vezető, 
öregedésgátlással és genetikával foglalkozó szakemberekkel 
együttműködve egy nagy jelentőségű géncsoportot 
azonosított be, az ún. fiatalsággén-csoportokat. A Nu Skin®-nek 
meggyőződése, hogy ezen funkcionális géncsoportok felfedezése, 
illetve beazonosítása alapvető jelentőséggel bír az öregedés látható 
jeleinek kiváltó forrásának megcélzása szempontjából.

Klinikai vizsgálati eredmények, genomanalízis és alapos kutatások 
vezették el a Nu Skin® kutatóit mindazon gének beazonosításához, 
melyek expressziós profilja a fiatalsággal összefüggésbe hozható 
tulajdonságokkal bírnak. A szóban forgó gének expressziója felelős 
a bőrünkön jelentkező, látható öregedési jelekért.

A FIATALKORI EGYENSÚLY 
ÚJRAAKTIVÁLÁSA
A kulcsfontosságú géncsoportok beazonosítását követően azt 
szükséges még megérteni, hogy tevékenységük milyen szerepet 
játszik a fiatalosabb bőrprofil elérésében. Eredeti profiljuk újbóli 
egyensúlyba hozása kényes folyamat, nem egyenlő szimpla 
ki-, illetve bekapcsolásukkal. Egyes bőrmarkerek esetében 
csökkentés, míg mások esetében fokozás szükséges. A Nu Skin® 
szabadalmazott ageLOC® tudománya új lehetőségeket teremt  
a fiatalosabb megjelenésű bőr és test biztosításában.

“ A Nu Skin® génchip 
technológiát alkalmaz a korral 
kapcsolatos szupermarkerek 
funkcionális csoportjainak 
beazonosítása céljából, mely 
csoportot mi fiatalsággén-
csoportnak nevezünk. A 
fiatalsággén-csoportokon 
végzett kutatások segítségével 
jobban megérthetjük az 
öregedés látható jeleinek 
kialakulási mechanizmusát.”
Helen Knaggs, Ph.D., alelnök globális 
kutatás-fejlesztés
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KÍVÜLRŐL 
BEFELÉ
A Nu Skin® tudományosan továbbfejlesztett 
összetevő-technológiáival és kimagasló minőségű 
összetevőkből álló, jótékony hatású összetevőivel  
a bőrápolási iparág vezetője. És most, az ageLOC® 
tudománnyal együtt, bőrápolási termékeink még 
egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy felfedjék 
az Ön fiatalos megjelenésének titkát – ma és  
a jövőben egyaránt!
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ageLOC® LumiSpa™
1 lépés, 2 perc, 7 Jótékony hatás!
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Az ageLOC® LumiSpa™ kialakításának köszönhetően nem csupán a bőr felületét 
tisztítja meg; a készülék 7 az 1-ben megoldást nyújt a fiatalos bőr számára. 

Az ageLOC® LumiSpa™ gondos kialakítása alapos tisztítást tesz lehetővé csupán két perc 
alatt, mely új és friss érzetet kölcsönöz arcbőrének, felfedve ezáltal annak ragyogó és fiatalos 
megjelenését. A Nu Skin alkotta és bőrgyógyászok által tesztelt ageLOC® LumiSpát™ 
a bőr szerkezeti fehérjetermelésével kapcsolatos génexpresszió technológia inspirálta. 
Minden egyes ageLOC® LumiSpa™ élmény után Ön máris a következőt fogja várni!

Az ageLOC® LumiSpa™ egy vízálló és tölthető, kézben tartható személyes bőrápolási 
eszköz. A különleges formulájú ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser arctisztítókkal való 
együttes használata megtisztítja és simítja az arcbőrt, valamit javítja annak megjelenését.

Klinikailag bizonyított jótékony 
hatások

• Apróbb pórusméret 
• Simaság 
• Puhaság 
• Ragyogás 
• Világosabb bőrtónus 
• Frissesség 
• Alaposan megtisztított bőr
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ageLOC® LumiSpa™ 
for Normal to Combination skin 
(normál-vegyes bőrre)
• ageLOC® LumiSpa™ készülék 
• Töltőállvány 
• Hálózati kábel 
• Hálózati csatlakozó 
• Rövid kezelési útmutató 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head (normál szilikon fej) 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for normal/combo skin 
(arctisztító normál/vegyes bőrre)

Termékszám  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Oily Skin (zsíros bőrre)
• ageLOC® LumiSpa™ készülék 
• Töltőállvány 
• Hálózati kábel 
• Hálózati csatlakozó 
• Rövid kezelési útmutató 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head (normál szilikon fej) 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Oily skin (arctisztító 
zsíros bőrre)

Termékszám  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Dry Skin (száraz bőrre)
• ageLOC® LumiSpa™ készülék 
• Töltőállvány 
• Hálózati kábel 
• Hálózati csatlakozó 
• Rövid kezelési útmutató 
• ageLOC® LumiSpa™ Normal* 

Silicone Head (normál szilikon fej) 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Dry skin (arctisztító 
száraz bőrre)

Termékszám  97976652 
97106652: GB, IE

* A durva felületű szilikon fej külön kapható.
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ageLOC® LumiSpa™ 
Normal Silicone Head 
(normál szilikon fej)
Egy univerzális fej, mely a legtöbb 
bőrtípus számára alkalmas. 
A hajlékony szilikonnak köszönhetően 
finoman siklik a szennyeződés és az 
elhalt hámsejtek eltávolítása 
érdekében.

Termékszám 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
Firm Silicone Head 
(durva felületű szilikon fej)
A durva fej erősebb tisztítóhatást 
tesz lehetővé.

Termékszám 97310015

ageLOC® LumiSpa™ Activating 
Cleanser for Normal to  
Combination skin (arctisztító 
normál-vegyes bőrre)
Ez az arctisztító a normál-vegyes bőr 
számára gyengéd tisztító rendszert 
tartalmaz, melyben a kókusz-betaint 
glicerinnel vegyítettük a formula 
egyensúlyban tartásáért és 
kiegészítéséért.

100 ml
Termékszám 97001492

ageLOC® LumiSpa™ Activating 
Cleanser for Dry skin  
(arctisztító száraz bőrre)
Ez az arctisztító olyan hatóanyagokat 
tartalmaz a száraz bőr számára mint a 
nátrium-laktát, a nátrium PCA, a 
glicin, a gyümölcscukor, a niacinamid, 
a szkvalén és az inozit, melyek 
védelmet nyújtanak a bőr természetes 
nedvességtartamáról gondoskodó 
elemek számára.

100 ml
Termékszám 97001494

ageLOC® LumiSpa™ Activating 
Cleanser for Oily skin 
(arctisztító zsíros bőrre)
Ez az arctisztító olyan 
tisztítóanyagokat tartalmaz a zsíros 
bőr számára, mint például a szulfátok 
és a betain kombinációja.

100 ml
Termékszám 97001493

ageLOC® LumiSpa™ Silicone Heads (szilikon fejek)
Az ageLOC® LumiSpa™ rendszer két fejet tartalmaz: egy normál és egy durva felületűt. Az ageLOC® LumiSpa™ puha szilikon feje optimális 
frekvencián mozog ahhoz, hogy kifejtse jótékony hatásait, és már az első használatot követően simább és puhább bőrt eredményezzen. Finom, nem 
karcoló felületük higiénikus és tisztításuk általában egyszerűbb, mint a piacon gyakran fellelhető kefés fejeké.

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers (arctisztítók)
Az ageLOC® LumiSpa™ háromféle arctisztítóval rendelkezik, melyek egy-egy bőrtípust céloznak: normál/vegyes, száraz és zsíros bőr. Ezek az 
ellenállhatatlan arctisztító termékek a Nu Skin szabadalmazott ageLOC® összetevő-keverékével készültek. Praktikusan az ageLOC® LumiSpa™ 
készülékkel való együttes használatra lettek megalkotva, amellyel közösen egy olyan rendszert kínálnak, amely a hatékonyságot ötvözi az innovációval. 
Az ageLOC® LumiSpa™ rendszer az utasításoknak megfelelő használat mellett fiatalos és egészséges bőrt eredményez, mert a használat után az 
arcbőr nem csak tisztává, de simává és puhává is válik.
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SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁS
Képzeljen el egy világot, amelyben az anti-ageing bőrápolás éppen olyannyira egyedi, mint Ön maga. 
Tapasztalja meg az élményt az ageLOC Me® ultramodern technológiájának és az átütő öregedésgátló 
formuláinak segítségével!
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A Nu Skin® újabb jelentést adott a bőrápolásnak az ageLOC Me® megalkotásával, mely merőben  
új anti-ageing megközelítést képvisel. Öt hatékony, ultramodern termékpatron (1 nappali hidratáló,  
1 éjszakai hidratáló és 3 öregedésgátló szérum ötvözete egyetlen készülék segítségével), egy egyedülálló 
adagolóeszköz és egy intelligens bőrkiértékelő algoritmus, ez az ageLOC Me®: öregedésgátló bőrápolás, 
ahogy még sohasem látta, tapasztalta vagy képzelte.

SZAKSZERŰ BŐRKIÉRTÉKELÉS
Az ageLOC Me®-nek hála a fejtörés a múlté: 
könnyedén rátalálhat az ideális, személyre szabott 
bőrápolási termékekre, benne az anti-ageing 
szérummal, a nappali és éjszakai hidratálóval.

ageLOC® ANTI-AGEING FORMULÁK
A Nu Skin® legkifinomultabb öregedésgátló 
bőrápolási készítményei a forradalmi ageLOC® 
technológiára alapozva, mely a bőröregedés 
látható jeleinek kiváltó forrásait veszi célba.

UTÁNOZHATATLAN  
BŐRÁPOLÁSI ÉLMÉNY
Az ageLOC Me® luxus minőségű, érintésmentes 
és higiénikus élménnyé varázsolja a mindennapi 
bőrápolási rutint egy páratlan adagoló készülék 
segítségével.
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ageLOC Me® KÉSZÜLÉK
•  Egyedülálló, érintésmentes 

adagoló készülék
•  A mindennapi bőrápolási rutint 

modern, gyors, könnyű és vidám 
élménnyé varázsolja

•  Precíz termékadagolás: a 
megfelelő időben, minden 
alkalommal 

•  Higiénikus és tiszta 
termékadagolás

ageLOC Me® BŐRELEMZÉS 
•  Intelligens és exkluzív algoritmus  

a bőr kiértékelésére, a Nu Skin® 
tapasztalaira és szakértelmére 
alapozva

•  Személyre szabás, melynek alapja 
Ön, az Ön bőre és az Ön igényei

•  A fejtörés a múlté; a bőrápolási 
termékek kiválasztása sokkal 
precízebbé válik

•  Szükség esetén lehetővé teszi a 
bőrápolási rutin finomhangolását

ageLOC Me® ALAPKÉSZLET
•  Lehetővé teszi, hogy megismerje 

bőre igényeit és preferenciáit
•  Szabadalmazott ageLOC® 

formulák
•  Anti-ageing összetevők 3 

szérumpatronban: aktív összetevők 
széles skálájának bőrbe juttatása 
egyetlen lépésben

•  Légmentes, szabadalmazott, 
vákuummal töltött patronok 
gondoskodnak a termék 
legoptimálisabb adagolásáról 

Az ageLOC Me® bőrápolási 
rendszer tartalma: 
1 db. ageLOC Me® készülék, 1 db. 
ageLOC Me® alapkészlet (5db. 
ageLOC Me® kezdőpatron: 1 db. 
illatosított nappali hidratáló, 25-ös 
fényvédő faktorral – 28ml, 1 db. 
illatmentes éjszakai hidratáló – 28ml 
és 3 db.szérum – egyenként 12 ml),  
1 db. ageLOC Me® rövid használati 
útmutató, 1 db. ageLOC Me® 
bőrelemző kártya, 1 db. ageLOC 
Me® utazócsomag és 4 db.
ceruzaelem.
Termékszám 97001640

Az ageLOC® alapkészlet külön is 
megvásárolható.
5 db. ageLOC Me® patron 
(1 nappali/1 éjszakai/3 szérum)
Termékszám 97001643

ageLOC Me® BŐRÁPOLÁSI RENDSZER
Személyre szabva Önnek, Ön által

Az ageLOC Me® egy egyedülálló anti-ageing bőrápoló rendszer, mely ötvözi a személyre szabást, a bőrápolást 
és az innovációt. Az ageLOC Me® bőrápolási rendszer 1 db. ageLOC Me® készülékből, valamint egy hónapra 
elegendő öregedésgátló termékmennyiségből, az ún. alapkészletből áll.

PC_Q2_2018.indd   16 07.05.2018   15:49:36



17

ageLOC Me® ALAPKÉSZLET
Az ageLOC Me® bőrelemző segítségével kialakíthatja személyre 
szabott bőrápolási rutinját. Ez az on-line elemzőeszköz nyitja meg a 
kaput a személyre szabott bőrápolás világába, melyben több mint 
2000 lehetséges termékkombináció közül javasoljuk Önnek a 
legmegfelelőbbet. Mindezt egy specifikus kérdéssor alapján, mely 
az Ön környezetét, bőröregedéssel kapcsolatos aggályait, illetve 
egyéni preferenciát firtatja. A bőrelemzés elvégzése után az egyéni 
bőrápolási kód segítségével rendelje meg az igényeinek megfelelő 
patronokat.
Végezze el az ageLOC Me® bőrelemzést, melynek végén megismerheti egyéni bőrápolási kódját.

ageLOC Me® BŐRTÁSKA 
Ennek a luxus kivitelű, valódi bőr 
táskának egyik rekeszében elfér  
az ageLOC Me® készülék, míg a 
három másik rekesz az ageLOC Me® 
patronok és az elemek rendelkezésére 
áll. Tökéletes úti kiegészítő az 
ageLOC Me® mellé, egyben mások 
előtt is „villoghat” ezzel az egyedülálló 
termékkel.

Termékszám 86999185

ageLOC Me® UTAZÓKÉSZLET
Vigye magával az ageLOC Me® 
termékeket utazásai alkalmával is: ez  
a praktikus utazócsomag 3 tégelyből 
áll a nappali és éjszakai hidratálók, 
valamint a szérumok számára.  
Az útitégelyekben hét napra  
elegendő termék tárolására  
alkalmas.

Termékszám 97001644

ageLOC Me® NAPPALI ÉS 
ÉJSZAKAI HIDRATÁTÁLÓK
A nappali és éjszakai formulák 
úgy lettek megalkotva, hogy 
együttműködve átfogó 
hidratálást nyújtsanak.  
A hidratálók serkentik a 
sejtmegújulást, hogy bőre 
textúrája finomabb, lágyabb  
és puhább lehessen. Szabja 
személyre arcbőre hidratálását, 
preferenciáinak megfelelően  
az ageLOC Me® bőrelemző 
segítségével!

ageLOC Me® SZÉRUMOK
A szérumok az öregedéssel 
kapcsolatos aggodalmak széles 
skáláját célozzák, úgymint  
az apróbb barázdák és ráncok 
megjelenése, egyenetlen 
bőrtónus, pórusméret, 
elszíneződés, bőrfeszesség; stb. 
Az Ön 3 egyéni patronja az  
Ön egyéni bőrápolási igényeire 
reflektál, a bőrelemzés során 
megadott válaszainak 
figyelembevételével.

1.  Fedezze fel az ageLOC 
Me® bőrápoló rendszert 
és ismerje meg bőrét

AZ EGYÉNI BŐRÁPOLÁS 4 LÉPÉSE

4.  Finomhangolja a 
bőrápolási rutint, hogy 
alkalmazkodhasson 
az évszakhoz, az 
Ön öregedéssel 
kapcsolatos aggályaihoz 
vagy a megváltozott 
környezethez

2.  Az ageLOC Me® 
bőrelemzés segítségével 
szabja személyre 
bőrápolási rutinját

3.  Tapasztalja meg az 
egyéni bőrápolás 
élményét
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
A fiatalság erejére kapcsolva!
Simítsa ki a barázdákat és ráncokat, 
fiatalítsa meg arcbőrét, revitalizálja 
fejbőrét és hozza formába külsejét a 
szabadalmazott ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II-vel! 
A kutatások szerint a galvánáram 
javítja a kulcsfontosságú hatóanyagok 
bőrben történő felszívódását.  
Az eredmények olyannyira 
elképesztőek, hogy sugárzó, fiatalos 
arca és teste láttán az emberek 
eltűnődnek majd korán és 
megjelenésének titkán!  
Benyomja hát a kapcsológombot? 

Termékszám  97101332 (fehér) 
97101333 (fekete)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel mostantól az Ön kezében a fiatalos külső 
kapcsológombja! Fedje fel üde, lágy, sugárzó arcát, halványítsa a barázdák és ráncok megjelenését, fokozza 
haja dússágát és észrevehetően csökkentse a látható narancsbőrt! Váljon élettel telivé, felfrissültté és fiatalossá - 
páratlan eredmények mellett!
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A JÓTÉKONY HATÁSOKRÓL 
BŐVEBBEN
Az ageLOC® összetevői bizonyítottan 
megóvják a bőrt az oxidatív stressztől 
azáltal, hogy megakadályozzák az 
arNOX enzimhez köthető szabad 
gyökök expresszióját. Ez segíthet 
lelassítani a felgyorsult szabadgyök-
termelődés előidézte bőröregedés 
felbukkanását.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
WITH ageLOC® (KEZELŐ 
ARCGÉLEK AGELOC®-KAL)
Fiatalosabb megjelenésű  
bőr 5 perc alatt.
A Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels with ageLOC® arckezelő 
gélek két lépésben teszik lehetővé az 
öregedésgátló összetevők optimális 
bőrbe juttatását. A termékek 
hátterében a szabadalmazott 
ageLOC® technológia áll, mely a 
bőröregedés látható jeleit azok 
forrásánál veszi célba. Változtasson 
fáradt, elnyűtt bőrén, hogy az azonnal 
frissnek, hidratáltnak és hihetetlenül 
puhának és tisztának tetsszen!

Előkezelő és kezelő gél 4-4 fiola
Termékszám 97003876

Előkezelés Kezelés

PROGRAM PROGRAM

FELÜLMÚLHATATLAN 
EREDMÉNYEK
Fokozza látványosan az ageLOC® 
Future Serum (Arcszérum) jótékony 
hatásait az ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II-vel: az 
ageLOC® Transformation ezen fő 
terméke 80%-kal intenzívebb hatást 
fejt ki a különböző, látható öregedési 
jelek tekintetében az ageLOC® 
Edition Galvanic Spa II heti háromszori 
alkalmazása mellett.*

ARCKEZELŐFEJ

FELVITEL 
ELŐTT

FELVITEL 
UTÁN1

(Eredmények 6 hónap után)2

1 Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak - az Ön esetében is.
2  Eredmények napi kétszeri ageLOC® Transformation kezelés alkalmazásával, valamint ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II készülék és a Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 
(Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) heti kétszeri használatával.

3 Eredmények a Nu Skin Galvanic Spa System® II készülék és a Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels (Kezelő arcgélek) használata után.

A BIZONYÍTOTT KÜLÖNBSÉG: A FIATALSÁG EREJÉRE KAPCSOLVA NÉHÁNY PERC ALATT!

FELVITEL 
ELŐTT

FELVITEL 
UTÁN1

(Eredmények 1 kezelés után)3

FELVITEL 
ELŐTT

FELVITEL 
UTÁN1

(Eredmények 1 kezelés után)3

Idő, perc

Ez a kísérlet kimutatja, hogy 
az arNOX-gátlók hogyan 
befolyásolják az arNOX 
enzim tevékenységét in vitro 
körülmények között.

arNOX tevékenység – in vitro kísérlet 

ar
N
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X
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ny

sé
g*

arNOX-GÁTLÓ HOZZÁADÁSA

*arNOX tevékenység in vitro mérése ferri-citokróm-C redukcióval mérve, nmoll/perc/1,5 mg epidermisz.

*  Hétnapos, harmadik fél általi, 30 nő bevonásával készült 
klinikai tanulmány 2009 novemberében.
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NU SKIN® KÖPENYEK
Varázsolja igazán profivá  
kezelési bemutatóit!
Ezen Nu Skin® logóval ellátott, fehér 
kezelési köpenyek vízálló nejlonból 
készültek.

73 x 73 cm 
10 db-os kiszerelés
Termékszám 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1 
(SAMPON)
Elképesztő eredmények  
az elbűvölően szép hajért. 
Ezt a Tricalgoxyl® tartalmú sampont  
a Nutriol® Hair Fitness Treatment-tel 
való (Hajkezelés) együttes használatra 
tervezték, hogy segítsen fokozni a 
hajkorona ragyogását és teltségét.

125 ml
Termékszám 97101219

FEJBŐR-KEZELŐFEJ NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT (HAJKEZELÉS)
Az egészséges és dús hajkoronáért!
Ez a hajon hagyandó termék ásványi 
anyagokkal tölti fel a fejbőrt és 
Tricalgoxyl®-lal, hidratálja a hajat.

