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PRODUKTY 
NU SKIN® TO 
KLUCZ DO 
DOSKONAŁEGO 
WYGLĄDU I 
SAMOPOCZUCIA, 
DZIAŁAJĄCY  
Z ZEWNĄTRZ  
DO WEWNĄTRZ  
I ODWROTNIE
Patrz w przyszłość – ujrzyj młodszą wersję siebie, 
o gładszej i bardziej promiennej cerze oraz 
energiczniejszym, mocniejszym i zgrabniejszym 
ciele. W firmie Nu Skin® wszyscy angażujemy 
się w działania, które mają pomóc osiągnąć ten 
stan. Oferujemy najnowocześniejsze produkty do 
pielęgnacji skóry oraz suplementy żywieniowe, 
stworzone z myślą o zwalczaniu widocznych oznak 
starzenia się – wszystkie narzędzia potrzebne do 
tego celu.
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SPIS TREŚCI

SYSTEMY PODSTAWOWE
Dowiedz się, jaki system pielęgnacji skóry jest 
odpowiedni dla Ciebie.

ROZWIĄZANIA 
CELOWANE
Włącz do swojej 
spersonalizowanej pielęgnacji 
skóry zaawansowane 
technologicznie produkty.

PIELĘGNACJA CIAŁA
Dobierz komplet produktów 
zapewniający najlepsze 
korzyści, od stóp do głów.

EPOCH®
Zastosuj etnobotaniczne rozwiązania 
dla swoich potrzeb.

NUTRICENTIALS®
Dowiedz się, jaki system 
pielęgnacji skóry jest 
odpowiedni dla Ciebie  
i Twojej skóry.

URZĄDZENIA 
GALWANICZNE 
ageLOC®
Uruchom siłę młodości.

TECHNOLOGIA ageLOC®
Zwalczaj przyczyny widocznych oznak starzenia się skóry.

ageLOC® LumiSpa™
1 krok, 2 minuty, 7 korzyści!

ageLOC Me®
Spersonalizowana  
pielęgnacja skóry!
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DOSTĘPNOŚĆ
Szczegółowe informacje na temat 
dostępności produktów marki  
Nu Skin® w danym kraju oraz 
aktualne numery produktów podano 
w cenniku pod adresem: 
www.nuskin.com
Dostępność produktów marki 
Pharmanex® w danym kraju można 
sprawdzić za pomocą kodów krajów 
podanych przy każdym produkcie.

Kody i oznaczenia krajów:

Katalog obowiązuje od maja 2018.
Aby sprawdzić najnowszą  
wersję Katalogu Produktowego, 
prosimy zapoznać się z jego cyfrową 
wersją dostępną na stronie: 
www.nuskin.com.
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NU COLOUR®
Podkreśl swoją naturalną urodę barwnymi akcentami.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Podwyższ poziom karotenoidów w swojej skórze.

R2

Poznaj wspaniałe połączenie 
odświeżających i regenerujących 
produktów.

KULTURA DAWANIA
Włącz się w inicjatywy 
humanitarne.

NUTRITIONALS
Zadbaj o silne fundamenty.

Program TR90®
Rozpocznij swoją transformację!
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PRZYSZŁOŚĆ 
MŁODEGO WYGLĄDU 
I SAMOPOCZUCIA
W oparciu o wyniki prowadzonych przez wiele lat unikatowych badań 
naukowych nad skórą i odżywianiem, firma Nu Skin® rozpoczęła nową  
erę ekskluzywnej technologii ageLOC®.

Technologia ageLOC® otwiera drzwi do mocy młodości. Marka ageLOC® 
w kompleksowy sposób oddziałuje na pierwotne przyczyny starzenia się, 
zmniejszając widoczne oznaki i odczuwalność tego procesu. Przygotujcie się 
na odkrycie produktów, które pozwolą zmienić na lepsze wiele aspektów życia. 
Nadeszła pora na odnowę.

„ Badając genetyczne przyczyny procesu starzenia 
się, firma Nu Skin® wprowadza technologię 
przeciwstarzeniową na zupełnie nowy poziom.”

dr Joseph Chang, Główny Dyrektor Prac Naukowych  
i Wiceprezes Działu Rozwoju Technologii
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Firma Nu Skin® zyskała miano lidera branży urody i zdrowia dzięki innowacyjnym technologiom powstałym 
w oparciu o prowadzone przez nią badania naukowe. Dzięki naszym prawnie zastrzeżonym recepturom 
produktów i technologiom możemy ustanawiać nowe standardy branżowe w zakresie oddziaływania 
na przyczyny procesu starzenia się oraz dostarczać skutecznych rozwiązań, zapewniających widoczne 
rezultaty. Jednym z przejawów naszego zaangażowania w badania i rozwój jest współpraca naszego 
zespołu naukowców z wiodącymi instytucjami badawczymi. Ta kooperacja stanowi wsparcie w procesie 
tworzenia produktów do pielęgnacji skóry oraz suplementów żywieniowych nowej generacji.

INNOWACYJNOŚĆ 
I WSPÓŁPRACA
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TECHNOLOGIA 
ageLOC® 

Firma Nu Skin® wyniosła na nowy poziom badania 
nad wpływaniem na widoczne oznaki starzenia 
się. We współpracy z wybitnymi badaczami w tej 
dziedzinie naukowcy z firmy Nu Skin® zidentyfikowali 
kluczowe skupiska genów odpowiedzialne za 
ten proces – tzw. markery związane z procesem 
starzenia się (ang. age-related super markers,  
w skrócie „arSuperMarkers”). Ekskluzywna 
technologia ageLOC® firmy Nu Skin® oddziałuje 
na pierwotne przyczyny starzenia się, pomagając 
zachować młody wygląd i samopoczucie.
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POZNAJ ŹRÓDŁO
Naukowcy już dawno opisali ludzki genom, ale przełomowa 
technologia ageLOC® firmy Nu Skin® pozwala zinterpretować 
tę wiedzę w kontekście opracowywania produktów do 
pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Niedawno naukowcy firmy 
Nu Skin®, we współpracy ze specjalistami w dziedzinach 
genetyki i badań nad starzeniem się, zidentyfikowali kluczowe 
do zrozumienia procesu starzenia się grupy genów, nazwane 
„skupiskami genów młodości”. Jesteśmy przekonani, że ich 
odkrycie i określenie ma zasadniczą wagę w poszukiwaniu 
sposobów oddziaływania na przyczyny pojawiania się 
widocznych oznak starzenia się.

Wyniki badań klinicznych, analiz genomu oraz potwierdzone 
wyniki badań naukowych pozwoliły specjalistom z firmy  
Nu Skin® zidentyfikować geny, których profile ekspresji  
mają wspólne cechy kojarzone z młodym wyglądem.  
To właśnie one są odpowiedzialne za pojawianie się 
widocznych oznak starzenia się skóry.

PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI MŁODOŚCI
Po zidentyfikowaniu kluczowych genów biorących udział 
w procesie starzenia się niezbędne jest zrozumienie, w jaki 
sposób wpływają one na wiek skóry. To subtelny proces, 
którego nie da się uregulować poprzez proste „włączenie”  
lub „wyłączenie” całej grupy. Niektóre z nich należy 
wzmocnić, a inne wyciszyć. Prawnie zastrzeżona  
technologia ageLOC® stwarza nowe możliwości  
wspierania starań o zachowanie młodego wyglądu.

„ Firma Nu Skin® wykorzystuje 
technologię mikromacierzy 
DNA do identyfikowania 
pełniących określone funkcje 
grup markerów związanych  
z przebiegiem procesu 
starzenia się, nazywanych 
skupiskami genów młodości. 
Badając te skupiska możemy 
lepiej zrozumieć mechanizmy 
powstawania widocznych  
oznak starzenia się.”
dr Helen Knaggs, Wiceprezes 
Działu Badań i Rozwoju
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Z ZEWNĄTRZ 
DO WEWNĄTRZ
Oferując zaawansowane technologicznie receptury 
i najwyższej jakości składniki korzystne dla skóry, 
firma Nu Skin® jest liderem branży produktów 
do pielęgnacji skóry. Obecnie w połączeniu 
z technologią ageLOC® nasze produkty 
przeznaczone do tego celu stanowią kolejny krok  
na drodze do zachowania młodego wyglądu,  
teraz i w przyszłości.
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ageLOC® LumiSpa™
1 krok, 2 minuty, 7 korzyści!
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ageLOC®LumiSpa™ to coś więcej niż samo oczyszczanie powierzchni 
skóry, to rozwiązanie „7 w 1” dla uzyskania młodego wyglądu. 

Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ w ciągu dwóch minut zapewnia dokładne oczyszczanie, które 
pozostawi skórę odświeżoną, nadając jej blask i młody wygląd. Opracowane przez Nu Skin i 
testowane przez dermatologów urządzenie ageLOC® LumiSpa™ jest inspirowane technologią 
ekspresji genów strukturalnego białka skóry. Każde użycie naszego stymulującego urządzenia 
ageLOC® LumiSpa™ sprawi, że nie będziecie mogli się doczekać kolejnego zabiegu.

ageLOC® LumiSpa™ to wodoodporne urządzenie do pielęgnacji skóry, wyposażone w 
akumulator. Stosowane razem z wyjątkowymi produktami oczyszczającymi ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleansers, jednocześnie zmienia wygląd, łagodzi i oczyszcza skórę twarzy.

Działanie potwierdzone kliniczne
• mniejsza widoczność porów 
• gładkość 
• miękkość 
• blask 
• czystość 
• świeżość 
• głębokie oczyszczenie skóry
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ageLOC® LumiSpa™ 
 dla skóry normalnej i mieszanej
• Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ 
• Baza ładująca 
• Kabel zasilający 
• Wtyczka zasilania 
• Skrócona instrukcja obsługi 
• ageLOC® LumiSpa™ Normalna* 

silikonowa głowica 
• ageLOC® LUMISPA™ Activating 

Cleanser dla skóry normalnej lub 
mieszanej 

Nr produktu:  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
dla skóry tłustej
• Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ 
• Baza ładująca 
• Kabel zasilający 
• Wtyczka zasilania 
• Skrócona instrukcja obsługi 
• ageLOC® LumiSpa™ Normalna* 

silikonowa głowica 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser dla skóry tłustej

Nr produktu:  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
dla skóry suchej
• Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ 
• Baza ładująca 
• Kabel zasilający 
• Wtyczka zasilania 
• Skrócona instrukcja obsługi
• ageLOC® LumiSpa™ Normalna* 

silikonowa głowica 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser dla skóry suchej 

Nr produktu:  97976652 
97106652: GB, IE

* Twarda głowica może być zakupiona osobno.
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ageLOC® LumiSpa™ 
Normalna silikonowa głowica
Uniwersalna głowica odpowiednia  
dla większości typów skóry. Elastyczna 
głowica delikatnie przesuwa się po 
skórze, aby usunąć zanieczyszczenia  
i martwe komórki naskórka.

Nr produktu: 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
Twarda silikonowa głowica
Twarda głowica zapewnia głębsze 
złuszczanie naskórka.

Nr produktu: 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
dla skóry normalnej i mieszanej
Produkt oczyszczający to system 
delikatnej pielęgnacji dla skóry 
normalnej i mieszanej, w którego skład 
wchodzi betaina kokosowa razem z 
gliceryną, które uzupełniają tę formułę.

100 ml
Nr produktu: 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
dla skóry suchej 
Produkt oczyszczający dla skóry 
suchej zawiera takie składniki jak: 
mleczan sodu, sól sodową kwasu 
piroglutaminowego, glicynę, fruktozę, 
niacynamid, skwalan i inozytol, które 
chronią naturalne nawilżenie skóry.

100 ml
Nr produktu: 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
dla skóry tłustej 
Produkt oczyszczający zawiera 
składniki odpowiednie dla cery tłustej, 
między innymi kombinację siarczanów 
i betainy.

100 ml
Nr produktu: 97001493

ageLOC® LumiSpa™ silikonowe głowice
ageLOC® LumiSpa™ zawiera dwie głowice: Normalną i twardą. Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ posiada miękką, silikonową głowicę, która porusza się z 
dokładną częstotliwością, dzięki czemu wszystkie korzyści są od razu widoczne: skóra staje się gładka i miękka już po pierwszym użyciu. Delikatna, 
niepowodująca ścierania silikonowa struktura jest higieniczna i łatwo utrzymać ją w czystości, w przeciwieństwie do szczotkowych głowic dostępnych na rynku.

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers produkty do oczyszczania
ageLOC® LumiSpa™ zawiera trzy produkty oczyszczające dla różnych rodzajów skóry: normalnej lub mieszanej, suchej i tłustej. Te produkty zostały 
stworzone na postawie opatentowanej mieszance składników ageLOC®. Razem z urządzeniem ageLOC® LumiSpa™ tworzą system, który łączy 
innowację i skuteczność. Prawidłowe stosowanie systemu ageLOC® LumiSpa™ wpływa odmładzająco, zapewniając zdrowy wygląd, ponieważ po 
użyciu skóra staje się nie tylko oczyszczona, ale też miękka i gładka.
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SPERSONALIZOWANA 
PIELĘGNACJA SKÓRY
Wyobraź sobie przeciwstarzeniową pielęgnację skóry dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb! 
Doświadcz jej dzięki nowoczesnej technologii i przełomowym recepturom systemu ageLOC Me®.
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Firma Nu Skin stworzyła nowy wymiar pielęgnacji skóry w postaci ageLOC Me® – systemu przedstawiającego 
sobą świeże podejście do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry. Obejmuje on pięć nowatorskich nabojów  
(1 krem nawilżający na dzień, 1 krem nawilżający na noc i 3 sera), stosowanych łącznie, w jednym kroku, podczas 
użytkowania wyjątkowego urządzenia do nakładania kosmetyków, oraz inteligentną aplikację do oceny stanu 
skóry. To wcześniej nieznany, niewidziany i niewyobrażalny poziom przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry.

PROFESJONALNA OCENA STANU SKÓRY
Dzięki systemowi ageLOC Me® nie trzeba odgadywać 
potrzeb skóry i łatwiej jest perfekcyjnie dopasować stosowane 
codziennie kosmetyki, w tym serum przeciwstarzeniowe 
oraz kremy nawilżające na dzień i na noc, do indywidualnych 
potrzeb.

RECEPTURY PRZECIWSTARZENIOWE ageLOC®
To najbardziej złożone, wyjątkowe receptury kosmetyków 
do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry firmy Nu Skin®, 
stosowane w ramach rewolucyjnej technologii ageLOC®, 
oddziałującej na pierwotne przyczyny widocznych oznak 
starzenia się skóry.

WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE 
PIELĘGNACJI SKÓRY
Dzięki zastosowaniu pierwszego tego rodzaju 
bezdotykowego i higienicznego urządzenia do aplikacji 
system ageLOC Me® przekształca codzienne zabiegi 
pielęgnacyjne w doświadczenie prawdziwego luksusu.
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ageLOC Me® DEVICE
•  pierwsze tego rodzaju, 

bezdotykowe urządzenie do 
aplikacji,

•  upraszcza, ułatwia i uprzyjemnia 
codzienne zabiegi pielęgnacji 
skóry,

•  zawsze we właściwym czasie 
dostarcza precyzyjnie dobrane 
dawki kosmetyków, 

•  pomaga aplikować kosmetyki  
w higieniczny, czysty sposób.

ageLOC Me® SKIN ASSESSMENT 
•  wyjątkowy, inteligentny algorytm 

oceny stanu skóry, powstały  
w oparciu o doświadczenie  
i specjalistyczną wiedzę firmy  
Nu Skin®,

•  personalizacja na podstawie 
preferencji i potrzeb skóry  
danej osoby,

•  dzięki niej nie trzeba odgadywać 
potrzeb skóry i można o wiele 
dokładniej dobrać produkty  
do pielęgnacji skóry,

•  pozwala na precyzyjne 
dostosowanie zabiegów 
pielęgnacyjnych do aktualnych 
potrzeb.

ageLOC Me® REFERENCE SET
•  pozwala poznać swoje preferencje  

i potrzeby własnej skóry,
•  zawiera prawnie zastrzeżone 

receptury ageLOC®, 
•  dostarcza szerokie spektrum 

aktywnych składników (substancje 
przeciwstarzeniowe dozowane  
są równocześnie za pomocą  
3 nabojów zawierających serum),

•  próżniowe przechowywanie 
produktu dzięki zastosowaniu 
opatentowanych, bezpowietrznych 
nabojów zapewnia 
najoptymalniejszy sposób 
dozowania. 