12 fiola
Termékszám 97101218

PROGRAM

1  Ne használja az ageLOC® Edition Nu Skin  
Galvanic Spa System® II-vel!
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PROGRAM

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
(RÁNCTALANÍTÓ)
Simítsa el a látható barázdákat  
a peptidek erejével!
Ez a továbbfejlesztett formula 
forradalmi prokollagén peptideket 
tartalmaz, amely alig négy hát alatt 
segít a száj, szem körüli és a homlokon 
megjelenő apróbb barázdák és ráncok 
csökkentésében. Fokozza az 
eredményeket: használja együtt ezt  
a terméket az ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II 
célzott kezelőfejjel!

30 ml
Termékszám 97102704

CÉLZOTT KEZELŐFEJ

GALVANIC SPA TÁSKA 
Hogy minden a keze ügyében 
legyen!
A rugalmas üvegcsetartó 
gumipántokkal és zipzáros, 
rendszerező zsebekkel minden tárgy  
a szem előtt marad, és könnyen 
előkapható.

Termékszám 86997616

NU SKIN® TÖRÖLKÖZŐK
Fűszerezze kozmetikai kezeléseit egy 
csipet eleganciával!
Ezen 100% pamutból készült 
törölközők rendkívül puhák, nagy 
nedvszívó képességűek és tartósak.

60 x 80 cm 
10 db-os kiszerelés
Termékszám 97137499

NU SKIN® BÁRSONYOS 
FROTTÍRTÖRÖLKÖZŐ
Selymesen lágy, rendkívül jó 
nedvszívó képességű törölközők.
E különösen puha frottírtörölközők 
segítségével minden egyes galván 
arckezelést követően kényelmesen 
tisztára törölheti bőrét. 

30 x 30 cm 
10 db-os kiszerelés
Termékszám 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Itt az idő, hogy a világ egyik legmodernebb testkezelő rendszerével újabb szintre emelje az bőröregedés 
tudományát! Az ageLOC® tudományon alapuló három ageLOC® Body termék mindegyike él a valódi 
tudományos áttöréssel, hogy az Ön bőre simábbnak és feszesebbek tetsszék! Kapcsoljon Ön is a fiatalság 
erejére, és készüljön fel a fiatalosabb megjelenésre.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1 

(ALAKFORMÁLÓ GÉL)
A kontúrosabb, feszesebb és  
lágyabb megjelenésért!
Az intenzív spa kezelések minőségét 
nyújtó eljárás csökkenti és segít 
kisimítani a narancsbőr és cellulit 
megjelenését, így segít a bőrfeszesség 
és a bőr általános megjelenésének 
javításában. Emellett a bőr felfrissülése 
és megtisztulása érdekében fokozza  
a sejtenergiát, miközben csökkenti  
az öregedés látható jeleit.

150 ml
Termékszám 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2 
(TESTFESZESÍTŐ TESTÁPOLÓ)
A kontúrosabb és lágyabb 
megjelenésért.
Ez a mindennapi hidratáló és feszesítő 
testápoló serkenti a sejtmegújulást, 
mely a bőr üde állagának és 
természetes, ragyogó textúrájának 
visszaállításához szükséges. Egyes 
összetevői pedig segítenek a 
narancsbőr megjelenésének 
csökkentésében, miközben kisimítják  
a bőrt.

150 ml
Termékszám 97003903

1  A további jótékony hatások érdekében használja  
az ageLOC®Dermatic Effects terméket közvetlenül 
az ageLOC® Body Shaping Gel után.

2  Az ageLOC® Galvanic készülékkel nem használható!

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Hozza formába testét!
E forradalmi technológiával, az ageLOC® Galvanic 
Body Spa-val a Nu Skin® -nél a jövő testápolása! 
Szabadalmazott ageLOC® testkezelő felületével  
és a pulzáló galvánárammal maximalizálja a válogatott 
ageLOC® Galvanic body termékek jótékony hatását  
a kar, has tájék és a comb bőrfelületein! Az ageLOC® 
Galvanic Body Spa bőrtisztító és –frissítő hatásával 
csökkenti az öregedés látható jeleit.

Termékszám 97103972 (Az ageLOC® Galvanic Body Spa csomag 
tartalma: 1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel 
(Alakformáló gél) és 1 ageLOC® Dermatic Effects (Testfeszesítő testápoló)

FELVITEL UTÁN1

(Eredmények 6 hét után)2

FELVITEL ELŐTT

1 Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak - az Ön esetében is.
2  Eredmények az ageLOC® Galvanic Body Spa és ageLOC® Body Shaping Gel heti háromszori és az ageLOC® 
Dermatic Effects naponta kétszeri használata után.

MÉRJE LE A KÜLÖNBSÉGET!

ageLOC® ARC ÉS  
TEST ADR-CSOMAG
Különleges ADR-csomag, 
amelynek tartalma 2 db Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial 
Gels with ageLOC® (Kezelő 
arcgélek ageLOC®-kal), 1 db 
ageLOC® Body Shaping Gel 
(Alakformáló gél), és 1 db 
ageLOC® Dermatic Effects 
(Testfeszesítő testápoló).
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BŐRÁPOLÓ TERMÉKCSALÁDOK
A Nu Skin® bőrápoló termékrendszerei úgy lettek megalkotva, hogy kielégítsék az Ön egyéni 
bőrigényeit: az ageLOC® bőrápolási termékek a létező legmodernebb öregedésgátló rendszerekből 
állnak; a Nu Skin 180˚® serkenti a sejtmegújulást, a Nutricentials® termékcsalád kiváló az érzékeny 
bőrre, míg a Nu Skin Clear Action® a pattanásokkal veszi fel a harcot.
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ageLOC®

A létező legmodernebb rendszerünk
Az ageLOC® Transformation a Nu Skin® leghatékonyabb öregedésgátló bőrápoló termékcsaládja, mely nyolcféle 
módon fedi fel fiatalosabb kinézetű bőrét – a fiatalosabb megjelenés érdekében. Ön készen áll egy igazi átalakulásra?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE (TISZTÍTÓ 
ÉS TONIK)
Finoman tisztít és tonizál  
reggel és este. 
Ez a kifinomult habzó arctisztító egyetlen 
lépésbe fogja a tisztítást  
és a tonizálást, miközben feltölti  
a bőrt a legmodernebb anti-ageing 
hatóanyagokkal az öregedés látható 
jeleinek csökkentése érdekében.  
E gazdag formula ageLOC® 
összetevőket juttat a bőrbe, amely ettől 
puhává és üdévé válik.

60 ml
Termékszám 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT (ÉJSZAKAI KRÉM)
A simább, puhább bőrért.
Összetevői bizonyítottan 85 %-kal1 
serkentik a sejtmegújulást az érezhetően 
lágyabb és puhább bőrállag érdekében. 
Szuperenyhe összetevői a bőr saját 
szerkezetét utánozzák, annak természetes 
éjszakai megújulási folyamatát kiegészítve. 
E fenséges krém az ageLOC® technológia 
kiemelkedően jótékony hatásaival a 
bőröregedés látható jeleinek forrását veszi 
célba, észrevehetően csökkenti a barázdák  
és ráncok láthatóságát, valamint  
a pórusok méretét. Így Ön ragyogó  
és feszes bőrrel ébred! 

30 ml
Termékszám 97003880

ageLOC® TRANSFORMATION
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Future Serum, ageLOC® 
Radiant Day SPF 22 és ageLOC® 
Transforming Night

Termékszám 97103774 (elements & serum) 
Termékszám 97003888 (transformation)

ageLOC® ELEMENTS
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone, 
ageLOC® Radiant Day SPF 22 és 
ageLOC® Transforming Night

Termékszám 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM 
(ARCSZÉRUM)
Fiatalosabb megjelenésű bőr – 
nyolcféle módon.
Az erőteljes, tudományosan bevizsgált 
anti-ageing hatóanyagok 85%-kal1 
csökkentik az öregedés látható jeleinek 
megjelenését, továbbá serkentik  
a fiatalos bőrsejt-megújulást.  
A szabadalmazott hatóanyag-technoló-
gia támogatja a fiatalos bőrszerkezetet. 
A fiatalos bőrszerkezetért felelős 
szerkezeti fehérje termelését serkenti, 
míg lebontását pedig csökkenti.  
ageLOC® Future Serum – a láthatóan 
fiatalosabb megjelenésért.

30 ml
Termékszám 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22 
(22 FAKTOROS NAPPALI KRÉM)
Az üdébb, hidratáltabb és  
erősebb bőrért.
Összetevői bizonyítottan akár 45%-kal2 
csökkentik az apróbb barázdák és ráncok 
megjelenését. Bőrét az ageLOC® 
összetevőkkel világosítja, hidratálja és 
megerősíti, miközben megvédi a 
napsugárzás nemkívánatos hatásaitól. E 
pihekönnyű, naponta használható 
hidratálókrém smink alá is ideális. 
Serkenti a sejtmegújulást a simább, 
puhább és napról napra fiatalosabb  
és ragyogóbb megjelenésű bőrért.

25 ml
Termékszám 97003904

1 Nyolchetes in vitro vizsgálat Equol használatával.
2 Négyhetes in vitro vizsgálat bambusz- és borsókivonat, valamint glükozaminkeverék használatával.

Spóroljon az ageLOC®  
ADR-csomagokkal! A speciális 
ajánlatban való részvétellel 
kapcsolatban kérdezze 
Üzletépítőjét!
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8Fiatalosabb megjelenésű bőr nyolcféle módon
ageLOC® Future Serum (Arcszérum) harmadik fél által végzett, fogyasztói 
önmegfigyelésen alapuló kutatási eredmények*

Az öregedésgátló bőrápolás részeként az ageLOC® Future Serum (Arcszérum) 
nyolcféleképp fejti ki lenyűgözően jótékony hatását a bőrben:

Az alapvonal fölötti javulás mértéke százalékban

1. Fiatalos bőrszerkezet

2. Sima bőrfelület

3. Egyenletes bőrtónus

4. Apró barázdák és ráncok

5. Ragyogás (világosság)

6. Pórusméret

7. Bőrelszíneződés (foltok)

8. Hidratáltság

Önértékelés 12 hét használatot követően

*12 hetes, önfigyelésen alapuló kutatási eredmények 25, ageLOC® Future Serumot 
alkalmazó kísérleti személy részvételével

FELVITEL ELŐTT FELVITEL UTÁN1

(Eredmények 90 nap után)2

1 Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak, az Ön esetében is.
2  Eredmények napi kétszeri ageLOC® Transformation kezelés alkalmazásával, valamint ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II készülék és a Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek 
ageLOC®-kal) heti kétszeri használatával.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER (AHA  
HÁMLASZTÓ ÉS SEMLEGESÍTŐ)
Szabaduljon meg pillanatok alatt  
a fakó, öregedő bőrtől!
10%-os tejsav tartalmával ez a készítmény 
klinikailag igazoltan segít az öregedés 
látható jeleinek csökkentésében, óvja 
bőrét, valamit segít megőrizni bőrének 
fiatalos és üde megjelenését. 
Önmagában használva vagy a Nu Skin 
180°® öregedésgátló rendszer részeként 
serkenti a sejtmegújulást a simább és 
fiatalosabb megjelenésért.

2 tégely  
( tégelyenként 25 ml termék  
és 18 vattakorong)

Termékszám 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID  
(SEJTMEGÚJÍTÓ FOLYADÉK)
A Nu Skin® sejtmegújító szakértője.
15%-os polihidroxisav (PHA)  
és glükonolakton tartalmával  
ez a készítmény gyengéden,  
de hatásosan serkenti a sejtmegújulási 
folyamatokat, hogy felfedhesse 
fiatalosabb megjelenésű bőrét.

30 ml
Termékszám 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18 (UV VÉDEL-
MET BIZTOSÍTÓ HIDRATÁLÓ)
Védelem közben hidratál.
Fényre aktiválódó fotoszómákkal, ezen 
modern fényvédő technológiával 
működő, avokádóolaj tartalmú termék 
táplálja bőrét, miközben segít 
megőrizni annak természetes vízzáró 
funkcióit. Emellett széles spektrumú 
UVB védelmet nyújt.

30 ml
Termékszám 97101254

NU SKIN 180°® NIGHT  
COMPLEX (ÉJSZAKAI  
KOMPLEX KRÉM)
Ébredjen fiatalabb külsővel!
Ez a gazdag éjszakai hidratáló segít 
megóvni bőrét az oxidatív stressztől, 
fokozza a bőr természetes vízzáró 
funkcióját. Az eredmény: bársonyosan 
puha érzés.
30 ml
Termékszám 97101252

NU SKIN 180°® NYOLCHETES PROGRAM

Egy független laboratóriumi, Nu Skin 180°® vizsgálat során az 50 
résztvevőnél bőrjavulást állapítottak meg egy, a kimutatások eredményeit 
rögzítő skálán. Nyolc hét elteltével, a résztvevők 100%-ánál tapasztaltak 
javulást a bőr ragyogását tekintve. A klinikai értékelések szerint azoknak  
a résztvevőknek az aránya, akiknél javulás mutatkozott az egyes 
kritériumokat, illetve a ragyogást tekintve, a következőképpen alakult:

Elszíneződés Pórusméret Ráncok ÁllagA
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NU SKIN 180°® FACE WASH 
(ARCLEMOSÓ)
Mossa le a környezeti  
bőröregedés látható jeleit!
Ez a krémes arclemosó 10% aktív 
C-vitamin tartalmával megcélozza  
a májfoltokat, az elszíneződést és  
segít a bőrfeszesség támogatásában  
az apróbb barázdák és ráncok 
elhalványítása érdekében.

125 ml
Termékszám 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
(BŐRPERMET)
Tisztítja és összehúzza a pórusokat.
Hidrolizált rizsfehérjéből kivont di- és 
tripeptid tartalmával ez a készítmény 
javítja a a bőrfeszességet és elősegíti  
a bőr sima és ragyogó megjelenését. 
A gombakivonat tisztítja  
és összehúzza a pórusokat, míg  
a HMW-komplex óvja a bőrt.
100 ml
Termékszám 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM 
(ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
RENDSZER)
A Nu Skin 180°® öregedésgátló 
rendszer segít a sejtmegújulás 
serkentésében és enyhíti a barázdák 
és ráncok megjelenését. A rendszer 
öt termékből áll: Face Wash, Skin 
Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator és Night Complex.

Termékszám 97101255

NU SKIN 180°®

Varázsolja fiatalossá bőrét!
A gyengéd, mégis erőteljes Nu Skin 180°® anti-ageing system a Nu Skin® sejtmegújító specialistája. A hidroxisav 
tartalmú, továbbfejlesztett rendszer az öregedés látható jeleit a bőr természetes sejtmegújító ütemének fokozásával 
célozza meg, enyhíti a barázdák és ráncok megjelenését. Nu Skin 180°®: az Ön titka a fiatalosabb megjelenésű bőrért.

Takarítson meg a Nu Skin 180°® 
öregedésgátló rendszer 
ADR-csomaggal! A speciális 
ajánlatban való részvétellel 
kapcsolatban kérdezze 
Üzletépítőjét!
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NORMÁL-SZÁRAZ BŐRTÍPUS
A normál-száraz bőr esetében a vízvisszatartó képesség növelése szükséges. Ezen termékek a mindennapi bőrápolás 

tökéletes alapjául szolgálnak, miközben óvják a bőr nedvességtartalmát.

CREAMY CLEANSING LOTION 
(KRÉMES ARCTISZTÍTÓ)
Minden tisztításkor védi a bőr 
természetes nedvességtartalmát.
Ez a kíméletes, szappanmentes 
arctisztító a létfontosságú bőrlipidek 
megsértése nélkül távolítja  
el a szennyeződéseket.

150 ml
Termékszám 97110310

pH BALANCE TONER (PH  
KIEGYENSÚLYOZÓ TONIK)
Előkészíti a bőrt a hidratáláshoz  
és a tápláláshoz.
Eperkivonatot tartalmaz, amely 
gondoskodik a bőr ideális pH 
értékéről, miközben csökkenti  
a pórusok láthatóságát.

150 ml
Termékszám 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMÁL-SZÁRAZ BŐRRE 
Hidratálja és óvja bőrét.
Színtelen karotinoidokkal növeli  
a bőr ellenálló képességét a bőrre 
káros környezeti hatásokkal szemben. 

50 ml
Termékszám 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM 
(ÉJSZAKAI KRÉM)
Alvás közben segíti elő a bőr 
megújulását és rugalmasságát.
E gazdag formula foszfatidil-kolint 
tartalmaz, amely fokozza a bőr 
természetes megújuló folyamatait, 
mivel javítja a sejtmembránok 
rugalmasságát és ellenálló  
képességét. 

50 ml
Termékszám 97102705

NUTRICENTIALS® 
A Nutricentials® beépülő tápanyagai klinikailag bizonyítottan, természetes módon emelik ki bőre egészséges 
megjelenését. A lokális napi étrendekből származó, kulcsfontosságú tápanyagokat tartalmazó Nutricentials® hozzávalók 
kitűnőek érzékeny bőrre és segítik megőrizni a bőr egészséges és ragyogó megjelenését.
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PURE CLEANSING GEL 
(MÉLYTISZTÍTÓ ZSELÉ)
Tisztítja és felszabadítja a pórusokat.
Ez a szappanmentes tisztítózselé 
papaint tartalmaz, a papajában 
található enzimet, amely kitisztítja  
a pórusokat és eltávolítja a felesleges 
faggyút, valamint a szennyeződéseket. 

150 ml
Termékszám 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER (MATTÍTÓ TONIK)
Csökkenti a bőrcsillogást  
és a pórusok láthatóságát. 
Eperkivonattal segít a pórusok 
összehúzásában, és ragyogóbbá 
varázsolja az arcbőrt. 

150 ml
Termékszám 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
VEGYES-ZSÍROS BŐRRE
Egészséges megjelenésű bőr: 
zsírosodás és kifényesedés nélkül.
Ez a krém fokozza a bőr természetes 
ellenálló képességét a bőrre káros 
környezeti hatásokkal szemben, 
egyben segít megelőzni a túlzott 
zsírosodást és kifényesedést.

50 ml
Termékszám 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM (ÉJSZAKAI KRÉM)
Alvás közben segíti elő a bőr 
megújulását és rugalmasságát.
E gazdag formula foszfatidil-kolint 
tartalmaz, amely fokozza a bőr 
természetes megújuló folyamatait, 
mivel javítja a sejtmembránok 
rugalmasságát és elleneálló 
képességét. 

50 ml
Termékszám 97102705

VEGYES-ZSÍROS BŐRTÍPUS
A vegyes-zsíros bőr a hatékony nedvességtartalom megőrzését igényli, további zsírosodás nélkül. Ezen termékek 

segítenekmegelőzni a zsírosodást, és kitisztítani a pórusokat, elősegítve a bőr puhaságát.

NUTRICENTIALS® KOLLEKCIÓ
Vegyes-zsíros bőrre
Hat termékből álló kollekció: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin and Night Supply Nourishing Cream - 
mindez egy mutatós kozmetikai táskába csomagolva.

Termékszám 97136438

NUTRICENTIALS® KOLLEKCIÓ
Normál-száraz bőrre
Hat termékből álló kollekció: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin and Night Supply Nourishing Cream - mindez egy 
mutatós kozmetikai táskába csomagolva.

Termékszám 97136437

* A termékről további információkat a 32 oldalon talál.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Ez az átfogó, klinikailag igazolt rendszer simább, 
tisztább megjelenésű bőrt eredményez és felveszi 
a harcot a régi, jelenlegi és jövőbeli pattanások 
látható jeleivel. A Nu Skin Clear Action® termékek 
klinikai tesztek során bizonyítottan kulcsfontosságú 
hatóanyagokat juttatnak a bőrbe.

NU SKIN CLEAR ACTION® RENDSZER
Tisztítás a pattanásokon túl. 
Négy termékből álló termékcsalád: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® Day 
Treatment és Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Termékszám 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER (HABZÓ 
ARCTISZTÍTÓ)
Mélytisztítás a selymesen sima 
bőrért.
Ez az egyedülálló, habzó arctisztító 
mintegy szétrombolja a pattanásokat 
okozó, összetapadt faggyút, 
baktériumokat és szennyeződéseket. 
Szalicilsavval tisztítja a pórusokat  
és csökkenti a pattanások 
kialakulásának esélyét, felfrissítve  
és megtisztítva a bőrt anélkül, hogy  
az húzódna vagy kiszáradna. 

100 ml
Termékszám 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION®  
TONER (TONIK)
Nyugtatja az arcbőrt, megelőzi  
a kifényesedést.
Ez a hatékony tonik megnyugtatja  
a kipirosodott, gyulladt bőrt. 
Bőrnyugtató hatású édes-
gyökér-kivonatot, a faggyútermelést 
kontrolláló cink PCA-t, valamint a 
pattanások elleni küzdelem miatt 
megfogyatkozó, természetes 
antioxidánskészlet feltöltését elősegítő 
C- és E-  
vitamint tartalmaz. 

150 ml
Termékszám 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT (NAPPALI 
KEZELÉS)
Több fronton harcol a letisztult 
bőrért. 
Óvja és revitalizálja az arcbőrt. 
Mandulasav tartalma csökkenti  
a pattanások visszamaradó látható 
nyomait és rövid időn belül 
elhalványítja a bőrön lévő sötétebb 
foltokat. A szalicilsav behatol  
a pórusokba és feloldja az 
elzáródásokat. Könnyű gél formába 
öntve ez a két hatóanyag, valamint 
nedvességmegkötők, mint példáaul  
a glükonolakton támogatják a bőr 
természetes ellenálló képességét és 
elősegítik a tiszta, egyenletes arcbőrt, 
hogy minden napot magabiztosan 
kezdhessen. 

30 ml
Termékszám 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT (ÉJSZAKAI 
KEZELÉS)
Alvás közben is halványítja  
a pattanások látható nyomait. 
Szalicilsav, retinol és alfa zsírsav 
tartalma eltünteti a pattanások 
visszamaradó látható nyomait, így  
ez az éjszakai krém sima, letisztult,  
és egyenletes tónusú arcbőrt 
eredményez.

30 ml
Termékszám 97110390
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HIDRATÁL ÉS FELTÖLT
Mindannyiunknak szüksége van egy olyan hidratálóra, amely igazodik bőre egyedi igényeihez. A megfelelő 
hidratálás mértékét számos tényező befolyásolja, úgymint a hőmérséklet-ingadozás, légszennyezés; stb. A Nu Skin® 
hidratálók széles skáláját kínálja, a könnyű hidratálóktól egészen a gazdag hidratálást nyújtó arckrémekig. Ezekkel 
a hidratálókkal kiegészítheti a mindennapi arcápolást, így megfelelő mértékben hidratálhatja a bőrét a vágyott 
egészséges megjelenés megvalósítása érdekében.

NaPCA MOISTURIZER (NAPCA 
HIDRATÁLÓ KRÉM)
Segít a bőrnek az értékes nedvesség 
megőrzésében.
E-vitaminnal és a természetes 
nedvességmegkötő NaPCA-val.  
Ez a krém gyorsan beszívódik a bőrbe 
és támogatja annak természetes 
vízmegkötő képességét. A maga után 
hagyott harmatkönnyű érzés minden 
bőrtípusra alkalmassá teszi ezt  
a készítményt. 

75 ml
Termékszám 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX 
(INTENZÍV KOMPLEX  
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ)
Az intenzív hidratálás és az érzékeny 
bőr csodálatos találkozása. 
Ez a krém barna algával erősíti a  
bőr természetes nedvességfelvevő  
és megtartó képességét, egyben 
hidratálja a szemkörnyék érzékeny 
bőrét. A szem körüli szarkalábak 
csökkentésével lágyítja a tekintetet.

15 ml
Termékszám 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER  
(INTENZÍV HIDRATÁLÓ KRÉM)
Maximális hidratálás a fáradt bőrnek.
A Rejuvenating Creamnél gazdagabb 
készítmény a rendkívül száraz bőr 
igényeit célozza. Pisztáciaolajjal, aloe 
verával és az oxidatív stresszel 
megküzdő E-vitamin tartalmával ez  
a gazdag hidratáló krém erősíti a bőr 
természetes lipid védelmi rendszerét, 
így kínál simaságot és rugalmasságot  
a kiszáradt vagy hámló bőrnek.

75 ml
Termékszám 97111259

REJUVENATING CREAM 
(BŐRMEGÚJÍTÓ KRÉM)
Nedvességbomba a kiszáradásra 
hajlamos bőrnek.
A kiszáradásra hajlamos bőr speciális 
igényeinek kielégítésére kifejlesztett 
gazdag krém, amely a hialuronsav 
hidratáló erejének segítségével növeli 
a bőr nedvességmegkötő kapacitását. 
Mindennapos használata nem pusztán 
fokozza a hidratáltságot, hanem segít 
megelőzni az újbóli kiszáradást is.

75 ml
Termékszám 97110258

ENHANCER (BŐRÉLÉNKÍTŐ)
Természetes kiegyensúlyozó, 
nyugtató, hidratáló krém.
Kondicionáló panthenollal és nyugtató 
aloe verával. Az Enhancer nyugtatja  
a bőrt és korlátozza nedvességtar-
talmának csökkenését. Használja 
bőségesen a bőr kényelmének és 
természetes nedvességtartalmának 
támogatása érdekében. 

100 ml
Termékszám 97110308

NaPCA MOISTURE MIST  
(HIDRATÁLÓ BŐRPERMET)
Harmatos bőr mindössze egy fújásra.
Bővelkedik a természetes hidratáló 
összetevőkben, úgymint NaPCA, 
hialuronsav, valamint karbamid. Ez az 
olajmentes készítmény segít megőrizni 
bőre optimális víztartalmát. Hűsítő, 
frissítő érzést biztosít; akár az egész 
testen alkalmazva ideális.

250 ml
Termékszám 97101226

KÖNNYŰ HIDRATÁLÁS

KÖZEPES HIDRATÁLÁS

GAZDAG HIDRATÁLÁS
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CÉLZOTT MEGOLDÁSOK
A vezető kutatóintézetekkel közösen kifejlesztett Nu Skin® célzott megoldások ultramodern formulákból 
állnak, melyek kiegészítik alapvető bőrápolási rendszerét és halványítják a bőröregedés, a stressz hatásának 
és a környezeti ártalmak látható jeleit, így fokozva az Ön egészséges és fiatalos megjelenését.

PC_Q2_2018.indd   32 07.05.2018   15:50:29



33

40%

20%

0%

60%

80%
80%

55% 55%

80%

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
A feszes bőrért!
A Nu Skin® bőrfeszesítő specialistája immáron az ageLOC® tudomány 
vívmányait kihasználva célozza a bőröregedés látható jeleit azok forrásánál. Az 
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra az Ethocyn® erejét kiaknázva javítja a 
bőrfeszességért felelős kulcselemeket, és óvja a bőrt az oxidatív stressztől. A 
termék e kulcsfontosságú összetevőkkel felvértezve segít kontúrozni és 
feszesíteni a bőrt a fiatalosabb megjelenés érdekében.

60 kapszula
Termékszám 97003906

TRU FACE®
A napi bőrápolási rutin Nu Skin® Tru Face® termékekkel történő kiegészítésével fokozhatja a mindennapi kezelések 
hatását, így célozva a bőröregedés látható jeleit, hogy bőre simábbá, rugalmasabbá és egyenletesebb tónusúvá váljék.

Ezek az eredmények az adott időkereten belül a  
Nu Skin® Tru Face® Essence termék használata után  
valaha tapasztalt leginkább számottevő eredmények.

HARMADIK FÉL ÁLTAL ELVÉGZETT KLINIKAI VIZSGÁLAT
Egy klinikai tanulmány szerint a tesztalanyok több mint 55%-a jelentett pozitív 
változást mind az általános, mind a szemkörnyéki bőrfeszesség tekintetében, 
mindössze egyetlen hét alatt. A 12. hét végére az alanyok 80%-a számolt be 
pozitív változásról ugyanezen területeken.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
KLINIKAI EREDMÉNYEK

Alanyok százalékos aránya

Általános bőrfeszesség Szemkörnyéki bőrfeszesség

1. hét
12. hét

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Bátran mutassa meg nyaka és dekoltázsa kontúros és tónusos 
megjelenésű bőrét a világnak! 
Ez a két üvegcséből álló rendszer két hatékony formulát vegyít: egy szérumot és 
egy krémet, melyek kontúrozzák és tónusossá teszik a nyak és a dekoltázs bőrét. 
A bal oldali üvegcse egy bársonyos, opálos krémet tartalmaz, mely összetevői 
mély hidratáltságot és simaságot biztosítanak a bőr számára. Láthatóan fokozza 
a bőr ragyogó megjelenését. A jobb oldali üvegcse pedig egy fenséges, áttetsző 
szérumot tartalmaz, mely hozzájárul a megereszkedett bőr jelenlétének 
csökkentéséhez. Lépjen egy nagyot a célzott öregedésgátlás terén!

30 ml (2 x 15 ml)
Termékszám 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL  
(BŐRJAVÍTÓ ZSELÉ)
Megküzd a környezeti  
bőröregedés korai látható jeleivel.
Ez a gél Kelpadelie segítségével járul 
hozzá a bőr strukturális elemeinek 
szintéziséhez. Ez a tengeri moszat 
gyengédebb a bőrhöz, mint a retinol.

30 ml
Termékszám 97102698

TRU FACE® IDEALEYES 
(SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM)
Hagyja, hogy tekintete  
fiatalabbnak mutassa Önt!
A szemkörnyéképoló tudományosan 
kifejlesztett formulája rövid és hosszú 
távon is kifejti jótékony hatását. A szem 
alatti rész érzékeny, sötét, karikás és 
puffadt megjelenését feszessé és 
fiatalossá varázsolja.

15 ml
Termékszám 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1 
(BŐRMEGÚJÍTÓ ZSELÉ)
Küzdje le a bőröregedés látható 
jeleit!
Polihidroxisavakat (PHA) tartalmaz, 
köztük az elismerten hatásos 
alfa-hidroxisavat (AHA), amellyel 
elősegíti a sejtmegújulást, javítja bőre 
tónusát, kellemes tapintásúvá 
varázsolja azt, növeli ragyogását és 
csökkenti a pórusok méretét. Kitűnő 
érzékeny bőrre. 

30 ml
Termékszám 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR 
(RÁNCTALANÍTÓ)
Kevesebb barázda -  
a peptidek erejével!
E továbbfejlesztett formula forradalmi 
prokollagén peptideket tartalmaz, 
amely alig négy hét alatt segít a száj- 
és szem körüli, valamint a homlokon 
lévő apróbb barázdák és ráncok 
minimalizálásában.

30 ml
Termékszám 97102704

Szarkalábak a Tru Face® Line Corrector 
és a Nu Skin Galvanic Spa System® II 
együttes használatával

Szarkalábak kizárólag a Tru Face® Line 
Corrector használatával

2. hét 4. hét 8. hét

HARMADIK FÉL ÁLTAL 
ELVÉGZETT KLINIKAI 
VIZSGÁLAT
Egy 8 hetes, 40 alanyon harmadik 
fél által végzett tanulmány 
során a dermatológiai skála azt 
mutatta, hogy a Nu Skin Galvanic 
Spa System® II készülék Tru 
Face® Line Correctorral történő 
együttes alkalmazása javított az 
arcbőr következő területeinek 
megjelenésén:
 • Finom barázdák: 20%
 • Szarkalábak: 21%
 • Feszesség: 17%

PROGRAM

2  Harmadik fél által elvégzett, 8 hétig tartó, 40 alany bevonásával végzett kísérlet 
2008-ban, amelyben a Tru Face® Line Corrector Nu Skin Galvanic Spa System® II 
készülékkel együtt történő használatának hatékonyságát vizsgálták.

1 A még puhább bőrért használja együtt a Polishing Peel (Arctisztító bőrradír) termékkel! (l. 37.old.)

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR 
(INSTANT RÁNCKORREKTOR)
Kevésbé látható barázdák  
és ráncok – másodpercek alatt!
Ez a nagy hatású krém feltölti és 
ellazítja az arcon lévő ráncokat, 
másodpercek alatt csökkenti az 
apróbb barázdák és ráncok 
megjelenését - akár 12 órán keresztül, 
miközben mérsékeli az évek alatt 
kialakult mimikai ráncok láthatóságát.

15 ml
Termékszám 97101257
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TRU FACE® PRIMING  
SOLUTION 
(ELŐKÉSZÍTŐ OLDAT)
Előkészíti a bőrt a fiatalosabb külsőért.
Ez az aminosavak keverékét tartalmazó primer 
optimalizálja  
a Tru Face® termékek jótékony hatását és biztosítja 
a bőr számára  
a szükséges fehérjeépítő egységeket.

125 ml
Termékszám 97101232

NU SKIN® KOZMETIKAI TÁSKA
Tárolja termékeit ebben a kortalan eleganciát 
sugárzó kozmetikai táskában! Ez a praktikus, ám 
stílusos táska több belső rekesszel gondoskodik róla, 
hogy Ön könnyedén megtalálja az összes fontos 
terméket.

Termékszám 86998695

NU SKIN® NESZESSZER
Elegáns módja annak, hogy egész évben kézben 
tartsa dolgait. 

Termékszám 86998694
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VÉDELEM A KÖRNYEZETI HATÁSOKKAL SZEMBEN
Az antioxidánsban gazdag szérumok és továbbfejlesztett fényvédő hatóanyagok óvják és regenerálják bőrét,  
hogy az élettel teli és egészséges megjelenésű lehessen.

SUNRIGHT® LIP BALM 15 
(15 FAKTOROS AJAKBALZSAM)
Védelem és hidratálás.
Óvja ajkait és gondoskodjon puha 
megjelenésükről és tapintásukról.  
A Sunright® formulája óvja ajkait  
a kiszáradástól, a napkártól, valamint 
segít elejét venni a túlzott napsugárzás 
okozta káros hatásoknak.

4,2 g
Termékszám 97110369

SUNRIGHT® 35 & 
SUNRIGHT® 50 (35 ÉS 50 
FAKTOROS FÉNYVÉDŐ KRÉM)
Magas szintű UVA/UVB védelem.
A huzamosabb idejű napsugárzás 
látható következményekkel járhat, 
többek közt a bőröregedés idő előtti 
jeleinek felbukkanásával. E két vízálló, 
zsírmentes formulájú készítményt 
kifejezetten a célból fejlesztettük  
ki, hogy segítsék a fiatalos külsejű  
bőr megőrzését, miközben óvják  
azt a nap káros sugaraitól. 

100 ml
Termékszám  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE 
(REGGELI ARCSZÉRUM)
Erőteljes antioxidáns védelem.
Ez a termék Q10 koenzimmel  
és egy átfogó antioxidáns védelmi 
rendszerrel élénkíti a sejtenergia 
termelődést, elősegítve bőre teljes 
regenerálódását a napi stressz oxidáló 
hatásaiból. Az eredmény: gyönyörűen 
ragyogó, fiatalos külső!

15 ml
Termékszám 97131809

CELLTREX® ULTRA 
(ARCSZÉRUM)
Az alapvető oxidatívstressz-harcos és 
hidratáló.
Ez a tápláló szérum olívaolajjal,  
A- és E-vitaminnal nyugtatja a bőrt, 
egyben megóvja az oxidatív stressz 
látható hatásaival szemben. 

15 ml
Termékszám 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Színezett önbarnító gél 
arcra és testre
Egész éven át tartó, aranyszínű 
ragyogásra vágyik? A Sunright Insta 
Glow évszaktól függetlenül segít 
Önnek elérni a pompás bronzos 
ragyogást, miközben hidratálja is a 
bőrt. Szinte illatmentes, könnyen 
felvihető, és a ruhán sem hagy foltot.

125 ml
Termékszám 97001595
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FACE LIFT POWDER &  
ACTIVATOR (ARCFESZESÍTŐ 
POR ÉS AKTIVÁTOR)
Mutassa a legjobb formáját - 
azonnal.
Az arcfeszesítő por és aktivátor 
azonnal működésbe lép, átmenetileg 
feszesebbé, tónusosabbá téve bőrét, 
miközben csökkenti a barázdák és 
ráncok megjelenését.

Az arcfeszesítő por és aktivátor csak 
együtt használható, de külön-külön is 
megvásárolható.

Csak por  75 g
Csak aktivátor 125 ml
Termékszám  97136991 (Por és aktivátor) 

97110266 (Por) 
97110267 (Aktivátor)

NU SKIN® KOZMETIKAI 
HAJPÁNT
Tartsa az arcától távol tincseit 
bőrápolás közben.

Egy méret
Termékszám 97136313

KOZMETIKAI ECSET 
Kifejezetten az arcfeszesítő por  
és aktivátor összekeveréséhez és 
egyenletes felviteléhez kifejlesztett 
ecset.

db-os kiszerelés
Termékszám 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE (KRÉMES HIDRATÁLÓ 
MASZK)
Oázis a száraz bőrnek.
Ez a gazdag pakolás „hidratáló 
mágnesként” működő 
szacharid-izomerát tartalmával, 
valamint kaktusz és toboz kivonatával 
csillapítja az érzékeny bőr szárazságát 
és segít a bőr vízmegkötő 
képességének megőrzésében.

100 ml
Termékszám 97102711

RADIANCE MASK (LAPMASZK)
Hidratáló bőrápolási élmény.
Ez a japán eredetű termék átitatja az 
arc bőrét a szükséges hidratálással, 
ezáltal segít a sima és puha érzet 
megteremtésében. A termék ragyogó, 
élettel teli arcbőrt eredményez.

A csomag 4 lapmaszkot tartalmaz
Termékszám 97001486

HÁMLASZTÓK, MASZKOK ÉS BŐRRADÍROK
A Nu Skin® hámlasztói, maszkjai és bőrradírjai a szennyezőanyagok kivonásával, a fakó arcszínt eredményező sejt-felgyülemlések 
felszámolásával és a sejtmegújulás serkentésével új életre keltik a fáradt bőrt. Ezen élénkítő összetevők fantasztikus külsőt és 
közérzetet biztosítanak Önnek!

EXFOLIANT SCRUB  
(MÉLYTISZTÍTÓ BŐRRADÍR)
Egy kíméletesebb és gyengédebb 
érintés a simább bőrért.
Természetes tengeri kova (fosszilis 
alga) tartalmának köszönhetően  
ez a gyengéd bőrradír kisimítja  
a bőrfelszínt, eltávolítja az elhalt 
hámsejteket és a pórusokat eltömítő 
szennyeződéseket. 
100 ml
Termékszám 97102707

POLISHING PEEL  
(ARCTISZTÍTÓ BŐRRADÍR)
Mikrodermabráziós kezelés otthon.
Klinikailag igazoltan hasonló hatást 
nyújt, mint a kozmetikában végzett 
mikrodermabráziós kezelések. Ez a 
modern készítmény tökenzimmel 
távolítja el az elhalt sejteket, bentonit 
agyaggal a káros anyagokat - a sima, 
ragyogó megjelenésért.
50 ml
Termékszám 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES (VÍZRE 
AKTIVÁLÓDÓ KENDŐK)
Ezen rendkívül puha törlőkendők 
alaposan megtisztítják arcbőrét akár 
sminklemosáskor vagy egyszerűen a 
kéztisztítás alkalmával, megadván 
bőrének a vágyott gondoskodást és 
gyengédséget.

100 db
Termékszám 86998039
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TESTÁPOLÁS
A Nu Skin® testápoló termékek bőrtápláló, -kondicionáló és -puhító összetevőkből állnak.  
E továbbfejlesztett formulákkal éjjel-nappal gyönyörűnek érzi majd magát!
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BODY BAR  
(BŐRBARÁT SZAPPAN)
Egy rendkívül népszerű termék,  
mely frissíti és tisztán tartja bőrét!
Az egész család számára kiváló 
szappanmentes készítmény 
gyengéden tisztítja meg a bőrt a 
szennyeződésektől, friss és tiszta 
érzést hagyva a bőrön. Enyhe grépfrút 
illatával és nyugtató aloe vera 
tartalmával ez a szappan a fürdőszoba 
alapterméke!

100 g
Termékszám 97110353

5 db-os kiszerelés
Termékszám 97110354

BODY SMOOTHER  
(BŐR KISIMÍTÓ TESTÁPOLÓ)
Megőrzi a nedvességet  
és a puhaságot. 
Közvetlenül zuhanyozás vagy fürdés 
után az enyhén nedves bőrre vigye fel 
ezt a könnyen beszívódó testápolót, 
hogy megkösse a nedvességet, 
mérsékelve a bőr húzódását. Aloe 
verával, algakivonattal, A- és E- 
vitaminnal táplálja a bőrt. 

250 ml
Termékszám 97101239

BODY CLEANSING GEL 
(TUSFÜRDŐ ZSELÉ)
Egy mélytisztító a mindennapos 
ápoltságért. 
Az aloe verával dúsított, 
szappanmentes zselé segít megőrizni 
bőre puhaságát és jó közérzetét, 
miközben tisztít és kondicionál. 

250 ml
Termékszám 97101223

500 ml
Termékszám 97101224

PERENNIAL® (TESTÁPOLÓ)
Túlélési stratégia az egészséges 
megjelenésű bőrért. 
Az első IBR-Dormin® tartalmú 
testápoló, amely óvja a bőrt, 
gondoskodik annak rugalmasságáról 
és növeli a sejtek ellenálló képességét. 
Ez az illatmentes készítmény segít 
megőrizni a bőr puhaságát és fiatalos 
megjelenését egész évben.