System pielęgnacji skóry ageLOC 
Me® obejmuje: 
1 urządzenie ageLOC Me®, 1 zestaw 
referencyjny ageLOC Me®  
(5 nabojów ageLOC Me® na start:  
1 zapachowy krem nawilżający na 
dzień z filtrem SPF 25 – 28 ml,  
1 bezzapachowy krem nawilżający  
na noc – 28 ml oraz 3 sera – po 12 
ml), 1 krótki przewodnik po systemie 
ageLOC Me®, 1 kartę oceny stanu 
skóry ageLOC Me®, 1 pojemnik 
podróżny ageLOC Me®  
i 4 baterie AA.
Nr produktu: 97001640

Zestaw startowy ageLOC®  
jest również dostępny  
w sprzedaży indywidualnej.
5 nabojów ageLOC Me®  
(1 krem nawilżający na dzień/ 
1 krem nawilżający na noc/3 sera)
Nr produktu: 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Spersonalizowany dla Ciebie, przez Ciebie

ageLOC Me® to pierwszy tego rodzaju system przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry, łączący innowacyjność  
z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. System obejmuje 1 urządzenie ageLOC Me® oraz przeznaczony  
na 1 miesiąc zestaw produktów przeciwstarzeniowych, nazywany zestawem referencyjnym. 
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ageLOC Me® CUSTOM SET
Internetowa aplikacja do oceny stanu skóry ageLOC Me®  
to narzędzie, które pozwala na opracowanie spersonalizowanych 
zabiegów pielęgnacji skóry. Do wyboru jest około 2000 kombinacji 
produktów. Selekcja dokonywana jest na podstawie serii szczegółowych 
pytań dotyczących czynników środowiskowych, na jakie narażona jest 
skóra, indywidualnych cech skóry wpływających na zachodzące w niej 
procesy starzenia oraz preferencji użytkownika. Po przeprowadzeniu 
oceny można dokonać zakupu spersonalizowanych nabojów za pomocą 
osobistego kodu produktów do pielęgnacji skóry.
Aby uzyskać swój osobisty kod, należy dokonać oceny stanu skóry za pomocą aplikacji  
internetowej ageLOC Me®.

ageLOC Me® 
LEATHER CASE 
W tej luksusowej torbie z prawdziwej 
skóry jest miejsce na urządzenie 
ageLOC Me® oraz 3 przegródki na 
dodatkowe naboje i baterie ageLOC 
Me®. Torba wyśmienicie nadaje się do 
przewożenia i pokazywania 
wyjątkowych produktów ageLOC 
Me®.

Nr produktu: 86999185

ageLOC Me®  
TRAVEL CONTAINER
Ten poręczny pojemnik podróżny, 
zawierający 3 słoiczki do kremów 
nawilżających na dzień i na noc oraz 
do serum, ułatwi Ci zabieranie ze sobą 
produktów ageLOC Me®. Pojemnik 
mieści ilość kosmetyków wystarczającą 
na 7 dni.

Nr produktu: 97001644

ageLOC Me® DAY AND 
NIGHT MOISTURISER
Receptury na dzień i na noc 
zaprojektowano tak, by 
uzupełniały się, zapewniając 
kompleksowe nawilżenie. Nasze 
kremy nawilżające wspomagają 
odnowę komórek, poprawiając 
fakturę skóry i odsłaniając jej 
gładszą, miększą warstwę. 
Kremy nawilżające można 
dobrać do swoich preferencji za 
pomocą aplikacji do oceny 
stanu skóry ageLOC Me®.

ageLOC Me® SERUM
Sera oddziałują na szeroki 
zakres objawów starzenia się 
skóry, na przykład pojawianie 
się linii i zmarszczek, 
nierówności kolorytu skóry, 
wielkość porów, przebarwienia 
czy jędrność. 3 naboje 
użytkownika są dopasowywane 
do Twoich potrzeb 
zaznaczonych podczas 
dokonywania oceny stanu skóry 
za pomocą aplikacji 
elektronicznej.

1.  Odkryj system pielęgnacji 
skóry ageLOC Me®  
i dowiedz się więcej  
o swojej skórze.

4 KROKI DO TWOJEJ SPERSONALIZOWANEJ 
PIELĘGNACJI SKÓRY

4.  Dokładnie dopasuj swoje 
zabiegi pielęgnacyjne  
do pory roku, właściwości 
skóry i środowiska,  
w którym przebywasz. 

2.  Dostosuj swoje zabiegi 
pielęgnacyjne  
do indywidualnych  
potrzeb za pomocą 
aplikacji do oceny stanu 
skóry ageLOC Me®. 

3.  Zastosuj spersonalizowane 
zabiegi pielęgnacji skóry.
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Uruchom siłę młodości.
Wygładź pojawiające się linie  
i zmarszczki na skórze, odmłódź cerę, 
zrewitalizuj skórę głowy i całego ciała 
za pomocą opatentowanego systemu 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II. W badaniach 
naukowych wykazano, że prąd 
galwaniczny usprawnia dostarczanie 
kluczowych składników do skóry. 
Wyniki stosowania są tak korzystne,  
że osoby postronne, które obserwują 
promienne, młodzieńcze twarze i ciała 
użytkowników systemu zaczynają  
się zastanawiać nad ich wiekiem  
i tajemnicą. Czy jesteście gotowi  
na uruchomienie tej mocy? 

Nr produktu:  97101332 (biały) 
97101333 (czarny)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Uruchom siłę młodości dzięki systemowi ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Ciesz się świeżą, miękką 
i świetlistą cerą, zmniejsz widoczność linii, zmarszczek i efektu pomarańczowej skórki na skórze i spraw, by włosy były 
bardziej lśniące. Uzyskaj niezrównane rezultaty: odnowiony, świeży i młodszy wygląd.
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OPIS KORZYŚCI
Udowodniono, że składniki ageLOC® 
chronią skórę przed stresem 
oksydacyjnym, redukując tworzenie  
się wolnych rodników związanych  
z działaniem enzymu arNOX.  
W ten sposób można spowolnić 
pojawianie się oznak starzenia się skóry 
powodowanego przez przyspieszoną 
produkcję wolnych rodników.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
Z ageLOC®
Młodszy wygląd skóry w 5 minut.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels z ageLOC® to optymalna 
metoda dostarczania skórze 
składników przeciwstarzeniowych  
w dwóch krokach. Powstała w oparciu 
o ageLOC®, prawnie zastrzeżoną, 
opatentowaną technologię 
oddziałującą na przyczyny widocznych 
oznak starzenia się skóry. Natychmiast 
przemień zmęczoną, zestresowaną 
cerę w odświeżoną, nawilżoną, 
niezwykle miękką i czystą.

Żel do zabiegu wstępnego i do 
zabiegu właściwego, po 4 fiolki
Nr produktu: 97003876

Zabieg wstępny Zabieg właściwy

WYBÓR WYBÓR

NIEZRÓWNANE REZULTATY
Wzmocnij widoczne korzyści ze 
stosowania ageLOC® Future Serum, 
kluczowego produktu systemu 
ageLOC® Trasformation, o około 80% 
pod względem wielu widocznych 
oznak starzenia się skóry, używając 
systemu ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II trzy razy  
w tygodniu.*

PRZYSTAWKA DO TWARZY

PRZED 
ZASTOSOWANIEM

PO 
ZASTOSOWANIU1

(wyniki po 6 miesiącach)2

1 Efekt może nie być jednakowy u wszystkich osób.
2  Podane wyniki osiągnięto, używając systemu ageLOC® Transformation dwa razy dziennie, a systemu ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II oraz żeli  
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels z ageLOC® dwa razy na tydzień.

3 Podane wyniki osiągnięto, używając urządzenia Nu Skin Galvanic Spa System® II i żeli Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

WYKAZANA RÓŻNICA: W CIĄGU KILKU MINUT URUCHOM SIŁĘ MŁODOŚCI

PRZED 
ZASTOSOWANIEM

PO 
ZASTOSOWANIU1

(wyniki po 1 zastosowaniu)3

PRZED 
ZASTOSOWANIEM

PO 
ZASTOSOWANIU1

(wyniki po 1 zastosowaniu)3

czas, w minutach

W eksperymencie wykazano, 
w jaki sposób inhibitor 
arNOX reguluje in vitro 
aktywność enzymu arNOX.