250 ml
Termékszám 97100875

HAND LOTION (KÉZKRÉM)
Ideális megoldás száraz kézre.
Amikor teljesen kiszáradt kezének 
gyors enyhülésre van szüksége - zsíros, 
ragacsos érzet nélkül -, kapja elő a 
kézkrémet! Bőre hamar beissza ezt a 
könnyű krémet, így keze nyomban 
puha és hidratált érzetet nyújt.

125 ml
Termékszám 97110329

FÜRDŐSZOBA SZETT
Bűvölje el vendégeit egy páratlan 
kézmosási élménnyel az elengáns és 
stílusos fürdőszoba szett segítségével! 
Az elegáns fürdőszoba állvány segít 
Önnek a termékek rendszerezésében 
és stílusos tárolásában. A fürdőszoba 
igazi éke!  
A termékek külön kaphatóak.

Termékszám 86998699

LIQUID BODY BAR 
(TUSFÜRDŐ)
Frissítő és nyugtató élmény. 
A nedvességmegkötők egyedülálló 
elegyét tartalmazza; átitatja bőrét 
kondicionáló nedvességgel. Ez a 
szappanmentes készítmény 
gyengéden tisztítja a bőrt, megőrizve 
annak természetes 
nedvességtartalmát, miközben frissítő 
grépfút illatával felébreszti érzékeit. 

250 ml
Termékszám 97101216

LIQUID BODY LUFRA 
(TUSFÜRDŐ TESTRADÍRRAL)
Az egészséges és tiszta  
megjelenésű bőr élményéért.
Az egész testre kiváló, finomra őrölt 
dióhéjat tartalmazó tusfürdő 
gyengéden radírozza le a könyök, 
a térd, a sarok és a kar alsó részének 
száraz bőrét. Revitalizálja és simává 
varázsolja bőrét, fénylő ragyogást 
eredményezve.

250 ml
Termékszám 97102717
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HAJÁPOLÁS
Élessze újjá megviselt fürtjeit mindössze hét nap alatt a Nu Skin® hajápoló termékekkel! Ezen tudományosan 
továbbfejlesztett termékek, rendszeres alkalmazás mellett, regenenerálják és megóvják haját a mechanikai, 
környezeti és biológiai tényezőktől - a láthatóan fiatalosabb és egészségesebb külsejű hajkoronáért!

NU SKIN® HAJÁPOLÓ 
TERMÉKCSALÁD KLINIKAI 
TANULMÁNY*

Tudományosan bizonyított 
technológiával készült. Beigazoltan 
látható eredményekkel szolgál,  
a Nu Skin® hajápoló termékcsalád  
a felhám lesimításával helyreállítja a haj 
erejét, valamint könnyen kezelhetővé 
és fényessé varázsolja azt.

Mindazok, akik normál/száraz hajra való terméket 
használva tapasztaltak látható változást.

Mindazok, akik úgy érezték, hogy a termékek 
jobbak az általuk használt hajápoló szereknél.

Mindazok, akik kellemesnek 
találták a termékek használatát.

Mindazok, akik száraz/roncsolódott hajra való 
terméket használva tapasztaltak látható változást

* Eredmények 42 önkéntes résztvevő bevonásával készült kutatás alapján, amelyben az alanyok a teljes Nu Skin® hajápoló 
termékcsaládot használták hét napon át. A 18-64 év közötti, félhosszú, illetve hosszú hajjal rendelkező fehér és ázsiai 
résztvevők lettek kiválasztva,és véletlenszerűen jelölték ki számukra a mindennap használatos sampont és balzsamot, 
valamint a heti egyszer használatos hajkondicionálószert.
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BALANCING SHAMPOO 
(REGENERÁLÓ SAMPON)
A tisztítás és táplálás csodálatos 
egyensúlya.
Néhány sampon megfosztja a hajat 
természetes nedvességtartalmától, 
száraz és fakó állagot eredményezve. 
A Nu Skin® Balancing Shampoo 
gyengéden eltávolítja a 
szennyeződéseket és visszaadja 
hajának fiatalos erejét és egészségét.

250 ml
Termékszám 97101351

CLARIFYING SHAMPOO 
(MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON)
Tiszta, csillogó és könnyen  
kezelhető haj!
Shea vaj kivonat tartalmának 
köszönhetően a Nu Skin® Clarifying 
Shampoo hozzátapad a 
szennyeződésekhez, így a nikotinhoz, 
klórhoz és egyéb külső szennyező 
anyagokhoz, és Ön a samponnal 
együtt mintegy elmossa az öregedés 
látható jeleit. Haja tisztábbá, 
fényesebbé, könnyebben kezelhetővé 
válik már egy hajmosást követően,  
és ellenállóbbnak, egészségesebbnek 
is fest.

250 ml
Termékszám 97101352

NU SKIN® UTAZÓKÉSZLET 
Vigye magával kedvenc  
Nu Skin® termékeit!
Akár nyaralásra indul, akár üzleti  
úton jár, e hasznos utazókészlet 
segítségével könnyedén magával 
viheti kedvenc Nu Skin® termékeit.  
A készlet négy darab 75 ml-es kupakos 
és egy darab szórófejes flakonból áll: 
igazi praktikus útitárs, mely tökéletesen 
illik bőröndjébe.

5 darab
Termékszám 86998186

RICH CONDITIONER 
(GAZDAG HIDRATÁLÓ 
BALZSAM)
Élvezze a fiatalos ragyogást.
Alacsony pH értékének  
köszönhetően lezárja a haj kutikula 
rétegét és fokozottan megőrzi a haj 
nedvességtartalmát. A Nu Skin®  
Rich Conditioner shea vajat tartalmaz, 
amely a természetes olajokhoz hasonló 
lipidekkel itatja át haját. A tajtékvirág 
helyreállítja a roncsolódott 
hajszerkezetet, egyben megelőzi  
a haj kiszáradását és töredezését. 
Hajkoronája így fiatalosabbnak, 
csillogóbbnak tetszik és érződik.

250 ml
Termékszám 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER 
(KÖNNYŰ HIDRATÁLÓ 
BALZSAM)
Átfogó hidratálás – elnehezedő  
haj nélkül!
Tajtékvirág-kivonat tartalmának 
köszönhetően a Nu Skin® Weightless 
Conditioner helyreállítja a 
roncsolódott haj állapotát, aminosav 
tartalmával pedig maximálisan 
könnyen kezelhetővé teszi azt.  
Csodás hidratálást biztosít hajának 
anélkül, hogy elnehezítené fürtjeit.  
Ez az egyedülálló készítmény javítja  
a hajszál állapotát, az élettel telibb,  
az érezhetően és láthatóan fiatalosabb 
és dúsabb hajért.

250 ml
Termékszám 97101353

RENU HAIR MASK 
(HAJPAKOLÁS)
Őrizze meg a ragyogást  
egész héten át!
A Nu Skin® ReNu Hair Mask a hajszál 
belsejébe hatolva hidratálja a hajat, 
fokozva a roncsolódott haj erejét. 
CS7-et, egy újonnan kifejlesztett 
kutikula kisimító vegyületet tartalmaz, 
amely valósággal összeragasztja  
a kutikula pikkelyeit, ezáltal 
megerősítve azt. Ez a pakolás segít 
megelőzni a töredezett hajvégek 
kialakulását, simává, könnyen 
kezelhetővé varázsolja haját.

100 g
Termékszám 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO 
(HIDRATÁLÓ SAMPON)
Oázis a túlterhelt fürtöknek.
Ha a túl sok szárítástól, a kezelésektől 
és a festéstől haja fénytelen és gyenge, 
enyhítse nedvesség iránti igényét a  
Nu Skin® Moisturizing Shampoo-val. 
Gyapotvirág-kivonatot, természetes 
szterineket, és shea vajat tartalmaz,  
így megerősíti a haj külső kutikula 
rétegének ellenálló képességét -  
a láthatóan ragyogóbb és élettelibb 
hajkoronáért.

250 ml
Termékszám 97101350
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FÉRFIAK
Hozzon ki még többet a reggeli készülődésből!  
A Nu Skin® Men Dividens® kollekciója különösen 
jótékony hatással bír bőrére, minden különösebb 
macera nélkül.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
(BOROTVAKRÉM)
Tisztít, radíroz és kondicionál 
borotválkozás közben. 
Ennek az egyedülálló krémnek  
a sűrű habja gyengéden eltávolítja  
a szennyeződéseket és a felesleges 
olajat, megkönnyítve a borotválkozást 
a simább végeredmény érdekében. 
Bőre jobban néz ki és jobban  
is érzi majd magát.

200 g

Termékszám 97101456

NU SKIN® KOZMETIKAI TÁSKA 
Rendszerezze kozmetikai termékeit 
ebben a praktikus táskában. A két 
tágas belső rekesz tökéletes záródását 
cipzár biztosítja. A tartós műanyag 
külső borításnak köszönhetően e táska 
még gyakori utazás mellett is 
elnyűhetetlen.

Termékszám 86995819

DIVIDENDS® AFTERSHAVE 
BALM (BOROTVÁLKOZÁS 
UTÁNI BALZSAM)
Megnyújtja a reggeli borotválkozás 
hatását.
Eme könnyű balzsamnak 
köszönhetően az arcszőrzet 
puhábbnak, vékonyabbnak  
és kevésbé láthatónak tetszik,  
így a reggeli borotválkozás 
eredményét még tovább élvezheti. 
Mérsékeli a borotválkozás nyomán 
kialakuló kipattogzást, és hűsíti, 
nyugtatja a bőrt. 

50 ml
Termékszám 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE  
(FLUORIDOS FEHÉRÍTŐ 
FOGKRÉM)
Fehérebb, tisztább, egészségesebb 
fogak egy káprázatos fogkrém által! 
Ez a továbbfejlesztett készítmény 
fehéríti a fogakat, valamint segít 
csökkenteni a fogszuvasodást 
és a fogkőlerakódást. 

110 g
Termékszám 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH (FOGKŐ ELLENI 
FOGKEFE)
A család fogkeféje.
Ez a különleges tervezésű fogkefe 
hatékonyan távolítja el a fogkövet, 
miközben gyengéden tisztítja  
a fogínyt. 

3 db-os kiszerelés
Termékszám 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY (FOGKŐ  
ELLENI SZÁJSPRAY)
Kényelmesen, menet közben frissít. 
Mindössze néhány fújással tisztít  
és fogmosás utáni érzést biztosít, 
amikor csak szükséges, miközben  
óv a fogkőlerakódás ellen is.

30 ml
Termékszám 97111154

SZÁJÁPOLÁS
Az AP-24®, ez a szabadalmazott, fogkő elleni hatóanyag és jogvédett formula a magas fokú szájápolás kulcsa. Az összetevők 
biztosítják Önnek a frissesség érzését egész napon át, miközben védelmet nyújtanak a fogkőlerakódás ellen is a nap 24 órájában!

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE  
(FOGKŐ ELLENI FOGKRÉM)
Fogkő elleni készítmény - pezsdítő 
energiával. 
Ez a fogszuvasodás elleni készítmény 
segít megelőzni a fogkő lerakódását. 
Vanília és mentolos ízesítéssel friss 
leheletet biztosít. 

170 g
Termékszám 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Akcióterv a felfrissült szájért.
A kollekció a következő termékekből áll: 2 Anti-Plaque Fluoride 
Toothpaste, 2 Whitening Fluoride Toothpaste, 2 csomag 3-as 
Anti-Plaque Toothbrushe és 1 Anti-Plaque Breath Spray. 
Mindez egy praktikus kozmetikai táskába csomagolva.

Termékszám 97136144
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EPOCH®
Az Epoch® termékcsalád megalkotásakor a Nu Skin® a világ vezető etnobotanikusaival 
működött együtt. A természettel egyensúlyban megalkotott Epoch® a bennszülött kultúrák 
növényismeretét használja fel. Ismerje meg az Epoch® termékeket, és fedezze fel annak  
a módját, miként törődhet egyszerre bőrével és az Önt körülvevő világgal!*
* A Nu Skin® minden eladott Epoch® termék után 0,25 USD-t adományoz a Force for Good Foundation® 
(Jobbító Erő Alapítvány) számára, így köszönve meg a közösségeknek azt, hogy közkinccsé teszik ősi bölcsességüket.
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EPOCH® SOLE SOLUTION® 
(LÁBFEJÁPOLÓ KRÉM)
Támogatja a sarok, a lábujjak  
és a talp egészséges megjelenését.
Akik nem csupán egyszerű hidratálást 
igényelnek: az Epoch® Sole Solution® 
segít Önnek, hogy lábfeje sima, 
egészséges megjelenésű lehessen. 
Őrölt jamaikai szegfűborsot (Pimenta 
dioica) tartalmaz, amelyet a 
közép-amerikai indiánok 
hagyományosan a kiszáradásra 
hajlamos sarok nyugtatására 
használnak.

125 ml
Termékszám 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER 
(TESTÁPOLÓ VAJ)
Csillapítsa bőre szomjúságát!
Ez a hihetetlenül gazdag krém shea 
vajjal, makadámiadió-olajjal és az 
afrikai majomkenyérfa gyümölcsének 
kivonatával csillapítja a bőr nedvesség 
iránti igényét. Ezek a rég bevált 
etnobotanikus növények sima, 
ruganyos bőrt biztosítanak, 
érezhetően puhává varázsolva bőrét 
egész nap, miközben növelik annak 
rugalmasságát.

125 g
Termékszám 97102781

MALAWI REMÉNY MAGJAI PROJEKT
A Nu Skin Force for Good Foundation® (Jobbító Erő Alapítvány) 0,25 
USD-t adományoz a Malawiban működő Remény Magjai Projektnek 
minden eladott Epoch® Baobab Body Butter után, hogy viszonozza a 
természet ajándékát. A majomkenyérfa (baobab) nélkül Afrika némely 
részein az élet fenntarthatatlan lenne. Egy majomkenyérfa 120 000 liter 
vizet képes elraktározni a törzsében. A száraz évszakban ezek az élő 
víztartályok látják el vízzel és tápanyaggal a környező közösségeket, 
gyakorlatilag életben tartva őket.
A Malawiban működő Remény Magjai újjáépítési projekt faültetéssel és 
megőrzéssel támogatja a helyi közösségeket, ezáltal biztosítva az értékes 
vízforrást számukra.
További információért látogasson el a www.forceforgood.org weboldalra!

ARC ÉS TEST
A természet leghatásosabb eszközeit használva az Epoch® arc-és bőrápolási termékek bőrnyugtató és -kondicionáló 
hatású gyógynövényeket tartalmaznak.

EPOCH® ICEDANCER  
(LÁBÁPOLÓ ZSELÉ)
Felfrissíti, tónusosabbá teszi  
a láb bőrét.
Az egész napos talpalás után 
nyugtassa lábát ezzel az 
alkoholmentes lábápoló zselével, 
amely természetes vadmentát 
(Mentha arvensis) tartalmaz. 
Ez utóbbit az indián törzsek 
nyugtató hatásáért alkalmazták. 
Ezt a gesztenye, eukaliptusz és 
borsmenta-olaj tartalmú, hűsítő 
készítményt a harisnyán keresztül  
is alkalmazhatja lábai gyors 
felfrissülése érdekében.

100 ml
Termékszám 97102803

EPOCH® FIREWALKER®  
(LÁBÁPOLÓ KRÉM)
Megnyugtatja a lábfejet. 
Hawaii színeslevelű bunkólili-
om-kivonatot (Cordyline terminalis) 
tartalmaz, amelyet a polinéz tűzön 
járók használtak, hogy felfogják a hőt 
és lehűtsék, illetve megnyugtassák a 
bőrt. Ez az etnobotanikus készítmény 
nyugtatja és frissíti a lábfej bőrét. 
Babassu-pálmamag olaj tartalma 
(Orbignya phalerata) megfelelő 
mértékű hidratálást biztosít.

100 ml
Termékszám 97110826
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EPOCH® DEODORANT  
(DEZODOR)
A frissesség természetes 
megközelítése.
Citrus aurantium amara 
(keserűnarancs) tartalmával  
ez a könnyen felvihető stift 
megnyugtatja a bőrt.

50 g
Termékszám 97110802

EPOCH® POLISHING BAR 
(TESTRADÍROZÓ SZAPPAN)
Tisztítás közben radírozza bőrét.
Glacial Marine Mud® -dal (tengeri 
iszappal) és nyugati páfrányfenyő 
(tsuga heterophyla) kéreggel, amelyet 
a csendes-óceán észak-nyugati 
partjainál élő amerikai indiánok 
hámlasztásra használtak. Ez a 
szappanmentes tisztító készítmény 
segít a szennyeződések és a felesleges 
olaj eltávolításában. 

100 g
Termékszám 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER* 
(KÉZFERTŐTLENÍTŐ)
Menet közben tisztítja kezét.
Levendulát tartalmaz, amelyet  
az európai népek tradicionálisan 
tisztításra használtak. A Hand Purifier 
tisztít, és segít felvenni a harcot  
a bacilusokkal és baktériumokkal 
szemben.

100 ml 
* 15 ml-es újratölthető miniflakont  
is tartalmaz.

Termékszám 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® (ARCMASZK 
TENGERI ISZAPPAL)
Feledje a rosszat, fedje fel a jót!
Hasznos összetevők és nyomelek 
keverékével eltávolítja a 
szennyeződéseket és elhalt hámsejteket 
és táplálja a bőrt. A legenda szerint  
a bennszülöttek edényeket próbáltak 
készíteni ebből az anyagból. Nem jártak 
sikerrel, mert ez a finom szemcséjű iszap 
nem állt össze, de azt vették észre,  
hogy a kezük puhább és simább lett  
az iszappal való foglalatoskodás után.

200 g
Termékszám 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT 
(PATTANÁSKEZELŐ GÉL)
Csökkentse a pattanások 
láthatóságát!
A Blemish Treatment bizonyított 
pórustisztító hatóanyagokból, úgymint 
a Jób könnyéből áll. Ezt az összetevőt 
az ázsiaiak hagyományosan a 
kipirosodás megjelenésének 
csökkentésére használják. 

15 ml
Termékszám 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD KOLLEKCIÓ
Törődjön bőrével és az Önt körülvevő világgal!
Hat termékből álló Epoch® csomag: Sole Solutions®, Glacial Marine Mud®, 
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker®, valamint Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner. Mindez egy esztétikus, 
újrahasznosítható, afrikai motívumokkal díszített dobozba csomagolva. 

Termékszám 97137347 

MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA A CSALÁDOK 
FÜGGETLENSÉGÉÉRT (SAFI)
A SAFI célja, hogy lehetővé tegye a malawi embereknek, hogy 
hatékonyabb földművelési módszereket sajátíthassanak el, beleértve  
a gazdálkodás alapjait, a csepegtetéses öntözést, az erdősítést és még 
sok-sok mást. A Build a Village projekt keretein belül malawi farmerek  
egy csoportja 2007 szeptemberében beköltözött a Mtalimanja faluba.  
Ez a Nu Skin® eddigi legnagyszabásúbb programja Malawi megsegítésére. 
Hatása nem pusztán pár hónap vagy év erejéig, hanem generációkon 
átívelve tart. Az Epoch® Force for Good Kollekció megvásárlása után a 
0,25 USD adományon kívül, amely az Epoch® termékek értékesítéséből a 
Nu Skin Force for Good Foundation® (Jobbító Erő Alapítvány) számlájára 
kerül, a Nu Skin® további 4 euró adománnyal támogatja a SAFI projektjét.

További információért látogasson el a www.forceforgood.org weboldalra!

EPOCH® EVERGLIDE  
(BOROTVAHAB)
Nyugtassa bőrét borotválkozás 
közben!
Élvezze a sima, alapos és kényelmes 
borotválkozás élményét az 
Everglide-dal! Lila ökörfarkkórót, 
tartalmaz, egy olyan gyógynövényt, 
amelyet a délnyugat-amerikai indiánok 
használtak nyugtató hatása miatt.

125 g
Termékszám 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS  
HAIR & BODY WASH 
(HIBISZKUSZOS SAMPON ÉS 
TUSFÜRDŐ GYEREKEKNEK)
Nincsenek könnyek, csak  
mosoly a fürdőkádban!
Ez a könnymentes készítmény 
hibiszkuszvirág-kivonatot tartalmaz, 
amelyet a dél-ázsiai és közép-amerikai 
ősi kultúrákban hidratálásra és a fejbőr 
egészségének megőrzésére 
használtak, miközben tisztára mosták 
hajukat. Oszlassa el kényelmesen az 
egy kézzel is használható, habot 
képező flakonból! 

150 ml
Termékszám 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 
(KORPÁSODÁS ELLENI  
SAMPON)
Nap mint nap megküzd a korpával.
Ez a gyógynövényes sampon iszalag 
leveleket tartalmaz, amely az 
észak-amerikai indiánok hagyományos 
gyógymódja a száraz, pikkelyes  
bőr állapotának javítására.  
Ez a mindennapos hajmosásra  
ajánlott sampon ava puhit tartalmaz, 
amely selymesen puhává teszi a hajat, 
és kellemes illatot kölcsönöz neki. 

250 ml
Termékszám 97102810

Az Ava puhi moni termékekben Ava 
puhi nektár található.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER  
(KONDICIONÁLÓ  
HAJBALZSAM)
Hajkorona az édenkertből! 
Ezt a gyógynövényes hajbalzsamot 
úgy alakítottuk ki, hogy ragyogóvá, 
egészségessé és gyönyörűvé 
varázsolja a hajat. Az Ava puhi moni 
korpásodás elleni samponnal  
együtt használva is kiváló! 

250 ml
Termékszám 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER (SAMPON ÉS 
HAJBALZSAM)
Tisztítja és hidratálja a hajat.
Ez a kettő az egyben, gazdag 
gyógynövénes sampon és hajbalzsam 
gyengéden tisztít és hidratál, élettel 
teli és csillogó hajat eredményezve. 

250 ml
Termékszám 97102811

HAJ
Ava puhi moni sampon és hajbalzsam
A polinézek generációk óta facsarják az ava puhi tobozszerű gyümölcsének nektárját közvetlenül hajukra, annak 
kondicionáló és tisztító hatása miatt. Az Epoch® termékek által most már Ön is megtapasztalhatja az Ava puhi 
moni tápláló, kisimító és ragyogást nyújtó élményét!
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EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL (ALAPOLAJ)
A bársonysima elegyet természetes 
kókusz, pálmafa és szójaolajokból 
alkotják. Nem kelt zsíros érzést, nem 
ragad. Ez az illlóolaj selymes és puha 
érzetet hagy bőrén. Gyorsan 
felszívódik, és nem tömíti el  
a pórusokat.

Az Epoch® Peace illóolajnál 
társolajként* funkcionál, míg  
az Epoch® Move illóolajnál 
kozmetikai funkciót tölt be.

118 ml

Termékszám 97001528

EPOCH® MOVE (LENDÜLET)
Télizöld-boróka
Az Epoch® Move egy élénkítő hatású, 
helyi alkalmazású illóolaj-keverék, 
amely nyugtató hatást gyakorol  
a bőrre. Használata után bőrét 
felfrissültnek érzi, Önt pedig meglepi 
az energikusság és élénkség érzete.

Használat előtt keverje össze*  
az Epoch®Topical Blending Oil 
termékkel, majd masszírozza  
be bőrébe.

15 ml

Termékszám 97001529

EPOCH® PEACE (BÉKE)
Levendula-bergamott
Kényeztesse el önmagát és nyerje vissza 
belső harmóniáját! Az Epoch® Peace 
intenzív illatvilága segít Önnek a 
feloldódásban. Száz százalékos 
ellazulással kecsegtet: igazi csodálatos 
napzáró élmény! Használja 
párologtatóban vagy az Epoch® Topical 
Blending Oillal történő összekeverést* 
követően helyileg, a bőrén.

15 ml

Termékszám 97001527

TOPICAL MIXKÉSZLET
Ez a készlet az ideális kiegészítő  
az Epoch® Topical Blending Oil 
alapolaj és az Epoch® Peace vagy 
Epoch® Move illóolajok elegyítéséhez, 
még a bőrre történő felvitelt 
megelőzően. Tartozik hozzá egy 
praktikus táska is, amely ideális 
tárolóként szolgál illóolajai számára.

Termékszám 97138803

EPOCH® HARMONY 
(HARMÓNIA)
Fahéj-szegfűszeg
Az Epoch® Harmony a fahéj  
és a szegfűszeg hatásos keverékét 
tartalmazza. Erőteljes aromáinak 
köszönhetően az olajok jóleső 
keveréke a melegség és a  
otthonosság hangulatát sugározza.

15 ml

Termékszám 97001524

EPOCH® PEPPERMINT 
(BORSMENTA)
Mentha piperita
Vesse bele magát Ön is az Epoch® 
Peppermint illóolaj frissítő, erőteljes 
aromájának világába: igazi 
felvillanyozó élményben lesz része,  
és pozitív, friss érzés keríti hatalmába.

15 ml

Termékszám 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Fedezze fel az érzékek világát!

EPOCH® LEMON 
(CITROM)
Citrus limon
Az Epoch® Lemon illóolaj lendületes 
frissességgel fűszerezi a mindennapokat, 
elkápráztatja és elvarázsolja érzékeit.  
Ez az olaj továbbá a kellemetlen szagok 
semlegesítésére is használható, így Ön 
akár egy friss kertben érezheti magát. 

15 ml

Termékszám 97001523

EPOCH® LAVENDER 
(LEVENDULA)
Lavendula angustifolia
Az illóolaj természetes, virágos 
aromája a nyugalom birodalmába 
röpíti. Lépjen kapcsolatba belső 
önmagával és szenteljen egy percet  
a teljes ellazulásnak még a legsűrűbb 
napokon is az Epoch® Lavender 
segítségével.

15 ml

Termékszám 97001522

*  A termék használata előtt olvassa el a címkén 
található útmutatót.
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EPOCH® CHILL 
(FRISSESSÉG)
Eukaliptusz-fenyő
Az Epoch® Chill erőteljes aromája  
az eukaliptolnak, egy természetesen 
képződő növényi vegyületnek 
köszönhető. Az eukaliptol illata  
a friss kámforra emlékeztet, könnyebb 
légzést és hűsítő érzést biztosít.

15 ml

Termékszám 97001526

EPOCH® SUNSHINE 
(NAPFÉNY)
Citrus-menta
Az Epoch® Sunshine illóolajjal  
Ön is élvezheti a citrusgyümölcsök  
és a menta harmonikus aromáját.  
Ez az egzotikus illóolaj-keverék 
felfrissíti – mi más kellene a tökéletes 
napindításhoz?

15 ml

Termékszám 97001525

EPOCH® AROMATIC STONE 
(AROMAKŐ) 
Bárhol járjon is, nem kell lemondania  
a kedvenc Epoch® Essential Oils 
illóolajai nyújtotta érzéki élményről: 
ezzel a praktikus eszközzel magával 
viheti őket. Az aromakő kompakt 
dobozkája könnyű és diszkrét 
elhelyezést tesz lehetővé.

Méretek: Ø 5 x H 2 cm
Termékszám 86998688

EPOCH® DIFFUSER 
(DIFFÚZOR)
Az ultrahangos Epoch® diffúzor 
rezgésével a víz és illóolaj keverékét 
azonnal ultrafinom párává alakítja. A 
diffúzort személyre szabható külseje és 
apró mérete ideálissá teszi arra, hogy a 
lakás bármely helyiségébe pompásan 
illeszkedjen.

Méretek: Ø 13.6 x H 14 cm
Termékszám 86991440

Válaszul a modern élet kihívásaira a Nu Skin® az Epoch® Essential Oils illóolajok formájában 
olyan etnobotanikai megoldásokat kínál, melyek jelentéssel töltik meg az emberi 
kapcsolatokat és kaput nyitnak a természet világára. Az illatvarázs sokszínűségének hála  
az illóolajok és illóolaj-keverékek bármilyen napirendet vagy alkalmat megédesítenek.

EPOCH DISCOVERY 
(FELFEDEZŐCSOMAG)
Lépjen rá az illóolajok útjára  
az Epoch Discovery-vel, mely tartalma 
1 Epoch Lemon, 1 Epoch Peppermint, 
1 Epoch Lavender és egy Epoch 
Aromatic Stone.

Termékszám 97138689

EPOCH EXPERIENCE 
(ÉLMÉNYCSOMAG)
Ez a csomag az Epoch izgalmas 
aromái közül 1 Epoch Harmony,  
1 Epoch Chill, 1 Epoch Sunshine  
és 1 Epoch Peace illóolajat tartalmaz, 
továbbá talál benne 1 Epoch Diffuser-t 
és 1 Epoch Aromatic Stone-t, 
melyekről többet megtudhat  
az Epoch Essential Oils brosúrából, 
mely szintén a csomag részét képezi. 

Termékszám  97138690 
97138748: BE 
97138749: CH 
97138750: LU 
97138751: GB, IE

EPOCH COMBINATION SET 
FOR BODY OIL (KOMBINÁLT 
TESTOLAJ KÉSZLET)
Élvezze az Epoch Essential Oils helyi 
használatát a kombinált testolaj 
készlettel, mely 1 Epoch Peace-t,  
1 Epoch Move-t és 1 Epoch Topical 
Blending Oil-t tartalmaz. Az illóolaj 
izgalmas aromája trópusi érzékek 
birodalmába csábítja Önt, miközben 
bársonyosságot, páratlan lágyságot  
és csillogást kölcsönöz bőrének.

Termékszám 97001520
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NU COLOUR®
A bőrápolás tudományának vívmányait használva ez a színes kozmetikai termékcsalád élénkíti és kiemeli 
az Ön természetes szépségét. A Nu Skin® a legjobb összetevőit dolgozta össze a termékek színeinek 
megalkotásához. A megfelelő bőrápolás érdekében a Nu Colour® kozmetikumok védik a bőrt, javítják  
a bőrhibákat és természetes külsőt kölcsönöznek bőrének.
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Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15 
(15 FAKTOROS SZÍNEZETT HIDRATÁLÓ)
Oly tiszta, oly természetes  
és oly gyönyörű!
Egy hidratálókrém, mely ragyogóvá teszi a bőrt és 
könnyed fedést biztosít, miközben a bőr természetes 
tónusát adja vissza. Emellett öregedésgátló 
összetevőket, fényvédő faktort tartalmaz és 
színkorrekciós hatóanyagokat (CC) tartalmaz.  
Az anti-ageing összetevők segítenek csökkenteni az 
apró ráncok és barázdák megjelenését, a fényvédő 
faktor óvja a bőrt a túlzott napsugárzás nemkívánatos 
hatásaitól.

40 ml
Termékszám  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1 
(SZÁRAZ/NEDVES KOMPAKT PÚDER)
Két fixáló termék egyben,  
a tökéletes fedésért. 
Ez a sokoldalú, hosszan tartó púder nappal 
selymes fedőpúderként használható, este pedig 
gyönyörű  
matt alapozóként. Használja szárazon,  
a smink megalapozásához és a matt hatás 
eléréséhez, vagy vigye fel nedves szivaccsal a 
tökéletes  
és egyenletes fedőhatás érdekében.

11,3 g
Termékszám  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 A tartó külön vásárolható meg.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15  
(15 FAKTOROS FOLYÉKONY ALAPOZÓ)
Lágy, élettel teli szín.
Közepes fedést biztosít a hibátlan, matt 
megjelenésért, miközben csökkenti a fakó és 
kivörösödött arcbőr megjelenését. 15-ös 
fényvédő faktorának köszönhetően óvja a bőrt  
a túlzott napsugárzás nemkívánatos hatásaitól, 
anti-ageing összetevői pedig segítenek 
csökkenteni az apró ráncok és barázdák 
megjelenését - a tündöklő végeredményért.

30 ml
Termékszám  97160857 Almond 

97160865 Pink Ochre 
97160858 Sunset Beige 
97160861 Honey Beige 
97160866 Medium Ochre 
97160859 Tawny 
97160860 Mocha

CONCEALER 
(KORREKTOR)
Miféle bőrhibák?
Egyedülálló polimer technológiájának 
köszönhetően könnyű, sima, hosszan 
tartó fedést biztosít. Jótékony hatású 
vitaminokkal és gyógynövényekkel 
táplálja a bőrt.

2,65 g
Termékszám  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

ARC

LIGHTSHINE BLUSH DUO 
(ARCPIROSÍTÓ)
Természetes, egészséges ragyogás.
Emelje ki és formázza arcát a ragyogó 
Blush Duo pirosítóval! A selymesen 
puha púder könnyed felvitelt biztosít, 
ezáltal természetes ragyogást 
kölcsönöz. Hangsúlyozza arcát a két 
árnyalat keverékével a látható 
ragyogásért, vagy emelje ki arcvonalát 
a halványabb, csillogó árnyalattal.

Kapható három ragyogó árnyalatban; 
nude tan, blossom pink és peach 
cloud.

5,5-5,8 g
Termékszám  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS 
(PIROSÍTÓ GYÖNGYÖK)
Pirosítson egyetlen ecsetvonással!
Selymes, gyöngy alakú golyókat 
tartalmaz öt különböző színben, 
amelyek remekül mutatnak bármely 
arctípuson. Fűszerezze sminkjét egy 
csipetnyi napsütötte vibrálással az 
egészséges megjelenésű, pompás 
ragyogásért!

30 g
Termékszám 97161501

FINISHING POWDER 
(FIXÁLÓ PÚDER)
Rögzítse az eredményt!
Ez az ultrakönnyű púder segít rögzíteni 
az alapozót és színt kölcsönöz arcának 
a tökéletesen természetes 
végeredmény érdekében. Nem 
kenődik el és nem csomósodik.

30 g
Termékszám 97161201
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Petal Pink 
Antique Rose 
Flushed 
Berry Glaze 
Champagne Kisses 
Brandy 
Cha Cha Red 
Sunset

Tender Beige 
Sweet Pink 
Crystal Clear

Determined 
Persistence 
Confidence 
Unbreakable 
Roar 
Maven 
Ruler 
Reign 
Breadwinner

2 1 3 4 5 6

REPLENISHING LIPSTICK 
(AJAKRÚZS)
Ellenállhatatlan, fiatalos ajkak.
Ez a bársonyosan sima ajakrúzs javítja 
az ajkak megjelenését, gazdag, tartós 
színeivel és a hozzáadott olívaolajjal 
védi az ajkakat. Ez az összetevő 
erőteljes antioxidánsokat és 
szövettápláló jótékony hatásokat nyújt 
a simább, fiatalosabb ajkakért.

4 g
Termékszám  97160102 Petal Pink 

97160105 Antique Rose 
97160106 Flushed 
97160108 Berry Glaze 
97160112 Champagne Kisses 
97160114 Brandy 
97160119 Cha Cha Red 
97160115 Sunset

CONTOURING LIP GLOSS 
(AJAKKIEMELŐ SZÁJFÉNY)
Fényes út a teltebb, fiatalosabb 
ajkakhoz. 
Ez a fénylő, hosszantartó szájfény 
oligopeptidet tartalmaz, amely kiemeli  
és kontúrt ad az ajkaknak, „Cupidó 
nyilává” varázsolva őket! Ezek a 
peptidek segítenek Önnek a telt, 
formás és fiatal kinézetű ajkak 
elérésében. Viselje önmagában vagy 
kedvenc árnyalatú Nu Colour 
Replenishing ajakrúzsával együtt. 

15 ml
Termékszám  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PROFESSZIONÁLIS 
ECSETEK

AJKAK

PROFESSZIONÁLIS 
ECSETKÉSZLET
Sminkeljen mint a profik!
Ezzel az aprólékosan 
kidolgozott, ultramodern 
sminkes ecsetkészlettel 
Ön könnyedén 
tökéletesítheti 
megjelenését. Hat 
nélkülözhetetlen ecset 
egyetlen csillogó, ezüst 
színű tokban - ez a teljes 
körű készlet a hibátlan 
sminkfelvitel elengedhetetlen eszköze. A professzionális 
készlet egy púder-, egy alapozó-, egy pirosító-, egy 
szemhéjpúder-, egy satírozó-, és egy szemöldökecsetet 
tartalmaz. Szárazon és nedvesen is alkalmazhatók, a 
puha, szintetikus duo fibre szálak a kellő mennyiségű 
terméket viszik fel a sima eldolgozásért és a természetes 
hatású befejezésért.

Termékszám 97138962

ALAPOZÓECSET N°1
Ragyogó és sima arcbőr könnyűszerrel. 
Ez a hihetetlenül puha alapozóecset 
szintetikus duo fibre szálakkal 
rendelkezik, melyeket kifejezetten  
a folyékony termékekkel való 
alkalmazásra fejlesztettek ki a tökéletes 
és természetes befejezés végett. Ezzel 
a prémium minőségű ecsettel 
könnyedén elérheti a tökéletes fedést 
és azt a bizonyos retusált hatást.
Termékszám 86998922

PIROSÍTÓECSET N°3
A pirosító precíz felviteléért.  
Ez a ferdén vágott ecset hihetetlenül 
puha, szintetikus duo fibre sörtéivel 
tökéletesen formázza az arc 
kontúrvonalát, valamint hibátlan 
befejezést biztosít.
Termékszám 86998925

SZEMHÉJPÚDERECSET N°5
Ideális ecset a púder szemhéjra  
való egyenletes felviteléhez és  
a mélyítővonal kiemeléséhez.
Termékszám 86998927

PÚDERECSET N°2
A púderezés nélkülözhetetlen kelléke. 
A sörték szintetikus duo fibre-ből 
készültek, így ideálisan alkalmazhatók  
a sima és egyenletes fedésért. 
Gyönyörűen megtartja a púdert, 
ezáltal hibátlan, természetes 
megjelenést eredményez.
Termékszám 86998924

SATÍROZÓECSET N°4
Satírozzon mint a profik! Ez a 
hosszúkás, elvékonyodó ecset profin 
vegyíti és finomítja az árnyalatokat  
a szem külső csücskétől a belsőig.
Termékszám 86998923

SZEMÖLDÖKECSET N°6
Egy ferdén vágott ecset, mely a púder 
óvatos felvitelét és eldolgozását 
szolgálja. A szemöldök tökéletes 
sminkelésének, hangsúlyozásának  
és a szemek kiemelésének 
nélkülözhetetlen kiegészítője.
Termékszám 86998926

LIP PLUMPING BALM 
(AJAKDÚSÍTÓ BALZSAM)
Tegyen szert telt ajkakra ezzel a 
pillekönnyű, hidratáló balzsammal!
Könnyedén kenhető, s frissítő érzetet 
hagy maga után. Ajkai puhábban és 
egy leheletnyivel színesebben rögvest 
új életre kelnek! 

4,5 g
Termékszám 97102853

POWERLIPS FLUID
Lepje meg ajkait intenzív, hosszan tartó 
színekkel a Nu Colour Powerlips Fluid 
(folyékony ajakrúzs) jóvoltából!
Ez az erőteljes, pillekönnyű formula 
egyetlen rétegben alkalmazva is kiállja az 
időpróbát. Ráadásul az olyan 
összetevőknek köszönhetően, mint az 
avokádóolaj és az E-vitamin, az ajkak 
puhaságukat sem veszítik el! Erőteljes. 
Lenyűgöző. Powerlips Fluid.

3.1 ml
Termékszám  97001573 Determined 

97001572 Persistence 
97001571 Confidence 
97001578 Unbreakable 
97001579 Roar 
97001574 Maven 
97001580 Ruler 
97001582 Reign 
97001575 Breadwinner
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Coral Leaf 
Mocha Brick 
Violet Breeze

Smoke 
Shell 
Slate Gray 
Azalea Pink 
French Vanilla 
Espresso 
Sandy Gold 
Pearl Green

Coffee Bean 
Jet Black

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
(SZEMCERUZA)
A szemek kihangsúlyozása még 
sohasem volt ennyire bársonyosan 
egyszerű.
Ez a gyengéd, krémes készítmény 
könnyen felvihető, sima és könnyed – 
így a sminkhatás kialakítása teljesen  
az Ön kezében van: legyen szó akár 
hangsúlyos, egyenes vonalakról,  
vagy füstös, satírozott alkalmi sminkről.

1,13 g
Termékszám  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1 
(SZEMHÉJPÚDER)
Gyönyörű szemek – amilyenre  
mindig is vágyott.
Mikroszemcsés púder jojobával, amelytől 
simává és könnyen felvihetővé válik. 
Csomómentes, nem halványuló színeket 
biztosít. Kapható számtalan egyénre  
szabható, bársonyos árnyalatban.

1,7 g
Termékszám  97160221 Smoke 

97160202 Shell 
97160220 Slate Gray 
97160205 Azalea Pink 
97160211 French Vanilla 
97160217 Espresso 
97160215 Sandy Gold 
97160218 Pearl Green

1 A tartó külön vásárolható meg

CURLING MASCARA 
BLACK (GÖNDÖRÍTŐ 
SZEMPILLASPIRÁL, FEKETE)
Hosszan tartó, göndör szempillák 
Varázsoljon magának élettel teli,  
nyílt tekintetet ezzel a modern 
szempillaspirállal! Az enyhén ívelt  
fej ráerősít a pillák természetes 
göndörségére és megkönnyíti  
a használatot.

9 g
Termékszám 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT 
(SZEMPILLA ÁPOLÓ)
Kényeztesse szempilláit!
A Nu Colour Nutriol Eyelash 
Treatment-tel a vastagabb és  
erősebb szempillák csak egy simításra 
találhatók! Ez a tiszta gél erősíti és 
hosszabbítja a törékeny pillákat a 
tövektől a végekig. Tökéletes viselet 
önmagában vagy a Nu Colour  
Curling Mascara alatti alapozóként.  
A szempillaápolás ezzel a kondicionáló 
formulával kezdődik.