Działanie enzymu arNOX – eksperyment in vitro 
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DODANIE INHIBITORA ENZYMU arNOX

* Działanie enzymu arNOX mierzone in vitro w drodze redukcji ferricytochromu c, 
nmole/min./1,5 mg naskórka.

*  Trwające siedem dni niezależne badanie kliniczne 
przeprowadzone w listopadzie 2009 r. i obejmujące 
30 kobiet.
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NU SKIN® CAPES
Podkreśl profesjonalizm 
swoich prezentacji.
Peleryny wykonane są z białego, 
wodoodpornego nylonu i mają  
nadruk z logo firmy Nu Skin®.

73x73 cm 
10 sztuk
Nr produktu: 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Przyciągające wzrok  
puszystość i blask. 
Szampon zawiera Tricalgoxyl®. 
Stosowany w połączeniu z preparatem 
kondycjonującym Nutriol® Hair Fitness 
Treatment pomaga nadać włosom 
większą objętość i blask.

125 ml
Nr produktu: 97101219

PRZYSTAWKA  
DO SKÓRY GŁOWY

NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Nadaje włosom większą objętość.
Produktu nie trzeba spłukiwać. 
Zawiera Tricalgoxyl®, który 
remineralizuje skórę głowy  
i nawilża włosy.

12 fiolek
Nr produktu: 97101218

WYBÓR

1  Nie należy stosować z systemem ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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WYBÓR

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Wygładź linie na skórze 
dzięki mocy peptydów.
Zaawansowana formuła zawierająca 
rewolucyjne peptydy prokolagenowe, 
pomaga wygładzić średnio głębokie  
i głębokie zmarszczki wokół ust i oczu, 
a także na czole, w zaledwie cztery 
tygodnie. Aby uzyskać jak największe 
korzyści ze stosowania tego produktu, 
zalecane jest używanie  
go w połączeniu z przystawką  
do wybranych partii skóry z systemu 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II.

30 ml
Nr produktu: 97102704

PRZYSTAWKA 
DO WYBRANYCH 
PARTII SKÓRY

GALVANIC SPA TOTE BAG 
Wszystkie produkty w zasięgu ręki.
Wszystkie produkty w torebce są 
dobrze widoczne i łatwo dostępne 
dzięki elastycznym gumkom na butelki 
i praktycznym kieszeniom na zamek 
błyskawiczny.

Nr produktu: 86997616

NU SKIN® TOWELS
Stylowe zabiegi pielęgnacyjne.
Te niezwykle miękkie, chłonne i trwałe 
ręczniki uszyto w 100% z bawełny.

60x80 cm 
10 sztuk
Nr produktu: 97137499

NU SKIN®  
TERRY CLOTH TOWELS
Luksusowo miękkie i niezwykle 
chłonne ręczniki.
Te niezwykle puszyste ręczniczki 
pomogą osuszyć skórę po każdym 
zabiegu pielęgnacyjnym twarzy przy 
użyciu prądu galwanicznego. 

30x30 cm 
10 sztuk
Nr produktu: 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Czas zrobić kolejny krok naprzód na drodze opracowywania rozwiązań przeciwstarzeniowych dzięki 
najnowocześniejszemu na świecie systemowi do pielęgnacji ciała. Trzy nowe produkty pielęgnacyjne serii 
ageLOC® stworzono w oparciu o technologię ageLOC®, wykorzystując najnowsze, przełomowe osiągnięcia nauki, 
aby pomóc użytkownikom w uzyskaniu gładszej i jędrniejszej skóry. Wystarczy włączyć urządzenie – przygotujcie 
się na młodszy wygląd.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Zgrabniejsza sylwetka i jędrniejsza, 
gładsza skóra.
Ten intensywnie działający produkt 
pielęgnacyjny pomaga zmniejszyć i 
wygładzić efekt pomarańczowej skórki, 
wpływając korzystnie na wygląd skóry, 
w szczególności pod względem 
jędrności. Wspiera także zwiększanie 
energii komórkowej, aby odświeżyć i 
oczyścić skórę oraz zredukować 
widoczne oznaki starzenia się.

150 ml
Nr produktu: 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Zgrabniejsza sylwetka i gładsza skóra.
Ta nawilżająca, ujędrniająca i 
konturująca emulsja do codziennego 
stosowania wspiera regenerację 
komórek niezbędną do odnawiania 
skóry i przywracania jej naturalnej, 
promiennej faktury. Emulsja zawiera 
także składniki pomagające zmniejszyć 
efekt pomarańczowej skórki i 
wygładzające skórę.

150 ml
Nr produktu: 97003903

1  Aby zwiększyć korzyści ze stosowania produktu, 
zalecane jest używanie produktu ageLOC® Dermatic 
Effects po produkcie ageLOC® Body Shaping Gel.

2  Nie należy stosować z urządzeniami galwanicznymi 
ageLOC®.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Optymalizacja sylwetki.
ageLOC® Galvanic Body Spa to produkt stworzony  
z wykorzystaniem przełomowej technologii  
i reprezentujący przyszłość pielęgnacji ciała. 
Opatentowana powierzchnia przewodząca  
i pulsacyjne prądy galwaniczne pozwalają 
zoptymalizować korzystne działanie wybranych 
produktów z zestawu ageLOC® Galvanic Body Spa 
na obszarze ramion, brzucha i ud. ageLOC® Galvanic 
Body Spa wspiera również oczyszczanie i odświeżanie 
skóry w celu zmniejszenia widocznych oznak  
jej starzenia się.

Nr produktu: 97103972 (pakiet ageLOC® Galvanic Body Trio:  
1 x ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 x ageLOC® Body Shaping Gel  
i 1 x ageLOC® Dermatic Effects)

PO ZASTOSOWANIU1

(wyniki po 6 tygodniach)2

PRZED ZASTOSOWANIEM

1  Efekt może nie być jednakowy u wszytkich osób.
2  Podane wyniki osiągnięto, używając produktów ageLOC® Galvanic Body Spa i ageLOC® Body Shaping Gel trzy 
razy w tygodniu, oraz produktu ageLOC® Dermatic Effects dwa razy dziennie, każdego dnia.

ZOBACZ RÓŻNICĘ

ageLOC® FACE AND 
BODY ADR PACKAGE
Specjalny zestaw dostępny w 
ramach programu ADR i 
zawierający: 2 x Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial 
Gels z ageLOC®, 1 x ageLOC® 
Body Shaping Gel i 1 x 
ageLOC® Dermatic Effects.
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SYSTEMY PODSTAWOWE
Firma Nu Skin® opracowała systemy podstawowe pielęgnacji skóry z myślą o indywidualnych 
potrzebach skóry w oparciu o nasze najbardziej zaawansowane technologie: seria produktów Nu Skin 
180˚® wspomaga proces odnowy komórkowej, produkty z linii Nutricentials® idealnie nadają się  
do pielęgnacji skóry wrażliwej, a produkty z serii Nu Skin Clear Action® stanowią skuteczną broń  
w walce z wypryskami i niedoskonałościami skóry.
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ageLOC®

Nasz najbardziej zaawansowany system ochrony przeciwstarzeniowej skóry.
ageLOC® Transformation to najefektywniejszy system pielęgnacji skóry firmy Nu Skin®, poprawiający 
jej wygląd na osiem sposobów. Czy jesteście gotowi na prawdziwą transformację?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Delikatnie oczyszcza i tonizuje  
skórę, rano i wieczorem. 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone to 
pieniący się środek do demakijażu o 
wyrafinowanej recepturze, łączącej w 
sobie właściwości oczyszczające i 
tonizujące, a także zaawansowane 
składniki zmniejszające widoczne 
oznaki starzenia się. Dostarcza skórze 
pierwszej partii składników w 
technologii ageLOC®, odświeża ją i 
sprawia, że staje się bardziej miękka.

60 ml
Nr produktu: 97003882

ageLOC® TRANSFORMING NIGHT 
Gładsza, miększa skóra.
Zawiera składniki o udowodnionym 
działaniu stymulującym odnowę 
komórkową o 85%1, pozwalając uzyskać 
gładszą, miększą cerę. Niezwykle łagodne 
składniki tego produktu naśladują  
i współpracują z naturalnymi procesami 
nocnej odnowy skóry. Ten wyjątkowy  
krem przynosi najlepsze korzyści, gdy jest 
stosowany co wieczór z wykorzystaniem 
technologii ageLOC®. Oddziałuje na 
przyczyny widocznych oznak starzenia się 
skóry i znacząco zmniejsza widoczność linii  
i zmarszczek oraz wielkość porów, tak aby 
rano cera była promienna i sprężysta. 