5 ml
Termékszám 97161801

SZEMEK

SZEMPILLAGÖNDÖRÍTŐ
A tökéletes ívekért
A Nu Colour Szempillagöndörítő 
segítségével göndörítse felfelé 
természetes szempilláit. Ez a 
nélkülözhetetlen kiegészítő ívelt 
formájának köszönhetően minden 
szemformához illeszkedik.

Termékszám 86998900

LIGHTSHINE 5 SZÍNŰ SZEMHÉJPÚDER PALETTA
Emelje ki tekintetét
A páratlan, ötféle színből álló szemhéjpúder paletta segítségével 
kedvére válogathatja megjelenését. Minden egyes árnyalat matt fedést 
biztosít, enyhe csillámos behatással, így fokozva a természetes 
megjelenés báját vagy az intenzív, drámai megjelenés erejét. Emelje  
ki, formázza és hangsúlyozza tekintetét ezekkel az intenzív színekkel, 
amelyek könnyedén és egyenletesen vihetők fel.

4,7-5,1 g
Termékszám  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE SZEMÖLDÖK-
FORMÁZÓ SZETT
A durva vonalak ideje lejárt, hiszen 
itt a hibátlan megjelenésű 
szemöldök!
Színezze, formázza és tegye dúsabbá 
szemöldökét Szemöldökformázó 
szettünkkel! Könnyedén kikeverheti az 
ideális árnyalatokat, réteges felvitellel 
dolgozhat az intenzitáson az igazán 
stílusos ívekért. Tökéletes a 
természetes vagy az intenzívebb, 
hangsúlyosabb megjelenés 
kialakításához egyaránt.

4 g
Termékszám  97102852
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BELÜLRŐL 
KIFELÉ
Nemcsak abban segítünk, hogy a lehető legjobban 
mutasson, hanem abban is, hogy közérzete javuljon. 
A Pharmanex® a szervezetet védő és tápláló 
étrend-kiegészítőivel átfogó megközelítést kínál. 
Elkötelezett tudósainkkal és a világ számos pontján 
elhelyezkedő tudományos intézményéhez fűződő 
kapcsolatainkkal kutató-fejlesztő gépezetünk 
innovatív termékek előállításán fáradozik.
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ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK
Személyre szabott termékek.
A Pharmanex® átfogó étrend-kiegészítőkből álló termékskálát hozott létre, mely gondoskodik arról, 
hogy szervezetébe megfelelő mennyiségű lényeges vitamin és ásványi anyag kerüljön. 
A változatos és kiegyensúlyozott étrend és egészséges életmód is rendkívül fontos.
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LIFEPAK®+
Az egy életen át megőrzött egészség 
a helyes táplálkozással kezdődik. 
Fokozatosan tornyosul a tudományos 
bizonyítékok mennyisége, melyek a 
speciális tápanyagok jótékony hatásait 
szemléltetik. Az egészséges étrend az 
energia támogatásához szükséges, 
kalóriát biztosító makrotápanyagok 
(zsiradékok, fehérjék és szénhidrátok) 
és az emberi anyagcseréhez szükséges 
mikrotápanyagok egyensúlyát kívánja.

A LifePak®+ a szervezet kilenc fontos 
funkcióját célozván vitaminok és 
ásványi anyagok széles skáláját kínálja.

60 tasak (4 tabletta / tasak)
Termékszám  85343742: FI, SE, NO 

85433743: CZ, GB, HU, NL 
85883742: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU 
85893742: DK, ES, IE, IS, PL 
85833742: PT, RO, SK

LIFEPAK®+
Az egy életen át tartó egészség alapja.
A Pharmanex® mikrotápanyagok teljes körét tartalmazó étrend-kiegészítőt hozott létre, amely ellátja a szervezetet 
fontos vitaminokkal és ásványi anyagokkal, emellett pedig növényi összetevők egész seregét is felvonultatja. A LifePak®+ 
tudományosan megalapozott jótékony táplálkozási hatásokkal bír.

9 FUNKCIÓ 1 FORMULÁBAN

KOGNITÍV FUNKCIÓK
jód, cink; stb.1

BŐR EGÉSZSÉGE
niacin, biotin; stb.2

ANTIOXIDÁNS 
HÁLÓZAT VÉDELME

szelén, mangán, 
C-vitamin; stb..3

CSONTOK EGÉSZSÉGE
kalcium, D-vitamin; stb.4

LÁTÁS
A-vitamin, B2-vitamin és cink.5

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZER 
EGÉSZSÉGE
K-vitamin, kalcium; stb.6 

AZ IMMUNRENDSZER 
TÁMOGATÁSA
C-vitamin, cink, réz; stb.7 

ANYAGCSERE
B1-vitamin, jód, réz; stb. 8

PAJZSMIRIGY MŰKÖDÉSE
jód és szelén.9

1  Hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.
2  Hozzájárul a bőr normál állapotának fenntartásához.
3  Hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 

védelméhez.

4  Hozzájárul a normál csontok fenntartásához.
5  Hozzájárul a normál látás fenntartásához.
6  Hozzájárul a normál véralvadási folyamatokhoz.

7  Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
8  Részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
9 Hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez.

Ne hagyja cserben szervezetét!
Szervezete folyamatosan 
ki van téve a napsugárzás, 
légszennyezés és stressz 
ártalmainak, ezek pedig gyengítik 
a bőr védekezőképességét. 
Továbbfejlesztett összetételével 
a LifePak®+ C-vitamint tartalmaz, 
mely hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

 
AZ ESSENTIAL 
NUTRITIONALS ADR-
CSOMAG TARTALMA: 
LIFEPAK®+ , MARINE OMEGA 
ÉS JVI®
A speciális ajánlatban való 
részvétellel kapcsolatban kérdezze 
személyes Üzletépítőjét!
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Többre kíváncsi egy-egy Pharmanex® termékkel kapcsolatban? Látogasson el a www.nuskin.com weboldalra.

MARINE OMEGA
A Marine Omega egy omaga-3 zsírsavakban gazdag, eikozapentaénsavat 
(EPA) és dokozahexaénsavat (DHA) tartalmazó étrend-kiegészítő,  
mely naponta 1,3/g omega-3 zsírsavat juttat a szervezetbe. A krill  
és halolajból származó EPA és a DHA hozzájárul a szív normál 
működéséhez. A DHA továbbá hozzájárul a normál agyműködés  
és a normál látás fenntartásához is.

120 lágykapszula
Termékszám  85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT 

85893536: DK, ES, FI, GB, IE, IS, NO, SE 
85433536: CZ, HU, PL, RO, SK

Az optimális egészség fenntartásához kiegyensúlyozott, vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb 
tápanyagokat tartalmazó étrend, valamint egészséges életvitel ajánlott. Az elfoglalt életvitel 
támasztotta igények további válogatott tápanyagok bevitelét teszik szükségessé, mellyel normál 
étrendjét napi szinten kiegészítheti. A LifePak®+, JVi® és a Marine Omega kifejezetten a mai 
világban helytálláshoz szükséges tápanyagbázis biztosítása céljából lett kifejlesztve.

TÁMOGATÁS 
AZ ERŐS ALAPOKÉRT

JVi®
Joie de Vivre — Egy korty az élet ízéből
A JVi® üdítőital zöldségek és gyümölcsök koncentrátumát és püréjét 
tartalmazza, melyeket gondosan úgy válogattunk össze, hogy elkényeztesse 
ízlelőbimbóit. Hiszen amikor Európa legjobb zöldségei és gyümölcsei 
egyesülnek a farkasbogyó, homoktövis és acerola fejedelmi hármasával, 
végeredményben Ön aratja le a jutalmakat! Ez utóbbi különösen magas vitamin- 
és ásványianyag-tartalmáról közismert, főképpen a C-vitamin tartalmáról, és 
hagyományosan a dél-amerikai és ázsiai kultúrákban fogyasztják, ahol az 
egészséges étrend részét képezi.

Ez a narancsszínű üdítőital karotinoidokat tartalmaz és C-vitaminban gazdag, 
ami hozzájárul:
• a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez 
• az immunrendszer normál működéséhez 
• a normál kollagénképződéshez a bőr normál funkciójának érdekében.

Fogjon össze a JVi®-vel szervezete védelmének megerősítése és a kívül-belül 
ragyogó megjelenés elérése érdekében.

2 x 750 ml palack
Termékszám  85433762: HU, RO, SK, CZ, PL 

85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI 
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT
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A vezető tudósok és orvosok által, Amerika vezető 
egyetemein kifejlesztett Pharmanex® Biofotonikus 
Szkenner olyan különleges készülék, amely a bőrszövetben 
jelen lévő karotinoidszintet non-invazív módon méri a 
Raman spektroszkópia régóta elfogadott tudományának 
segítségével.
Ha tenyerét a Szkenner biztonságos, alacsony 
energiafelhasználású kék fénye elé helyezi, másodperceken 
belül a bőrben lévő karotinoidmérésben részesül: ez az Ön 
Bőr Karotinoid Értéke (SCS). 
A szabadalmazott Biofotonikus Szkenner technológia 
gyors és egyszerű módszer annak meghatározására, hogy 
étrend-kiegészítői, úgymint a LifePak®+ és JVi® valóban 
növelik Bőr Karotinoid Értékét.

Az üzleti innováció legújabb generációja: kisebb, gyorsabb 
és hordozhatóbb. Az S3 elnyerte a 2014-es International 
Design Excellence Awards (IDEA) bronzérmét, valamint 
a 2015-ös év BIG innovációs díját. A BIG ismertetője 
szerint a Szkenner megteremti a lehetőségét annak, 
hogy a fogyasztók nyomon kövessék bőrük karotinoid-
értékének változásait étrendi választásaik és életmódjuk 
függvényében.
2014. áprilisa óta kvalifikált Üzletépítők számára elérhető.

MIKÉNT 
ISMERHETEM MEG A 
KAROTINOIDSZINTEMET?

PÉNZ VISSZAFIZETÉSI 
GARANCIA
Amennyiben az Ön SCS 
értéke a SCS-kvalifikált 
étrend-kiegészítők szedését 
követően nem emelekedik, 
visszatérítjük pénzét.*
* Látogasson el a www.nuskin.com 
weboldalra, ahol megtalálja a 
visszatérítési garancia részleteit!

PHARMANEX® S3 
BIOFOTONIKUS SZKENNER
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TR90® PROGRAM 
INDULJON AZ ÁTALAKULÁS!
Napjainkban a mindennapos egészséges étrend és életmód megtartása személyes kihívás. 
Bemutatjuk a TR90®-et, mely egy súlykontroll program, ami segít egységbe kovácsolni a testet 
és a lelket – az Ön megújult külsejéért.
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A TR90® program három fontos elemből épül fel: 
súlykontroll céljából készült étrendkiegészítők, étkezési 
tanácsok és személyre szabott fitnesz módszerek.

A TR90® csomag tartalma:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90 M-Bar,  
1 TR90 Felhasználói kézikönyv, 1 Átalakulási napló és egyéb segédanyagok.

Termékszám:  97138602: GB, IE, IS  97138605: BE, CH, FR, LU 
97138601: AT, CH, DE, LU 97138609: BE, NL 
97138608: CH, IT  97138603: ES 
97138611: PT  97138610: NO 
97138600: DK  97138613: SE 
97138791: PL  97138604: FI 
97138599: CZ  97138606: HU 
97138612: RO  97138598: SK

TR90® 3 hónapos ADR-program:

1. hónap: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90 
M-Bar, 1 TR90 Felhasználói kézikönyv, 1 Átalakulási napló és egyéb 
segédanyagok, 2. és 3. hónap: 1 TR90® Complex C és 1 TR90® Complex F.

Termékszám:  97138635: GB, IE, IS  97138620: BE, CH, FR, LU 
97138634: AT, CH, DE, LU 97138624: BE, NL 
97138623: CH, IT  97138618: ES 
97138626: PT  97138625: NO  
97138617: DK  97138614: SE 
97138792: PL  97138619: FI 
97138616: CZ  97138621: HU 
97138627: RO  97138615: SK

TEST

ÉTREND TESTMOZGÁS
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TR90® COMPLEX C
A TR90® Complex C kakaót, 
gránátalmát és meggyet tartalmaz.

90 kapszula

TR90® JS
A TR90® JS az Ön két hetes kezdő 
terméke. Különböző összetevőket, 
többek között kaktuszfügét, 
vérnarancsot, gránátalmát és sáfrányt 
tartalmaz.

15 tasak
Termékszám  85893750: GB, IE, DK, PT, IS 

85153750: ES, NO, IT 
85883750: FR, NL, DE, AT, BE, LU, CH 
85833750: FI, SE 
85433750: HU, RO 
85283750: CZ, SK, PL

TR90® COMPLEX F
A Complex F olyan összetevők 
keverékét nyújtja a szervezet számára, 
mint a citrusok, hagyma, grapefruit, 
cayenne bors, vérnarancs és zöld tea.

120 kapszula
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TR90® M-BAR
Az Ön rugalmas 
étkezéshelyettesítője
Ízletes étkezéshelyettesítő szelet,  
mely két ízben kapható: csokoládés  
és citromos. Magas szintű 
fehérjetartalmukkal hozzájárulnak  
az izomtömeg növekedéséhez és 
megtartásához – mindezt kényelmes 
és egyszerű módon. TR90® M-Bar:
•  Könnyedén beilleszthető 

életmódjába.
•  Praktikus, diszkrét és fogyasztásra 

kész – bármerre járjon is. 

Csokoládé: 60 g/szelet 
Citrom: 59 g/szelet
Termékszám  TR90® M-Bar Chocolate (30 szelet)  

97138409: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138401: DK, GB, IE, IS, PT 
97138673: HU, RO 
97138403: CZ, PL, SK 
97138407: FI, SE 
97138405: ES, NO 
97138411: IT 
 
TR90® M-Bar Lemon Crisp (30 szelet) 
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138402: DK, GB, IE, IS, PT 
97138674: HU, RO 
97138404: CZ, PL, SK 
97138408: FI, SE 
97138406: ES, NO 
97138412: IT

TR90® FELHASZNÁLÓI 
KÉZIKÖNYV
A saját életvitelébe illeszkedő 
testmozgás, az étkezési szokások 
átalakítása és a célok kitűzése rendkívül 
fontosak a program során.

A TR90® egyik fontos részét képezi  
a fehérjedús, kiegyensúlyozott étrend. 
A fehérjék fontos tápanyagok, melyek 
hozzájárulnak az izomtömeg 
megtartásához. Emellett ideje 
elgondolkodnia testmozgási szokásain. 
Rendszeresen sportol vagy nem? 
Nyugodt lehet, a kézikönyv végigkíséri 
ezen a kalandon.
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MEGOLDÁSOK
Megoldást kínálnak a mindennapi élet kihívásaira.
Mai életvitelünk többet kíván a szervezetünktől, mint valaha! A Pharmanex® Megoldások termékeink 
kiemelkedő minőségű összetevőkből állnak biztonságos és kiváló mennyiségben. Mindegyikük célzott 
tápanyagokat tartalmaz, amelyre a szervezetnek szüksége van a mindennapi helytálláshoz: életrevaló 
megoldás a való élet kihívásaira!

FLEXCRÈME™
A FlexCrème™ zsírsav észterek 
egyedülálló, jogvédett keveréke, mely 
cetil-tallowatot is tartalmaz. 
Egyszerűen dörzsölje be ezt a gyorsan 
ható krémet a bőrbe. A FlexCrème 
könnyen felvihető, villámgyorsan 
beszívódik.

60 ml
Termékszám  85873521 minden piacon, kivéve:  

ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Ha úgy érzi, mostanában kissé 
feledékenyebb. A BioGinkgóban 
megtalálható Ginkgo Biloba  
L. leveléből készült kivonat segít  
a jó szellemi működés megőrzésében.

60 tabletta
Termékszám  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
A CordyMax formulája a Cordyceps 
sinensis gomba fermentációjával 
készült standardizált micéliumból 
készül. Ez a gomba gazdag, kétezer 
éves múltra tekint vissza. Első sorban  
a tibeti fennsíkon, több mint négyezer 
kilométer magason terem. Ez a 
természetes termék 5-7 éves 
életciklusának teljesítése után  
állítható elő.

120 kapszula
Termékszám  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Többre kíváncsi egy-egy Pharmanex® termékkel kapcsolatban? Látogasson el a www.nuskin.com weboldalra.

BONE FORMULA
Erősítse csontozatát még ma egy 
egészséges holnapért!
A csontok élő, növekedő szövetekből 
állnak, amiket legfőképpen a kalcium 
és a kollagén alkot. Az egészséges és 
erős csontok fontos szerepet játszanak 
az emberi test épségének 
fenntartásában. 

A Bone Formula vitaminok és ásványi 
anyagok keverékét nyújtja. Az 
egészséges csontozat kialakításáért és 
fenntartásáért kalciumot, D- és 
K-vitamint, valamint olyan fontos 
tápanyagokat tartalmaz, mint a 
magnézium és a mangán. 

120 kapszula
Termékszám  85823331: AT, BE, CH, DE, FR, 

IT, LU, NL 
85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT 
85493331: CZ, HU, RO, SK 
85873331: DK, FI, NO, SE
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REISHIMAX GLp
A Reishi egy farohasztó taplógomba, 
mely a fák törzsének oldalán, illetve 
farönkökön merőlegesen jelenik meg. 
Az ősi kínai szövegek tanúsága szerint 
a Reishi nagyra becsült gombafajta. 
Az ázsiaiak már több mint 2000 éve 
fogyasztják a ritka, erdőmélyi Reishi 
gombát étrendjük részeként. 

60 kapszula
Termékszám  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Napjainkban a zöld tea, illetve a zöld 
tea-kivonat a világ számos országában 
elterjedt fogyasztási cikk; Kínában és 
Indiában hagyományosan már 
évszázadok óta fogyasztják jótékony 
hatásaiért.

A zöldtea-fogyasztás segíti a szervezet 
a légszennyezés, stressz, dohányzás és 
méreganyagok miatt kialakuló szabad 
gyökök elleni természetes 
védekezését.

30 kapszula
Termékszám  85283440: ES, GB, IE, IS, PL  

85883440: AT, BE, CH, DE, FR, IT,  
LU, NL 
85893440: DK, FI, NO, SE 
85433440: CZ, HU, RO, SK

120 kapszula
Termékszám   85883529: AT, BE, FR, DE, IT, LU,  

NL, CH 
85893529: DK, FI, NO, SE 
85343529: ES, GB, IE, IS, PL, PT  
85493529: CZ, HU, RO, SK

Többre kíváncsi egy-egy Pharmanex® termékkel kapcsolatban? Látogasson el a www.nuskin.com weboldalra.

PHARMANEX® PRO-B™ 
(PROBIOTIKUM)
Élő baktériumot (Lactobacillus 
fermentum, PCC®) tartalmazó 
étrend-kiegészítő. A Lactobacillus 
fermentum (PCC®) egy ellenálló 
baktérium, amely az olyan alacsony 
pH értékű környezetben is életben 
marad, mint a tápcsatorna. Ez az 
étrend-kiegészítő 2 milliárd ilyen élő 
baktériumot tartogat a bélflóra 
számára.

30 kapszula
Termékszám  85893520 GB, IE, DK, IS 

85433520 HU, RO 
85493520 CZ, SK 
85883520 FR, BE, NL, LU, DE, AT, CH 
85283520 IT, PL, NO 
85153520 PT, ES 
85833520 FI, SE 

PC_Q2_2018.indd   66 07.05.2018   15:52:28



67

R2 – FRISSÜLJÖN ÉS TÖLTŐDJÖN FEL!
Az R2 a gondosan kiválasztott összetevők és az áttörő tudomány exkluzív kombinációja. Az R2 együttese megduplázza 
a termékek jótékony hatását, mely hozzásegíti Önt a szellem és a test harmonikus működése nyújtotta szabadság átéléséhez.

Szelén

Szőlőmag

Ginzeng

Brokkolimag

Narancs

Gránátalma

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Hogy valóban feltöltődve  
vághasson bele az új napba. 
Az R2 Night növényi kivonatok 
gondosan válogatott keverékét 
tartalmazza: narancs, brokkolimag és 
szőlőmag. Továbbá szelén található 
benne: eme igen jótékony hatású 
ásványi anyag hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

60 kapszula
Termékszám  85893894: DK, GB, IE, SE 

85153894: IT, PT 
85283894: CZ, ES, PL 
85433894: HU, RO, SK 
85883894: DE, AT, BE, LU, FR, NL

R2 CSOMAG
Tartalma: R2 Day és R2 Night.

Termékszám  85283901: CZ, ES, PL 
85883901: DE, AT, BE, LU, FR, NL 
85893901: DK, GB, IE, SE 
85153901: IT, PT 
85433901: RO, SK, HU

R2 DAY
Feltöltődéshez és egy új nap 
kihívásainak legyőzéséhez segíti.
Az R2 Day a Cordyceps sinensis, 
gránátalma és a Panax ginseng 
fantasztikus összetevőinek keveréke.  
A ginzeng az alábbi három dimenziót 
veszi célba:
•  Fokozza a fizikai teljesítőképességet.
•  Javítja a koncentrációs és a 

koordinációs képességet.
•  Segít fenntartani az optimális 

állóképességet.

180 kapszula
Termékszám  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL
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BŐRRE JELLEMZŐ 
TULAJDONSÁGOK

TEGYEN ELLENE! JAVASLATOK

Habár a bőr ekkor még hidratált, 
sima és ruganyos, a sejtmegújulás 
mértéke elkezd lelassulni. Ennek 
eredményeképp a bőrben 
felhalmozódnak az elhalt 
hámsejtek, amelyektől arcbőre 
fakóbbnak tetszik.

Kiváló időszak arra, hogy megalapozza jótékony hatású 
bőrápolási rutinját.
• Használjon arctisztítót a szennyeződések és az elhalt 

hámsejtek eltávolítására, hogy felszínre kerüljön bőre fiatalos 
ragyogása.

• Ezt követően a bőr ideális pH-egyensúlyának megtartása 
végett használjon tonikot.

• Vigyen fel egy, a fiatalos bőrszerkezetet óvó terméket.
• Próbálja ki az otthoni mikrodermabráziót, hogy gyorsan és 

finoman leradírozza a bőrt és eltávolítsa az elhalt hámsejteket 
és a méreganyagokat.

• Próbáljon ki egy hetente alkalmazandó, otthoni spa kezelést, 
hogy eltávolítsa a méreganyagokat.

• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser
• Nu Skin Clear Action® Toner
• Celltrex® CoQ10 Complete
• Moisture Restore Day SPF 15 Combination to 

Oily Skin 
• Tru Face® Skin Perfecting Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  

Spa System® II

A napon való túlzott mértékű 
tartózkodás és a környezeti 
szennyeződések elkezdenek 
nyomot hagyni bőrén. Mivel 
a bőr szerkezeti fehérjéjének 
termelődése lelassul, és ezzel 
együtt a mimikai ráncok is 
kezdenek kialakulni, olyan 
szarkalábakat és finom ráncokat 
vehet észre a szem, a száj körül 
és homlokán, amik korábban 
nem voltak ott.

Használjon tonikot, hidratálót és fényvédő krémet napi 
rendszerességgel, valamint egy olyan készítményt, amely 
fokozza a szerkezeti fehérje termelődését a bőrben, és 
feltölti, kisimítja az apróbb látható ráncokat.
• Keressen egy olyan terméket, amely polihidroxisavval 

(PHA) fokozza a sejtmegújulást és növeli a bőr ragyogását 
a simább, fiatalos bőr megőrzéséért.

• Próbálja ki az otthoni mikrodermabráziót, hogy gyorsan 
és finoman leradírozza a bőrt és eltávolítsa az elhalt 
hámsejteket és a méreganyagokat.

• Próbáljon ki egy hetente alkalmazandó, otthoni spa 
kezelést, hogy eltávolítsa a méreganyagokat.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Pure Cleansing Gel
• pH Balance Mattefying Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 

Combination to Oily Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Instant Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• Polishing Peel
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II
• ageLOC Me® Skin Care System

A bőr faggyútermelése lelassul, 
ezért szárazabbá, sebezhetőbbé, 
petyhüttebbé válik. A bőr 
rugalmassága is csökken és 
megjelennek a mélyebb ráncok. 
Általánosságban elmondható, 
hogy a bőr ekkor veszíti el fiatalos 
külsejét.

Egy antioxidáns hatású arctisztító és egy hidratáló krém jó 
hatással lehet a bőrre.
• Keressen egy olyan terméket, amely pro-kollagén 

peptideket tartalmaz, és ezáltal segít finomítani a szem, a 
száj körül, illetve a homlokon lévő ráncok megjelenését.

• Ugyanakkor egy olyan készítmény is szükséges, amely 
élénkíti a feszes bőr kulcselemének termelődését, 
megelőzve a bőröregedés korai jeleinek megjelenését.

• A bőrápolási rutinkialakítása előtt gondolkodjon átfogó, 
intenzív rendszerben.

• Próbáljon ki egy hetente alkalmazandó, otthoni spa 
kezelést, hogy eltávolítsa a méreganyagokat.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Creamy Cleansing Lotion
• pH Balance Toner
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Moisture Restore Day SPF 15 Normal to  

Dry Skin 
• ageLOC® Transforming Night 
• Night Supply Nourishing Cream
• Tru Face® Line Corrector
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• Nu Skin® 180°® Anti-Ageing System
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

A bőrében lévő pigmentsejtek 
foltokban felhalmozódhatnak, 
amely májfoltok megjelenéséhez 
vezethet. Bőre ekkorra már 
csaknem teljesen elveszítette 
feszességét és tónusát, és 
szárazabbá, érzékenyebbé válhat, 
valamint könnyebben irritálódik. 
A bőr ilyenkor már vékonyabb 
és sérülékenyebb.

A tisztítás, tonizálás és a hidratálás mellett válasszon  
egy a bőrt ragyogóbbá tevő kezelést, amely csökkenti  
az elszíneződést és egyenletes tónusúvá varázsolja bőrét.
• Válasszon olyan terméket, amely élénkíti a bőr szerkezeti 

fehérjéjének termelődését, és gátolja annak bomlását, 
megelőzve ezáltal a petyhüdt, megereszkedett bőrt  
az állon, a szem körül és az állkapocs vonalán.

• Próbáljon ki egy hetente alkalmazandó, otthoni spa 
kezelést, hogy eltávolítsa a méreganyagokat.

• ageLOC® Gentle Cleanse & Tone
• Nu Skin® 180°® Face Wash
• Tru Face® Priming Solution
• ageLOC® Radiant Day SPF 22
• Celltrex® Ultra 
• Moisture Restore Intense Moisturizer
• ageLOC® Transforming Night 
• Tru Face® Line Corrector
• Tru Face® Revealing Gel
• ageLOC® Tru Face Essence Ultra®
• ageLOC® Future Serum 
• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II

20-on túl

30-on túl

40-on túl

50-en túl

A negyszerű bőr titka
Az egészséges, gyönyörű bőr mindenki számára elérhető, kortól függetlenül. Néhány egyszerű lépést követve, és hatékony 
készítményeket használva Ön is megismerheti a fiatalosabb, simább, egészségesebb megjelenésű bőr titkát, ma és a jövőben egyaránt.

Életkortól függetlenül bőre védelmének érdekében a napsugarak káros hatásaival szemben feltétlen használjon fényvédő krémet és étrendje legyen 
zöldség-gyümölcsben gazdag.

A fenti információ tájékoztató jellegű, a különböző életkorban tipikusan megjelenő jellegzetességeket sorolja fel. Az életmód, a környezet és a genetikai 
adottságok mind közrejátszanak abban, hogy bőre hogyan néz ki, és hogyan érzi benne magát. Ezért előfordulhat, hogy azok a termékek, amelyekre bőrének 
szüksége van, valamely másik korosztály termékei között lesznek, mint ahová Ön tartozik.

1. SZ ÁMÚ MELLÉKLET

KORCSOPORT
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Egyéni bőrápolási útmutató
2. SZ ÁMÚ MELLÉKLET

Napi alaprendszerek*
napi használat

Célzott kezelések**
napi használat

Kozmetikai kezelések***
Hetente 1-3 alkalommal

Elsődleges
bőrproblémák
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A bőröregedés látható jeleinek 
forrását célozza meg

Fiatalos bőrszerkezet

Bőrfeszesség

Apró barázdák és ráncok

Mélyebb barázdák és ráncok

Hiperpigmentáció (foltosodás és 
napkárok)

Egyenetlen bőrtónus

Érdes bőr/egyenetlen állagú bőr

Fakó bőr

Kitágult pórusok

Karikás szemek/puffadt 
szemkörnyék

Pattanások

Zsírosodás

Száraz bőr

Antioxidáns védelem

Figyelem:
 * Egyszerre csak egy alaprendszert használjon!
 ** Amennyiben több sejtmegújulást célzó terméket használ, mint például a hidroxisavak, az kettős kezelésnek számít és növelheti a bőr érzékenységét. 

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz további, termékekkel kapcsolatos ajánlásokért.
 *** Egy kezelés során kizárólag egy kozmetikai kezelési terméket alkalmazzon!
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Haj típusa/állapota SAMPON HAJBALZSAM HETI KEZELÉS

Normál/zsíros és  
vékonyszálú haj Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(hetente egyszer)

Normál és zsíros haj a sima, 
egyenletes végeredményért Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(hetente egyszer)

Zsíros haj a dús hatásért Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(hetente egyszer)

Nagyon zsíros haj Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(hetente egyszer vagy többször)

Nagyon száraz haj Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (hetente egyszer vagy 
kétszer)

Erősen száraz,  
igénybevett haj Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (hetente kétszer vagy 

többször)

Száraz/ Normál haj Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (hetente egyszer)

Normál és száraz haj a sima, 
egyenletes végeredményért Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (hetente egyszer)

Környezeti hatásoknak 
fokozottan kitett haj 
(úszók haja)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(hetente egyszer vagy kétszer a haj 
állapotától függően)

Vastag szálú és göndör haj Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(hetente egyszer)

Dús, gyógynövényes 
termékeket igénylő haj

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(hetente egyszer)

Korpás haj Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Szabadon választott balzsam Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(hetente egyszer)

Hulló és ritkuló haj Nutriol® Shampoo Szabadon választott balzsam
Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Az eredmény a haj mennyiségétől, típusától, textúrájától és allapotától függően egyénileg eltérő lehet.

3. SZ ÁMÚ MELLÉKLET

Egyéni bőrápolási útmutató
Melyik Nu Skin® hajápolási termékek illenek a hajtípusomhoz?*
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SZÓJEGYZÉK
ageLOC® - a Nu Skin® anti-ageing platformja, 
mely tudományos alapokra támaszkodva fejleszti 
ki és forgalmazza az öregedés látható jeleinek 
forrását célzó bőrápolási termékeit.

Alfa-hidroxisav (AHA) - egy olyan sav, amely 
élénkíti a bőrsejtmegújulást, segítve a finom 
ráncok és barázdák csökkentését a puhább, 
világosabb bőr érdekében.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - kondicionáló és 
nyugtató hatásáról ismert.

Aminosav - a fehérjék egyik építőkockája. Több 
mint 20 különféle aminosavat használ a szervezet 
a különböző, az izmokban, hajban, bőrben, 
vérben és egyéb szövetekben található fehérjék 
létrehozásához.

Antioxidáns - az oxidatív stresszel szembeni 
védekezést segítő összetevő.

AP-24® - szabadalmazott szájápoló összetevő, 
amely sima, tiszta fogfelületet eredményez.

arNOX - egy erőteljes szabad gyök-termelő a 
sejtek felszínén és a szervezetben. Az arNOX 
egy korral összefüggésbe hozható enzim, 
amelyről úgy tartják, forrásánál járul hozzá a 
bőr öregedéséhez. Az emberi szervezetben az 
arNOX szintje bizonyítottan összefüggésben van 
a fiatalos külső megjelenéssel.

arSuperMarkerek -Korral kapcsolatos 
főindikátorok avagy arSuperMarkerek - ezt 
a kifejezést a Nu Skin® adta a testkémiai 
összetevőket összefoglaló kifejezésként, amely 
azt befolyásolja öregedésünk mikéntjét.

Ásványi anyagok - nélkülözhetetlen 
mikrotápanyagok, melyeket a táplálékkal kell 
bevinni, mert a szervezet képtelen előállításukra. 
A szervezet számos reakciójában kofaktorként 
funkcionálnak.

Aszkorbinsav - C-vitamin néven ismert.  
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez, valamint hozzájárul a 
megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül 
a bőr normál állapotának fenntartásához.

Avapuhi-kivonat (Zingiber zerumbet) - 
nektárja az ava puhu növény gumójából készült. 
A polinézek évszázadok óta hajkondicionáló és 
puhító hatása miatt használják.

A-vitamin - lásd Retinol.

Babassupálma-olaj (Orbignya oleifera) - a 
babassu pálma gyökeréből préselt kivonat, 
amelyet a dél-amerikai indiánok generációk óta 
természetes hidratálóként használnak.

Barnamoszat - magas ásványianyag-tartalommal 
rendelkezik, aminosavakban és antioxidánsokban 
gazdag, segíti a nedvesség felszívódását és 
megtartását.

Bentonit - Ez a természetes agyag vulkáni 
hamuból marad vissza és mágnesként szippantja 
ki az elhalt sejteket és méreganyagokat a bőrből, 
friss, ragyogó arcbőrt eredményezve.

Biofotonika - az a tudományág, amely a fény 
segítségével méri az élő szervezetek biológiai 
összetételét.

Borsmenta-olaj (Mentha piperita) - 
természetben előforduló növényi olaj, amely  
hűsíti és élénkíti a bőrt.

Borsókivonat, bambuszkivonat és glükozamin 
- igen hatékony öregedésgátló összetevők 
keveréke, mely bizonyítottan csökkenti az apró 
barázdák és ráncok megjelenését, emellett növeli 
a sejtmegújulást, melynek eredménye a láthatóan 
fiatalosabb kinézetű bőr.

B-vitaminok - a vízben oldódó vitaminok 
egy családja, számos jótékony tulajdonsággal 
rendelkezik. Idetartozik a tiamin (B1-vitamin), 
riboflavin (B2-vitamin), niacin (B3-vitamin), 
pantoténsav (B5-vitamin), piridoxin (B6-vitamin), 
biotin (B8-vitamin), folsav (B9-vitamin) 
és kobalamin (B12-vitamin).

Cetilált zsírsav észterek - az alkohollal kezelt 
zsírsav természetes formája, amelyet a szervezet 
emulgáló- és síkosítószerként használ.

Cink - a szervezet több mint 70 reakciójához 
nélkülözhetetlen nyomelem. A cink hozzájárul 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, 
a normál csontozat, látás és bőr fenntartásához. 
Emellett hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához.

Cink PCA - faggyúcsökkentő anyag.

Cordyceps sinensis - Kínában ősidők óta 
megbecsült gomba.

C-vitamin - lásd aszkorbinsav.

CS7 - kisimítja a kutikulát, olyan ragyogást 
biztosítva hajának, amely több hajmosáson 
át kitart.

DHA (dokozahexaénsav) - omega-3 zsírsav, 
mely hozzájárul a normál agyműködés és a normál 
látás fenntartásához. A halolaj gazdag DHA-
forrás.

Di- és tripeptidek - Hidrolizált rizsproteinből 
kivont anyagok, amelyek növelik a bőr 
regenerálódó képességét a stressz okozta 
károsodásból. Élénkítik a sejtmegújulást és a 
szerkezeti fehérje szintézist feszesítve a bőrt, 
csökkentve a ráncok és barázdák megjelenését.

Dióhéj őrlemény (Juglans regia) - Közönséges 
dió héjából őrölt enyhe dörzsölő anyag, a puhább 
és simább bőrért.

DNS (dezoxiribonukleinsav) - az emberi 
szervezetnek szinte minden sejtjében 
megtalálható genetikai anyag. A DNS az 
organizmusok felépítéséhez és fenntartásához 
szükséges genetikai információt tartalmazza. 
Általában két, egymáshoz szorosan kapcsolódó 
szálból áll, kettős spirált hozva létre.

D-vitamin - zsírban oldódó vitamin, melynek 
forrása táplálék, illetve a napsugárzásnak 
kitett sejtek állíthatják elő. Hozzájárul a normál 
csontozat fenntartásához és az immunrendszer 
normál működéséhez. A D-vitaminnak a bőrben 
napfény hatására történő szintetizálása nem 
elegendő az európai országokban, különösen nem 
a téli hónapokban, mikor kevesebb a napfény.

EPA (Eikozapenténsav) - omega-3 zsírsav. 
A DHA-val együtt az EPA hozzájárul a szív 
megfelelő működéséhez. A halolaj gazdag EPA-
forrás.

Eperkivonat (Fragaria vesca) - Pórusösszehúzó 
kivonat, amely simább bőrt eredményez.

Erdei iszalag (Clematis vitalba) levél - az észak-
amerikai indiánok generációk óta használják a 
hámló, kiszáradt bőr nyugatására.

Ethocyn® - olyan öregedésgátló összetevő, amely 
klinikailag bizonyítottan javítja a bőrfeszességért 
felelős kulcselemet.

Etnobotanikus növények - bennszülött kultúrák 
által bőrápoláshoz használt növények.

Eukaliptusz - mentol és borsmenta-olaj - hűsítő, 
élénkítő keveréke, amely felfrissíti a bőrt, 
de pusztán az illata is üdítő.

E-vitamin - lásd tokoferol.

Fehérjék - nagy biológiai molekulák, melyek egy 
vagy több aminosavláncból állnak. A fehérjék a 
szervezet funkcióinak számos tárházát töltik be, 
ide értve az anyagcsere folyamatokat, a DNS-
replikációt és a molekulák transzport folyamatait. 
A szervezet szövetek kialakítására használja; 
fehérjeforrások: hús, tojás, tejtermékek, mogyoró, 
magvak, gyümölcsök és zöldségek.

Fehértea-kivonat (Camellia sinensis) - 
katikenekben gazdag antioxidáns; segít a bőr 
természetes ruganyosságának megóvásában 
és visszaállításában.

Fényvédő - aktív hatóanyag, amely hozzájárul 
a napsugárzás káros hatásaival szembeni 
védelemhez.

Fiatalsággén-csoportok - funkcionális 
géncsoportok, amelyek a fiatalsággal 
összefüggésbe hozott tulajdonságokkal bírnak. 
A fiatalsággén-csoportok kulcsfontosságú 
arSuperMarkerek.

Foszfatidil-kolin - Szójából kivont anyag, 
amely védi a sejtmembránt és megőrzi a bőr 
rugalmasságát.

Fotoszómák - tengeri planktonokból kivont DNS 
enzimek. Hozzájárulnak a túlzott napon való 
tartózkodás okozta negatív hatásokkal szembeni 
bőrvédelemhez. A lipid-betokosodás biológiailag 
fokozottabb felhasználhatóságot biztosít.

Gének - az elő szervezetek örökítőanyagának 
alapegysége. A gének a DNS funcionális 
szakaszai, amelyek a sejtépítéshez, -fenntartáshoz 
és -regeneráláshoz szükséges információt tárolják, 
és ezt az információt továbbadják az utódnak. 
Egyes jellemzők szemmel is láthatóak, ilyen a 
szemszín vagy a végtagok száma, míg mások 
az élet egy későbbi szabaszában ütköznek ki, 
úgymint az öregedés gyorsasági rátája vagy az 
egészség.

Ginkgo biloba - ginkgo fából nyert gyógynövényi 
kivonat, mely segít megőrizni a korral hanyatló 
memóriát és a kognitív funkciókat.
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Glükönölakton - a bőrsejtekben természetesen 
előforduló polihidroxisav. Molekuláris szerkezete 
miatt gyengéd a bőrhöz és nem okoz irritációt, 
miközben klinikailag igazoltan öregedésgátló 
jótékony hatással bír, pl. antioxidáns védelem, 
hidratálás és bőr vízzárás.

Gránátalma - mélyvörös, sok magvas, Perzsiából 
származó gyümölcs. A gránátalma polifenolokat, 
pédául flavonoidokat tartalmaz.

Gyapotvirág-kivonat - kisimítja a kutikulát, 
megóvja a haj keratinszerkezetét és hét aktívan 
együttható oligoszacharid segítségével hidratálja 
a hajat.

Hajkéreg - a hajszálat körbevevő réteg.  
A haj velőállományát körülvevõ kéregállomány 
felelős a haj speciális tulajdonságaiért, úgymint 
rugalmasság és göndörség. A kéregállományban 
található a melanin, a haj pigmentje, amely akkor 
képződik, amikor a hajszál kinő a szőrtüszőből.

Hialuronsav - A bőrben természetesen 
előforduló, hidratáló összetevő, amelyet a 
bőrfelszín vízmegkötő-képességének javítására 
használunk.

Hibiszkuszvirág-kivonat (Hibiscus rosa-
sinensis) - Polinéziában, Délkelet-Ázsiában és 
Közép-, illetve Dél-Amerikában használt tisztító, 
puhító és nyugtató összetevő.

Hidroxi-tirozol - polifenol, amely az extra szűz 
olívaolajban található és támogatja hibátlan,  
sima bőrt.

HMW komplex - ez a kizárólag a Nu Skin® által 
használt hatóanyag hypnea musciformis kivonatot, 
feketeüröm-kivonatot és füzikekivonatot 
tartalmaz. Bőrnyugtató hatású.

IBR-Dormin® (Tazetta nárcisz kivonat) -  
a nárcisz hagymájában található természetes 
anyag, amely klinikailag igazoltan növeli a sejtek 
állóképességét és a bőr természetes ellenálló 
képességét a környezeti hatásokkal szemben.