30 ml
Nr produktu: 97003880

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

Nr produktu: 97103774 (Elements & serum) 
Nr produktu: 97003888 (Transformation)

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

Nr produktu: 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Uzyskaj młodszy wygląd skóry  
na 8 sposobów.
Serum zawiera bardzo skuteczne 
składniki o działaniu potwierdzonym 
naukowo, zmniejszające widoczność 
oznak starzenia się i stymulujące skórę 
do odnowy w 85%1. Opatentowana 
technologia składników serum wspiera 
odmładzanie i wzmacnianie struktury 
skóry, zwiększając produkcję białek 
budulcowych i blokując ich rozpad. 
ageLOC® Future Serum wspomaga 
uzyskanie młodszego wyglądu.

30 ml
Nr produktu: 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Rozświetla, nawilża i wzmacnia skórę.
Zawiera składniki o udowodnionym 
działaniu redukującym widoczność linii 
i zmarszczek skóry o 45%2. Rozświetla, 
nawilża i wzmacnia skórę za pomocą 
składników ageLOC®, jednocześnie 
pomagając chronić ją przed 
niepożądanymi skutkami nadmiernej 
ekspozycji na promienie słoneczne. To 
lekki krem nawilżający do codziennego 
stosowania, doskonały jako baza pod 
makijaż. Stymuluje odnowę komórek i 
pomaga uzyskać gładszą, miększą, 
promienną i młodziej wyglądającą cerę 
każdego dnia.

25 ml
Nr produktu: 97003904

1 Trwające osiem tygodni badanie in vitro przy użyciu składnika Equol.
2 Trwające cztery tygodnie badanie in vitro przy użyciu ekstraktu z bambusa, ekstraktu z grochu i glukozaminy.

Oszczędność przy zakupie 
zestawów produktów w ramach 
programu ADR. Więcej 
informacji na temat możliwości 
skorzystania z tej specjalnej 
promocji uzyskają Państwo od 
swojego Dystrybutora.
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8Uzyskaj młodszy wygląd skóry na 8 sposobów
Wyniki niezależnego badania na podstawie samoobserwacji konsumentów 
stosujących produkt ageLOC® Future Serum*

Stosowany w ramach zabiegów pielęgnacyjnych produkt ageLOC® Future Serum daje 
niesamowite korzyści dla skóry na osiem sposobów:

Postrzegana poprawa względem stanu początkowego, wyrażona w procentach

1. Młodsza struktura skóry

2. Gładkość skóry

3. Równość kolorytu skóry

4. Linie/zmarszczki

5. Promienność/jasność

6. Wielkość porów

7. Przebarwienia skóry (plamki)

8. Nawilżenie

Na podstawie samoobserwacji po 12 tygodniach użytkowania

*Trwające 12 tygodni badanie obrazu siebie 25 uczestników stosujących 
produkt ageLOC® Future Serum

PRZED ZASTOSOWANIEM PO ZASTOSOWANIU1

(wyniki po 90 dniach)2

1 Efekt może nie być jednakowy u wszystkich osób.
2  Efekt stosowania ageLOC® Transformation dwa razy w ciągu dnia wraz z ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II oraz Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels z ageLOC® dwa razy w tygodniu.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Usuń matowe, stare komórki skóry.
Ta sprawdzona naukowo receptura 
zawiera 10%-owy roztwór kwasu 
mlekowego i pomaga usunąć widoczne 
oznaki starzenia się skóry, chroniąc ją  
i pomagając jej zachować młodzieńczość 
i świeżość. Produkt jest równie skuteczny 
oddzielnie, co w połączeniu  
z pozostałymi kosmetykami systemu  
Nu Skin 180°®. Stymuluje odnowę 
komórkową, nadając skórze gładszy  
i zdrowszy wygląd.

2 słoiczki
( każdy zawiera 25 ml produktu  
oraz 18 płatków)

Nr produktu: 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Specjalistyczny preparat marki  
Nu Skin® wspierający odnowę komórek.
Dzięki zawartości silnego, 15%-owego 
roztworu glukonolaktonu, cyklicznego 
estru kwasu D-glukonowego, delikatnie, 
ale skutecznie stymuluje proces odnowy 
komórkowej i sprawia, że skóra wygląda 
młodziej.

30 ml
Nr produktu: 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Nawilżaj i chroń.
To zaawansowany technologicznie 
produkt, zawierający aktywowane 
światłem fotosomy i olejek z awokado. 
Odżywia skórę i pomaga jej utrzymać 
naturalną barierę przed czynnikami 
środowiskowymi. Ponadto preparat 
znakomicie chroni skórę przed szerokim 
spektrum promieniowania UVB.

30 ml
Nr produktu: 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Obudź się, wyglądając młodziej.
Ten bogaty preparat nawilżający na noc 
pomaga skórze bronić się przed stresem 
oksydacyjnym i wzmacnia jej naturalną 
barierę ochronną, sprawiając, że cera 
staje się jedwabiście gładka.

30 ml
Nr produktu: 97101252

OŚMIOTYGODNIOWY PROGRAM NU SKIN 180°®

W badaniu klinicznym programu Nu Skin 180°® przeprowadzonym  
w niezależnym laboratorium analitycznym zaobserwowano poprawę 
wyglądu skóry 50 uczestników. Po ośmiu tygodniach u 100% uczestników 
poprawił się do pewnego stopnia ogólny stan skóry. Proporcje uczestników, 
którzy zaobserwowali poprawę indywidualnych cech skóry, są następujące:
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Zmyj widoczne oznaki starzenia  
się spowodowane czynnikami 
środowiskowymi.
Zawiera 10% aktywnej witaminy C.  
Ma kremową konsystencję i bogatą 
recepturę, stworzoną z myślą  
o niwelowaniu plamek i przebarwień 
oraz ujędrnianiu skóry tak,  
aby zapobiec pojawianiu  
się linii i zmarszczek.

125 ml
Nr produktu: 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Oczyszcza i zmniejsza pory.
Receptura produktu obejmuje di-  
i tripeptydy uzyskane z 
hydrolizowanego białka ryżowego, 
chroni skórę przed utratą jędrności 
oraz pomaga jej zachować gładkość  
i blask. Ekstrakt z grzybów zmniejsza 
pory, a wyjątkowy, kojący kompleks 
HMW zabezpiecza skórę przed 
podrażnieniami.

100 ml
Nr produktu: 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 
wspomaga regenerację komórek 
oraz zmniejsza widoczność linii i 
zmarszczek skóry. System obejmuje 
pięć produktów: Face Wash, Skin 
Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator i Night Complex.

Nr produktu: 97101255

NU SKIN 180°®

Odwróć procesy zachodzące w Twojej skórze.
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System to łagodna, ale zarazem bardzo skuteczna metoda aktywizacji procesu odnowy komórkowej. Produkty tej serii zawierają kwasy 
hydroksylowe. To zaawansowany system oddziałujący na widoczne oznaki starzenia się poprzez przyspieszanie naturalnego procesu regeneracji komórek i zmniejszanie 
widoczności linii i zmarszczek na skórze. Nu Skin 180°® to prawdziwy punkt zwrotny w przeciwstarzeniowej pielęgnacji cery.

Oszczędność przy zakupie zestawów 
produktów w ramach programu ADR. 
Więcej informacji na temat możliwości 
skorzystania z tej specjalnej promocji 
uzyskają Państwo od swojego Dystrybutora.
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CERA NORMALNA I SUCHA
Typy cery od normalnej po suchą wymagają większej zdolności do utrzymywania wody. Te produkty stanowią idealną podstawę codziennych 

zabiegów pielęgnacyjnych, jednocześnie chroniąc barierę wilgoci skóry.

CREAMY CLEANSING LOTION
Zabezpiecza naturalną barierę 
wilgoci skóry podczas każdego  
mycia twarzy.
Ten łagodny, niezawierający mydła 
produkt oczyszczający dokładnie 
usuwa ze skóry zanieczyszczenia,  
nie naruszając bardzo ważnej  
warstwy lipidowej skóry.

150 ml
Nr produktu: 97110310

pH BALANCE TONER
Przygotowuje skórę do nawilżania  
i odżywiania.
Zawarty w toniku ekstrakt z truskawek 
nadaje skórze idealny odczyn pH oraz 
pomaga zmniejszyć widoczność 
porów.

150 ml
Nr produktu: 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TO DRY SKIN 
Nawilża i chroni skórę.
Dzięki zawartości bezbarwnych 
karotenoidów balsam wzmacnia 
odporność skóry na oddziaływanie 
niekorzystnych warunków 
środowiskowych. 

50 ml
Nr produktu: 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Zwiększa elastyczność  
i odporność skóry, w czasie snu.
W bogatej recepturze tego kremu 
znajduje się fosfatydylcholina, która 
zwiększa elastyczność i odporność 
błon komórkowych, wspomagając  
w ten sposób proces odnowy skóry. 

50 ml
Nr produktu: 97102705

NUTRICENTIALS® 
Nutricentials® to produkty zawierające składniki odżywcze do zewnętrznego stosowania, o potwierdzonych naukowo, 
naturalnych właściwościach zapewniających skórze zdrowszy wygląd. Te kluczowe substancje odżywcze zostały starannie 
dobrane na podstawie tradycyjnych produktów spożywanych przez lokalne społeczności na całym świecie pod kątem  
ich potencjału do poprawiania stanu skóry. Doskonale nadają się także do skóry wrażliwej.
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PURE CLEANSING GEL
Głęboko oczyszcza pory.
Żel nie zawiera mydła, a jego 
receptura obejmuje papainę, enzym 
uzyskiwany z papai, który usuwa 
martwe komórki i nadmiar tłuszczu  
z porów. 

150 ml
Nr produktu: 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Zmniejsza błyszczenie się skóry 
twarzy i widoczność porów. 
Tonik zawiera ekstrakt z truskawek, 
który ściąga pory i przywraca cerze 
promienny blask. 

150 ml
Nr produktu: 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
COMBINATION TO OILY SKIN
Zdrowo wyglądająca skóra, 
nieprzetłuszczona i niebłyszcząca 
się.
Balsam wzmacnia naturalną 
odporność skóry na oddziaływanie 
niekorzystnych warunków 
środowiskowych i wspomaga regulację 
wydzielania tłuszczu, zapobiegając 
efektowi błyszczenia się skóry.

50 ml
Nr produktu: 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Zwiększa elastyczność  
i odporność skóry w czasie snu.
W bogatej recepturze tego kremu 
znajduje się fosfatydylcholina, która 
zwiększa elastyczność i odporność 
błon komórkowych, wspomagając  
w ten sposób proces odnowy skóry. 

50 ml
Nr produktu: 97102705

CERA MIESZANA I TŁUSTA
Typy cery od mieszanej po przetłuszczającą się wymagają pielęgnacji wspomagającej skuteczne zachowywanie wilgoci i przeciwdziałającej 

wydzielaniu nadmiernej ilości tłuszczu. Te produkty nadają skórze gładkość, minimalizując nieestetyczny połysk i zmywając zanieczyszczenia 
zatykające pory.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Cera mieszana i tłusta
Kolekcja sześciu produktów: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin i Night Supply Nourishing Cream, w 
stylowej kosmetyczce.

Nr produktu: 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Cera normalna i sucha
Kolekcja sześciu produktów: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin i Night Supply Nourishing Cream, w stylowej 
kosmetyczce.

Nr produktu: 97136437

* Więcej informacji na temat tego produktu podano na stronie 32.
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NU SKIN 
CLEAR ACTION®
Produkty z tego uniwersalnego zestawu tuszują 
zmiany trądzikowe, zapobiegają ich powstawaniu  
w przyszłości, a także oczyszczają i wygładzają 
skórę. Zawierają składniki o potwierdzonym naukowo 
korzystnym oddziaływaniu na cerę.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Kompleksowe wsparcie cery ze skłonnością do trądziku
Zestaw czterech produktów: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment i Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Nr produktu: 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Jeden wynik wielu działań –  
czysta skóra! 
Chroni i regeneruje cerę. Kwas 
migdałowy zmniejsza widoczność 
pozostałości po wypryskach, 
rozjaśniając ciemniejsze miejsca  
na skórze twarzy. Kwas salicylowy 
penetruje pory i usuwa blokujące  
je zanieczyszczenia. Połączenie tych 
dwóch składników oraz substancji 
utrzymujących wilgotność, w tym 
glukonolaktonu, w lekkim żelu pozwala 
wesprzeć naturalną odporność skóry, 
oczyścić ją i wyrównać jej koloryt,  
co daje większą pewność siebie 
każdego dnia. 

30 ml
Nr produktu: 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Zminimalizuj widoczne oznaki 
trądziku podczas snu. 
Zawiera kwas salicylowy i retinol,  
które zmniejszają widoczność śladów 
po wypryskach. Stosowany na noc, 
pomaga oczyścić cerę, nadać  
jej gładkość i wyrównać koloryt.

30 ml
Nr produktu: 97110390

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Głębokie oczyszczanie w celu 
uzyskania jedwabiście gładkiej cery.
Ten wyjątkowy, pieniący się preparat 
zawiera kwas salicylowy 
odblokowujący pory i zmniejszający 
większość wyprysków. Dzięki swojej 
recepturze przeciwdziała trądzikowi, 
oczyszczając cerę z bakterii, 
zanieczyszczeń i nadmiaru tłuszczu. 
Nadaje skórze poczucie rześkości i 
czystości, bez efektu ściągnięcia bądź 
wysuszenia. 

100 ml
Nr produktu: 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Koi skórę i zapobiega jej  
błyszczeniu się.
Ten tonik o nowoczesnej recepturze 
działa łagodząco na podrażnioną, 
zaczerwienioną skórę i reguluje poziom 
tłuszczu dzięki kojącym właściwościom 
ekstraktu z lukrecji chińskiej (która 
zmniejsza podrażnienia skóry), soli cynku 
(wspomagających regulację poziomu 
łoju skórnego) oraz specjalnej mieszanki 
witamin C i E (odnawiającej zasoby 
naturalnych przeciwutleniaczy, 
zużywanych, gdy skóra walczy z 
wypryskami). 

150 ml
Nr produktu: 97110387
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NAWILŻAJ I ODNAWIAJ
Kosmetyk nawilżający zawsze powinien być dostosowany do potrzeb skóry danej osoby. Zapotrzebowanie na 
nawilżenie zależy od wielu czynników, takich jak wahania temperatury czy zanieczyszczenie środowiska. Firma  
Nu Skin® oferuje szeroki wachlarz kosmetyków nawilżających do twarzy o różnej sile działania. Produkty te można 
włączać do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, aby zapewnić skórze właściwe nawilżenie i zdrowszy wygląd.

NaPCA MOISTURIZER
Pomaga skórze zachować  
cenną wilgoć.
Zawarte w kremie witamina E  
oraz Na-PCA, naturalna substancja 
utrzymująca wilgotność, wzmacniają 
zdolność skóry do zachowywania 
wilgotności. Efekt delikatnego 
zroszenia twarzy sprawia, że krem 
doskonale nadaje się do stosowania 
do każdego rodzaju cery. 

75 ml
Nr produktu: 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Intensywne nawilżenie delikatnej 
skóry – wspaniale! 
Krem zawiera brązowe algi morskie, 
wzmacniające naturalną zdolność 
skóry do chłonięcia i zachowywania 
wody. Zapewnia odpowiednie 
nawilżenie delikatnej skóry wokół  
oczu i wygładza linie oraz  
zmarszczki na twarzy.

15 ml
Nr produktu: 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maksymalne nawilżenie 
podrażnionej skóry.
Ten krem opracowano specjalnie  
z myślą o potrzebach bardzo suchej 
skóry. Ma silniejsze działanie  
niż Rejuvenating Cream. Zawiera  
olej pistacjowy, aloes i zwalczającą 
stres oksydacyjny witaminę E. 
Intensywnie nawilża suchą i łuszczącą 
się skórę, wzmacniając jej naturalną 
barierę lipidową skóry i przydając  
jej sprężystości oraz elastyczności.
75 ml
Nr produktu: 97111259

REJUVENATING CREAM
Solidne nawilżenie skóry suchej.
Receptura preparatu powstała z myślą 
o szczególnych potrzebach suchej 
skóry. Dzięki zawartości nawilżającego 
kwasu hialuronowego krem zwiększa 
zdolność skóry do zatrzymywania 
wody. Stosowany codziennie nie tylko 
poprawia poziom nawilżenia, ale też 
zapobiega nawrotom suchości.