Immunoglobulinok - az antitestek összefoglaló 
kifejezése. Minden emlős szervezete ilyen 
speciális fehérjéket termel, ha idegen 
anyagot érzékel.

Jamaikai szegfűbors (Pimenta dioica) -  
a fűszert a közép-amerikai bennszülött népek 
hagyományosan a lábfej kiszáradásra hajlamos 
bőrének nyugatására használják.

Jóbkönnye-kivonat (Coix Lacryma-jobi) -  
egy díszes fűféle magvainak kivonata. Ázsiában 
évezredek óta bőrnyugtatásra használják.

Jojobaolaj (Simmondsia chinensis) - egy 
sivatagi cserjéből kivont természetes hidratáló, 
segít a hajat és a bőrt frissé és puha tapintásúvá 
varázsolni.

Kaktusz-kivonat - amelynek használatával a bőr 
hidratáltnak és ragyogónak tűnik.

Kalcium - a szervezetben legnagyobb 
mennyiségben előforduló ásványi anyag. 
A kalcium részt vesz a normál véralvadási 
folyamatokban, a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban, hozzájárul a normál 
izomműködéshez és az emésztőenzimek normál 
működéséhez. A kalcium emellett szükséges a 
normál csontozat és fogazat fenntartásához.

Kamilla kivonat (Anthemis nobilis és 
Chamomilla recutita) - nyugtató, kondicionáló, 
puhító hatásáról ismert.

Karbamid - hatékony és erőteljes 
nedvességmegkötő anyag. A karbamid mélyen 
a bőr felső rétegeibe hatolva hidratálja és védi 
a kiszáradt, sérült bőrt. A karbamid nagyobb 
koncentrációban segít csökkenteni a hámlást 
és a hegeket.

Karotinodok - a zsírban oldódó vegyületek 
fontos csoportja. A természetben nagy 
mennyiségben fordul elő, és több zöldség-
gyümölcs esetében azok piros, narancssárga és 
sárga színéért felel. A karotinoidok közé tartozik 
többek közt a béta-karotin, likopén, lutein és 
asztaxantin.

Kelpadelie-kivonat (óriás barnamoszat; 
Macrocystis pyrifera) - A barnamoszat elősegíti 
a bőr szerkezeti összetevőinek szintézisét, 
hozzájárul a feszes, puha megjelenésű bőrhöz.

Kollagén - Olyan fehérje, amely tartást, erőt 
és rugalmasságot biztosít a bőrnek és más 
szöveteknek a szervezetben.

Kolosztrum - a kolosztrum az anya első teje 
az utód megszületése után. A hagyományos 
tejtől eltérően specifikus fehérjetípusok 
magasabb koncentrációját tartalmazza.

Közönséges cickafark (Achillea millefolium) - 
növényi kivonat, amely nyugatja a bőrt.

Krillolaj - rákfélékből nyert tengeri halolaj, mely 
foszfolipidek, asztaxantin és EPA/DHA zsírsavak 
természetes kombinációját kínálja.

Kutikula - a hajszál legkülső rétege.  
A kutikula adja a hajszál rost mechanikai 
erejét. A kutikula laphámsejtekből áll, amelyek 
cserépzsindelyszerűen egymásra lapulva 
helyezkednek el, ezáltal megóvja a hajszál  
belső rétegeit a károsodástól.

K-vitamin - ez a zsírban oldódó vitamin 
hozzájárul a normál véralvadáshoz és a normál 
csontozat fenntartásához.

Laktiksav - lásd. alfahidroxisav.

Lapugyökér-kivonat (Arctium lappa) - 
hagyományosan a fáradt arcbőr megnyugtatására 
alkalmazott készítmény.

Levendula kivonat (Lavandula angustifolia) - 
Ősidők óta tisztításra használják.

Mangán - a biológiában a mangán ionok 
kofaktorként funkcionálnak enzimek széles 
spektruma számára. Hozzájárul a normál 
energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz és a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Mezei menta (Mentha arvensis) - vadon termő 
menta, amely hűsíti és élettel telivé varázsolja a 
bőrt. Jellemzően az észak-nyugati indián törzsek 
használják.

Mikrotápanyagok - olyan tápanyagok, melyekre 
szervezetünknek csak kis mennyiségben van 
szüksége, úgymint vitaminok és ásványi anyagok. 
A mikrotápanyagok több száz létfenntartó 
funkciót látnak el a szervezetben.

Molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) 
- Dél-nyugat Amerikában honos virágos növény, 
az észak-amerikai indiánok bőrnyugtatóként 
használták.

NaPCA (Nátrium PCA) - Nedvesítő, amely 
vonzza és megköti a nedvességet a bőrben.

Narancsvirág-olaj (Citrus aurantium 
amara) - Kína és a Karib-térség számos 
kultúrájában, különösen Haitin frissítő, 
természetes izzadásgátlóként használják. Bár 
Kínából származik, a Citrus aurantium amarát a 
11.században behozták Európába is. A narancsfa 
gyümölcse (egy apró, Seville narancsként ismert 
narancsfajta) rendkívül népszerűvé vált nemcsak 
kellemesen édes, mégis savanykás ízéért, hanem 
friss illatáért és izzadásgátló tulajdonságaiért is.

Oligopeptid - Bőrkondicionáló hatóanyag, mely 
javítja a száj tónusát és teltségét.

Omega-3 zsírsavak - többszörösen telítetlen 
zsírsavak. A krill- és halolaj, tojás és növényi olajok 
(lenmagolaj) fő forrásai. Az EPA és a DHA a 
legfontosabb zsírsav források.

Orvosi tapló (Fomes officinalis) - Természetes 
vérzéscsillapító, amely növeli a bőr feszességét  
és csökkenti a pórusok megjelenését.

Oxidáció - a sejtekre a szabad gyökök miatt 
ható reakció. Idővel az oxidálódott sejtek 
meggyengülnek, és kevésbé képesek funkcióik 
megfelelő betöltésére.

Pantenol - A B-vitamincsalád tagja, revitalizáló, 
hidratáló és kondicionáló hatású anyag, hajra és 
bőrre.

Papain - A trópusi papaja gyümölcsben található 
enzim, amely megakadályozza a szennyeződések 
megtapadását a pórusokban.

Pisztáciaolaj (Pistacia vera) - Zsírsavakban 
gazdag magolaj, hidratálja és puhítja a bőrt.

Polifenolok - növények által természetes módon 
előállított molekulák. A pigmentek, amelyek jelzik 
a zöldség-gyümölcs érettségi szintjét, szintén a 
polifenol család tagjai. Fitovegyületeknek vagy 
fitotápanyagoknak is nevezik őket.

Polihidroxisav (PHA) - lásd glükonolakton.

Polimer technológia - szilárd, krémes alapozót 
hoz létre, amely könnyű, sima, tartós fedést 
biztosít és nem tartalmaz kőolajszármazékot, 
illetve nehéz viaszt.
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Reishi gomba (Ganoderma lucidum) - 
farohasztó, taplógomba, mely a fák törzsének 
oldalán, illetve farönkökön merőlegesen jelenik 
meg. Az ősi kínai szövegek tanúsága szerint a 
Reishi nagyra becsült gombafajta. Az ázsiaiak már 
több mint 2000 éve alkalmazzák a ritka, erdőmélyi 
Reishi gombát.

Q10 koenzim (CoQ10 vagy ubikinon) -  
a helyileg alkalmazott Q10 koenzim támogatja 
a ragyogó, fiatalos megjelenéshez szükséges 
sejtenergiát.

Retinol - az A-vitamin egy tiszta formája, 
amely segít a az apróbb ráncok és barázdák 
kisimításában, növeli a bőr tisztaságát, ragyogást 
kölcsönözve neki. Az A-vitamin hozzájárul 
a normál vasanyagcseréhez, a bőr normál 
állapotának fenntartásához, valamint a normál 
látáshoz és immunrendszer normál működéséhez.

Réz - hozzájárul a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokhoz, az idegrendszer 
normál működéséhez, a haj és bőr normál 
pigmentációjához, az immunrendszer normál 
működéséhez és a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Shea vaj (Butyrospermum parkii) - gazdag 
nedvességmegkötő anyag, amely javítja a bőr 
természetes vízmegkötő képességét és növeli 
annak víztartalmát.

Szabad gyökök - a szervezetünkben található 
instabil molekulák, amelyek megkeresik a 
körülöttük lévő molekulákat, szabad gyök 
kialakító, molekuláris stresszt okozó láncreakciót 
elindítva ezáltal. Ez a láncreakció nagymértékű 
oxidatív stresszt okozhat a sejtmembránban, 
DNS-ben, valamint szövetfehérjében.

Szacharid-izomerát - Megköti a nedvességet a 
bőrben, csökkentve a kiszáradást és egészséges 
ragyogást biztosítva a bőrnek.

Szalicilsav - egy béta-hidroxisav, amely elősegíti 
a bőrhámlást.

Szelén a glutation - preoxidáz enzim működési 
kofaktora, mely hozzájárul az oxidatív stresszel 
szembeni sejtvédelemhez.

Színeslevelű bunkóliliom (Cordyline 
terminalis) - A színeslevelű bunkóliliom 
évszázadok óta a polinézek kedvelt bőrnyugtató 
hatású növénye.

Színtelen karotinoid (Dunaliella salina kivonat) 
- Földközi-tengeri algából kivont egyedülálló 
antioxidáns, amely megóvja a bőrt a károsító 
környezeti hatásoktól.

Szójalipidek (Glycine soja) - megóvják a 
szervezet vízháztartásának egyensúlyát. elősegítik 
a bőr puhaságát és hidratálják a bőrt.

Tajtékvirágmag-olaj (Limnanthes alba) - 
Természetes bőrápoló, hidratálja és kondicionálja 
a bőrt.

Tengeri kova (Diatomaceous -kovaföld) - A 
plankton algában található finom részecske, amely 
gyengéden távolítja el az elhalt hámsejteket.

Természetes szterinek - nagy vízmegtartó 
képességgel rendelkeznek, és hidratált, puha 
érzéssel látják el a hajat.

Tokoferol - E-vitaminként ismert, mely hozzájárul 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Tök enzimek (Lactobacillus/Curcurbita 
pepo gyümölcs erjesztett kivonata) - Tökből 
kivont proteolitikus enzimek, amelyek segítenek 
leradírozni az elhalt hámsejteket.

Tricalgoxyl® (hínár-oligoszacharid-
szulfát) - Barnamoszatból kivont anyag, 
gazdag poliszacharidokban, amelyek optimális 
környezetet teremt a dús megjelenésű hajnak.

Vadgesztenye-kivonat (Aesculus 
hippocastanum) - Virágzó fa kivonata, amely 
élénkíti a bőrt.

Vitaminok - nélkülözhetetlen mikrotápanyagok 
melyeket a táplálékkal kell bevinni, mert a 
szervezet képtelen előállításukra. A vitaminok 
viselkedhetnek antioxidánsként, koenzimként, 
a szervezetben lezajló számos reakcióhoz 
szükségesek.

Zöld tea (Camellia oleifera és Camellia 
sinensis) - kozmetikai összetevőként használt. 
Antioxidáns, mely segít a problémás bőr 
kisimításában és a bőrtónus egyenletessé 
tételében. A zöld tea számos polifenol molekulát 
tartalmaz.
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Nu Skin® 

Advanced Liquid Finish SPF 15 51
Advanced Tinted Moisturizer SPF 15 51
ageLOC® Body Shaping Gel  23
ageLOC® Dermatic Effects 23
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 18
ageLOC® Elements 25
ageLOC® Future Serum 25
ageLOC® Galvanic Body Spa 23
ageLOC® Galvanic Body Trio  22, 23
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone  25
ageLOC® LumiSpa™ 10
ageLOC Me® 14-17
ageLOC® Radiant Day SPF 22  25
ageLOC® Transformation  25
ageLOC® Transforming Night 25
ageLOC® Tru Face® Essence Duet 33
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra 33
AP-24® Anti-Plaque Breath Spray 43
AP-24® Anti-Plaque Fluoride Toothpaste 43
AP-24® Anti-Plaque Toothbrush 43
AP-24® Oral Care Collection 43
AP-24® Whitening Fluoride Toothpaste 43
Balancing Shampoo 41
Body Bar 39
Body Cleansing Gel 39
Body Smoother 39
Bronzing Pearls 51
Celltrex® CoQ10 Complete 29, 36
Celltrex® Ultra 29, 36
Clarifying Shampoo 41
Concealer 51
Contouring Lip Gloss 52
Creamy Cleansing Lotion 28, 29
Creamy Hydrating Masque 37
Curling Mascara Black 53
Custom Colour Desired Effects Eye Shadow 53
Custom Colour MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 51
Defining Effects Smooth Eye Liner 53
Dividends® Aftershave Balm 42

Dividends® Shave Cream 42
Enhancer 31
Epoch® Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo 47
Epoch® Ava puhi moni Conditioner 47
Epoch® Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner 47
Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body Wash 47
Epoch® Baobab Body Butter 45
Epoch® Blemish Treatment 46
Epoch® Deodorant 46
Epoch® Essential Oils 48
Epoch® Everglide 46
Epoch® Firewalker® 45
Epoch® Force For Good Collection 46
Epoch® Glacial Marine Mud® 46
Epoch® Hand Purifier 46
Epoch® IceDancer 45
Epoch® Polishing Bar 46
Epoch® Sole Solution® 45
Eyelash Curler 53
Exfoliant Scrub 37
Face Lift Powder and Activator 37
Finishing Powder 51
Hand Lotion 39
Intensive Eye Complex 31
LightShine 5 Colour eyeshadow palette 53
LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
Liquid Body Lufra 39
Lip Plumping Balm 52
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 29
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 28, 29
Moisture Restore Intense Moisturizer 31
Moisturizing Shampoo 41
NaPCA Moisture Mist 31
NaPCA Moisturizer 31
Night Supply Nourishing Cream 28, 29
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer  27
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 27

TARTALOMJEGYZÉK
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Nu Skin 180°® Cell Renewal Fluid 27
Nu Skin 180°® Face Wash 27
Nu Skin 180°® Night Complex 27
Nu Skin 180°® Skin Mist 27
Nu Skin 180°® UV Block Hydrator SPF 18 27
Nu Skin Clear Action® Day Treatment 30
Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser 30
Nu Skin Clear Action® Night Treatment 30
Nu Skin Clear Action® System 30
Nu Skin Clear Action® Toner 30
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 19
Nutricentials® Collection Combination to Oily Skin 29
Nutricentials® Collection Normal to Dry Skin 29
Nutriol® Eyelash Treatment 53
Nutriol® Hair Fitness Treatment 20
Nutriol® Shampoo 20
Perennial®  39
pH Balance Mattefying Toner 29
pH Balance Toner 28, 29
Polishing Peel 37
Powerlips Fluid 52
Professional Brushes 52
Pure Cleansing Gel 29
Radiance Mask 37
Rejuvenating Cream 31
ReNu Hair Mask 41
Replenishing Lipstick 52
Rich Conditioner 41
Sunright® 35  36
Sunright® 50 36
Sunright® Insta Glow 36
Sunright® Lip Balm 15 36
Tru Face® IdealEyes 34
Tru Face® Instant Line Corrector 34
Tru Face® Line Corrector 21, 34
Tru Face® Priming Solution 35
Tru Face® Revealing Gel 34
Tru Face® Skin Perfecting Gel 34
Weightless Conditioner 41

Pharmanex ®
BioGinkgo 65
CordyMax Cs-4® 65
FlexCrème™ 64
JVi® 58
LifePak®+ 57
Marine Omega 58
Bone Formula 65
Pharmanex® BioPhotonic Scanner 59
Pharmanex® Tēgreen 66
Pharmanex® Pro-B™ 66
R2 67
ReishiMax GLp 66
TR90® M-Bars 61, 63
TR90® Program 60-63

Egyéb
ageLOC® tudomány 6, 7
Logós tárgyak 17, 20, 21, 35, 37, 39, 41, 42, 49, 52
Nourish the Children® 78
Nu Skin Force for Good Foundation® 44-46, 77
VitaMeal 77, 78, 79
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AZ ADAKOZÁS KULTÚRÁJA
A Nu Skin® adakozó kultúrája egységbe kovácsolja a globális Nu Skin®-család Üzletépítőit, vásárlóit  
és munkatársait innovatív, humanitáriánius erőfeszítései kapcsán, melyek megsokszorozzák  
a Vállalat a gyermekek táplálására és felemelésére irányuló erőfeszítéseit.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

A nonprofit Nu Skin Force for Good Foundation® (Jobbító Erő 
Alapítvány) 1996 óta több mint 51 millió USD-t adományozott 
olyan sorsfordító projektek számára, melyek világszerte gyermekek 
millióinak életét teszik jobbá. Mivel a Nu Skin® állja az alapítvány 
összes adminisztratív és általános költségét, a nagylelkű 
Üzletépítőktől, az egyedülálló Epoch® testápolási termékcsaládunk 
és a tápláló VitaMealek eladásából származó adományok 100%-
át közvetlenül a gyermekek egészségének és oktatásának jobbá 
tételére, lakóhelyük gazdasági lehetőségeinek fellendítésére 
fordítjuk. Főbb projektjeink közül néhány:

•  Fenntartható mezőgazdasági ismeretek oktatása Malawiban, 
a Mtalimanja falu Mezőgazdasági Iskola a Családok 
Függetlenségéért (SAFI) intézményben, valamint a Seeds of 
Hope (Remény magjai) újraerdősítési kezdeményezés keretében.

•  Iskolák támogatása és oktatási források biztosítása a szigeteken 
élő gyermekek számára a Seacologyn keresztül.

•  A szörnyű bőrbetegség, az epidermolysis bullosa (EB) 
gyógymódjának megtalálását célzó kutatások támogatása.

Amennyiben további információra kíváncsi, illetve ha hozzájárulásával valódi 
különbséget szeretne tenni, kérjük, látogasson el a www.forceforgood.org 
honlapra!
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NOURISH THE CHILDREN®
Változást hozunk a gyermekek életébe
A Nu Skin® Nourish the Children® kezdeményezésének hála minden másodpercben egy adag VitaMealt 
adományozunk egy, arra rászoruló gyermeknek. A Nourish the Children® innovatív üzleti kezdeményezés 
elősegíti a folyamatos VitaMeal vásárlást, adományozást és szétosztást. A Nu Skin® Üzletépítők  
és vásárlók egyedülálló társadalmi-vállalkozói hálózatának köszönhetően havonta több millió  
életmentő ételadag jut el szerte a világban az alultáplált gyermekekhez.
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A Nu Skin® tudósai a gyermekkori alultápláltság egyik szakértőjével együttműködve fejlesztették ki a VitaMealt. Minden VitaMeal 
csomag 30 gyermekadagot tartalmaz; ez egy gyermek egyhavi szükséges vitamin és tápanyag mennyiségét takarja. 2002 óta  
a Nourish the Children® (Tápláld a gyermekeket!) kezdeményezésen keresztül már több, mint 450 millió ételadagot adományoztunk.

1 VITAMEAL CSOMAG
30 GYEREKADAK
Termékszám 97113532

2 VITAMEAL CSOMAG
60 GYEREKADAK
Termékszám 97113524

5 VITAMEAL CSOMAG
150 GYEREKADAK
Termékszám 97000924

VÁLTSON KI MAXIMÁLIS HATÁST!
Minden 5 csomagos VitaMeal adomány után a Nu Skin® 
adományoz egy csomag VitaMealt. A többi VitaMeal 
adomány után pedig a Nu Skin® minden nyolcadik 
csomaghoz egy újabbat rendel hozzá.

A Nourish the Children® kezdeményezés a Malawiban és 
Kínában található VitaMeal gyárakkal új munkahelyek és 
jobb gazdasági lehetőségek megteremtéséhez járul hozzá.

www.nourishthechildren.com
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JUTALMAZD MEG 
MAGAD VALAMI 
IGAZÁN HASZNOSSAL!
AUTOMATIKUS SZÁLLÍTÁSI HŰSÉGPROGRAM (ADR)
MERT ÖN A LEGJOBBAT ÉRDEMLI

A LEGJOBB TERMÉKEK
A LEGJOBB ÁRAK
A LEGJOBB SZOLGÁLTATÁS
Az ADR a legegyszerűbb módja annak, hogy szeretett termékeihez hozzájusson. A kiválasztott 
termékeket az Ön kényelme érdekében minden hónapban az Ön által megjelölt napon 
szállítjuk ki. Az ADR programmal többek között az alábbi nagyszerű előnyöket élvezheti:

• Részesüljön 5% kedvezményben a szokásos termékárból!
• Termékvásárlási pontok formájában kapjon vissza akár 30%-ot is vásárlásai összegéből!
• On-line ügyintézéssel takarítson meg akár 50%-ot is a szállítási költségekből*!

*Némelyik piac / meghatározott régió illetve sziget nem részesül a felsorolt kedvezményekben.

Kövesse híreinket és  
promócióinkat a Facebookon!
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