75 ml
Nr produktu: 97110258

ENHANCER 
Przywracanie naturalnej  
równowagi, aby łagodzić 
podrażnienia i nawilżyć skórę.
Dzięki zawartości odżywczego 
pantenolu i kojącego aloesu preparat 
łagodzi podrażnienia skóry i ogranicza 
utratę wilgoci. Można go stosować 
wiele razy dziennie, aby zachować 
naturalny poziom nawilżenia skóry  
i poczucie komfortu. 

100 ml
Nr produktu: 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Cera świeża jak poranek – wystarczy 
jedno psiknięcie.
Preparat nie zawiera tłuszczu,  
a jego receptura obejmuje naturalne 
składniki nawilżające, takie jak 
Na-PCA, kwas hialuronowy i mocznik, 
ułatwiające utrzymanie stałego 
poziomu nawilżenia skóry. Tworzy 
orzeźwiającą i odświeżającą mgiełkę, 
nadającą się także doskonale  
do nawilżania skóry ciała.

250 ml
Nr produktu: 97101226

LEKKIE NAWILŻANIE

UMIARKOWANE NAWILŻANIE

INTENSYWNE NAWILŻENIE
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ROZWIĄZANIA CELOWANE
We współpracy z wiodącymi instytucjami badawczymi opracowaliśmy rozwiązania Nu Skin®  
o nowatorskich recepturach, stanowiące uzupełnienie systemów podstawowych. Rozwiązania 
te zmniejszają widoczność oznak starzenia się skóry oraz negatywny wpływ stresu  
i niekorzystnych czynników środowiskowych na cerę.

PC_Q2_2018.indd   32 07.05.2018   16:09:14



33

40%

20%

0%

60%

80%
80%

55% 55%

80%

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Ujędrnij swoją skórę!
Nowa receptura tego preparatu marki Nu Skin®, przeznaczonego specjalnie do 
ujędrniania skóry, powstała z wykorzystaniem technologii ageLOC®, aby 
oddziaływać na przyczyny pojawiania się oznak starzenia się. Kosmetyk zawiera 
składnik Ethocyn® oraz przeciwutleniacze, dzięki czemu wpływa korzystnie na te 
elementy skóry, które mają największe znaczenie dla jej jędrności, a także chroni 
cerę przed stresem oksydacyjnym. Składniki preparatu pomagają ujędrnić i 
konturować skórę, aby wyglądała młodziej.

60 kapsułek
Nr produktu: 97003906

TRU FACE®
Włączone do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, produkty Nu Skin® Tru Face® znakomicie 
wzmocnią ich korzystne efekty, zmniejszając widoczność oznak starzenia się skóry oraz przywracając 
cerze gładkość, sprężystość i wyrównany koloryt. 

Wyniki badania wykazały najsilniejszą odnotowaną  
dotąd przez firmę Nu Skin odpowiedź skóry na produkt 
Tru Face® Essence w tak krótkim czasie!

NIEZALEŻNE BADANIA KLINICZNE
W przeprowadzonym badaniu klinicznym ponad 55% uczestników  
już po tygodniu odnotowało poprawę zarówno ogólnej jędrności skóry,  
jak i jędrności skóry w okolicach oczu. Do 12. tygodnia imponujące 80% 
uczestników stwierdziło poprawę stanu skóry w tych okolicach.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH

Odsetek badanych

Ogólna jędrność skóry Jędrność skóry wokół oczu

1. tydzień
12. tydzień

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Śmiało odsłaniaj gładką i piękną skórę szyi i dekoltu. 
System dwufiolkowy, z dwoma silnie działającymi preparatami: serum i kremem, 
służy napinaniu i odżywianiu delikatnej skóry szyi i dekoltu. W lewej fiolce 
znajduje się nieprzejrzysty krem wzbogacony w składniki, które zapewniają 
głębokie nawilżenie i wygładzenie skóry. Widocznie dodaje blasku cerze.  
W prawej fiolce znajduje się luksusowe przejrzyste serum zmniejszające oznaki 
wiotczenia skóry. Pójdź o krok dalej w zapobieganiu starzenia się skóry!

30 ml (2 x 15 ml)
Nr produktu: 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Zwalcza wczesne widoczne oznaki 
starzenia się spowodowane 
czynnikami środowiskowymi.
Żel wspomaga produkcję 
komponentów budulcowych skóry 
dzięki zawartości kelpadelli, wyciągu  
z alg morskich, delikatniejszych dla 
skóry niż retinol.

30 ml
Nr produktu: 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Pozwól, by Twoje oczy  
wyrażały młodość.
Naukowo opracowana receptura  
tego produktu zapewnia zarówno 
natychmiastowe, jak i długofalowe 
korzyści, poprawę wyglądu delikatnej 
skóry wokół oczu - rozświetlając ją, 
ujędrniając i nadając młody wygląd.

15 ml
Nr produktu: 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Zwalczaj widoczne oznaki  
starzenia się skóry.
Nowatorska receptura tego żelu 
obejmuje kwasy polihydroksylowe 
(PHA) o skuteczności równej 
tradycyjnym kwasom alfahydroksy- 
lowym (AHA). Kosmetyk wspomaga 
regenerację komórek, wyrównując 
koloryt i fakturę skóry, zmniejszając 
pory i rozświetlając cerę. To doskonały 
produkt do wrażliwej skóry. 

30 ml
Nr produktu: 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Wygładza linie na skórze  
dzięki mocy peptydów.
Zaawansowana formuła zawierająca 
rewolucyjne peptydy prokolagenowe, 
pomaga wygładzić średnie i głębokie 
zmarszczki wokół ust i oczu, a także  
na czole.

30 ml
Nr produktu: 97102704

Korzystny efekt w odniesieniu do kurzych łapek przy 
zastosowaniu produktu Tru Face® Line Corrector w połączeniu 
z urządzeniem Nu Skin Galvanic Spa System® II.

Korzystny efekt w odniesieniu do kurzych łapek przy 
zastosowaniu wyłącznie produktu Tru Face® Line Corrector

2. tydzień 4. tydzień 8. tydzień

NIEZALEŻNE BADANIA 
KLINICZNE
W ośmiotygodniowym niezależnym 
badaniu klinicznym2 z udziałem  
40 osób wykazano, że w przypadku 
stosowania produktu Tru Face® 
Line Corrector wraz z urządzeniem 
Nu Skin Galvanic Spa System® II 
widocznie poprawiają  
się wymienione poniżej  
kluczowe parametry cery:
 • drobne zmarszczki: 20%,
 • kurze łapki: 21%,
 • jędrność: 17%.

WYBÓR

2  Ośmiotygodniowe, niezależne badanie przeprowadzone na próbie 40 osób stosujących produkt 
Tru Face® Line Corrector w połączeniu z urządzeniem Nu Skin Galvanic Spa System® II, w 2008 r.

1  Aby skóra stała się jeszcze gładsza, polecamy stosowanie produktu w połączeniu  
z peelingiem wygładzającym Polishing Peel (str. 37).

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Natychmiastowe zmniejszenie 
widoczności linii i zmarszczek.
To krem o silnym działaniu 
relaksującym cerę i wypełniającym 
powstające latami zmarszczki 
mimiczne. Efekt wygładzenia 
utrzymuje się do 12 godzin.

15 ml
Nr prodUKTU: 97101257
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TRU FACE® PRIMING  
SOLUTION
Solidna podstawa do uzyskania młodszego 
wyglądu.
Preparat zawiera zestaw aminokwasów 
optymalizujący korzystne oddziaływanie 
produktów z linii  
Tru Face® i dostarcza skórze niezbędnych białek – 
elementów budulcowych.

125 ml
Nr produktu: 97101232

NU SKIN® TOILETRY BAG
Przechowuj wszystkie swoje produkty w tej 
eleganckiej, ponadczasowej kosmetyczce – 
praktycznej i stylowej,  
z wieloma kieszeniami wewnętrznymi ułatwiającymi 
dostęp do wszystkich niezbędnych produktów.

Nr produktu: 86998695

NU SKIN® POUCH
To elegancki sposób na dobrą organizację przez 
cały rok. 

Nr produktu: 86998694
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OCHRONA PRZED NIEKORZYSTNYMI CZYNNIKAMI 
ŚRODOWISKOWYMI
Odżywcze, bogate w przeciwutleniacze sera oraz specjalnie opracowane składniki chroniące przed szkodliwym promieniowaniem UV 
zabezpieczają skórę i uzupełniają jej zasoby, sprawiając, że zyskuje ona zdrowszy i bardziej witalny wygląd.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Chroń i nawilżaj.
Zadbaj o piękne i gładkie usta, 
chroniąc je przed pierzchnięciem  
i szkodliwym promieniowaniem  
słonecznym za pomocą balsamu 
Sunright® o specjalnej recepturze.

4,2 g
Nr produktu: 97110369

SUNRIGHT® 35 &  
SUNRIGHT® 50
Wysoki stopień ochrony przed 
promieniowaniem UVA/UVB.
Nadmierna ekspozycja na promienie 
słoneczne może wpłynąć 
niekorzystnie na wygląd skóry, 
powodując, między innymi, pojawienie 
się widocznych oznak jej starzenia się. 
Recepturę tych produktów 
opracowano tak, by zapewniały 
ochronę przed szkodliwym 
promieniowaniem UV i pomagały 
zachować młodą cerę, a jednocześnie 
były wodoodporne i nie pozostawiały 
tłustej powłoki na skórze. 

100 ml
Nr produktu:  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Kompleksowe działanie 
przeciwutleniaczy.
Serum zawiera koenzym Q10  
i szeroki zestaw przeciwutleniaczy, 
dzięki czemu stymuluje wytwarzanie 
energii komórkowej i umożliwia 
odbudowę skóry po codziennym 
stresie oksydacyjnym, aby cera  
mogła odzyskać blask i młody wygląd.

15 ml
Nr produktu: 97131809

CELLTREX® ULTRA
Najlepszy środek nawilżający  
i zwalczający stres oksydacyjny.
To serum odżywcze zawiera oliwę  
oraz witaminy A i E. Łagodzi i chroni 
skórę przed widocznym wpływem 
stresu oksydacyjnego. 

15 ml
Nr produktu: 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Koloryzujący balsam 
samoopalający do twarzy i ciała
Chcesz mieć piękną złotą opaleniznę 
przez cały rok? Dzięki Sunright Insta 
Glow możesz cieszyć się nie tylko 
luksusowo wyglądającą opalenizną, 
ale także nawilżeniem. Żel ma 
bezzapachową formułę, która 
łatwo rozsmarowuje się na ciele  
i nie plami ubrań.

125 ml
Nr produktu: 97001595
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FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Wspaniały wygląd w jednej chwili.
Suchy komponent i roztwór 
aktywujący zaczynają działać 
natychmiast: tymczasowo ściągają, 
ujędrniają i tonizują skórę, 
jednocześnie zmniejszając widoczność 
linii i zmarszczek.

Suchy komponent i roztwór  
aktywujący stosuje się łącznie, ale  
można je nabyć także oddzielnie.

Sam suchy komponent 75 g
Sam roztwór aktywujący 125 ml
Nr produktu:  97136991 (suchy komponent  

i roztwór aktywujący) 
97110266 (suchy komponent) 
97110267 (roztwór aktywujący)

NU SKIN® HEAD BAND
Elastyczna opaska do odgarniania 
włosów z twarzy podczas 
przeprowadzania zabiegów 
pielęgnacyjnych.

Rozmiar uniwersalny
Nr produktu: 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Jego konstrukcja ułatwia mieszanie,  
a następnie jednolite nakładanie 
produktów Face Lift Powder oraz  
Face Lift Activator.

Zestaw 3 szt.
Nr produktu: 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Oaza dla suchej skóry
Bogata receptura tej maseczki zawiera 
izomerat sacharydowy – magnes 
hydratacyjny – oraz ekstrakty z kaktusa 
i szyszek sosny. Kosmetyk działa 
łagodząco na suchą i wrażliwą 
skórę, zwiększając jej zdolność  
do wiązania wilgoci.

100 ml
Nr produktu: 97102711

MASECZKA ROZŚWIETLAJĄCA
Nawilżająca pielęgnacja.
Ta pochodząca z Japonii maseczka w 
postaci płatu na twarz zapewnia 
niezbędne nawilżenie skórze, 
pozostawiając ją gładką i miękką. Nasz 
produkt oferuje pełną blasku cerę.

Opakowanie zawiera cztery maski
Nr produktu: 97001486

PEELINGI, MASECZKI I SCRUBY
Peelingi, maseczki i scruby marki Nu Skin® odnawiają szarą, zmęczoną skórę, usuwając z niej zanieczyszczenia wraz 
z obumarłym naskórkiem i wspomagając proces obrotu komórkowego. Dają poczucie odświeżenia i wspaniale 
poprawiają wygląd skóry.

EXFOLIANT SCRUB 
Delikatna gładkość
Ten delikatny środek zawiera naturalne 
okrzemki morskie (skamieniałe algi)  
i wygładza powierzchnię skóry, 
usuwając martwe komórki oraz 
zanieczyszczenia blokujące pory. 
100 ml
Nr produktu: 97102707

POLISHING PEEL 
Mikrodermabrazja w domowym 
zaciszu
Nowoczesna receptura tego produktu, 
o skuteczności sprawdzonej  
w badaniach klinicznych, obejmuje 
enzym z dyni, rozpuszczający 
obumarły naskórek, oraz iły 
bentonitowe, które usuwają toksyny. 
Jego zastosowanie daje efekt 
podobny do profesjonalnej  
sesji mikrodermabrazji – gładką, 
wyrównaną cerę.
50 ml
Nr produktu: 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Wyjątkowo miękkie chusteczki 
ułatwiają dokładne oczyszczenie, 
usunięcie makijażu lub po prostu 
umycie rąk. Pozostawiają wrażenie 
świeżości, równocześnie odpowiadając 
na wszelkie potrzeby skóry.

100 szt.
Nr produktu. 86998039
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PIELĘGNACJA CIAŁA
Produkty do pielęgnacji ciała marki Nu Skin® zawierają składniki, które odżywiają skórę, 
zapobiegając wysuszeniu i podrażnieniom. Zaawansowane receptury produktów dają 
niebiańskie poczucie świeżości całej skóry, zarówno za dnia, jak i w nocy.
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BODY BAR
Rozkosz rześkiej, czystej skóry.
Kostka myjąca do ciała o recepturze 
bez dodatku mydła, doskonała dla 
całej rodziny. Delikatnie usuwa 
zanieczyszczenia, pozostawiając skórę 
świeżą i czystą. Ma świeży aromat 
grejpfruta i zawiera aloes, który łagodzi 
podrażnienia. To niezastąpiony 
produkt w każdej łazience.

kostka 100 g
Nr produktu: 97110353

5 sztuk
Nr produktu: 97110354

BODY SMOOTHER
Zachowaj miękkość skóry, 
zatrzymując w niej wilgoć.
Zaraz po prysznicu lub kąpieli nanieś 
ten szybko wchłaniający się balsam  
na lekko wilgotną skórę, aby zatrzymać 
w niej wilgoć, zmniejszyć napięcie  
i odżywić aloesem, ekstraktem  
z alg oraz witaminami A i E. 

250 ml
Nr produktu: 97101239

BODY CLEANSING GEL
Codzienne głębokie oczyszczanie. 
Żel nie zawiera mydła, oczyszcza  
i poprawia stan skóry. Dzięki 
dodatkowi aloesu zmiękcza skórę  
i zwiększa poczucie komfortu. 

250 ml
Nr produktu: 97101223

500 ml
Nr produktu: 97101224

PERENNIAL® 
Strategia przetrwania, aby skóra 
zachowała młody wygląd.
To pierwsza emulsja nawilżająca  
do ciała z dodatkiem IBR-Dormin® – 
składnika chroniącego skórę i 
zwiększającego jej odporność  
oraz wytrzymałość komórek.  
Jest bezzapachowa i pomaga 
zachować miękkość i zdrowy  
wygląd skóry przez cały rok.

250 ml
Nr produktu: 97100875

HAND LOTION
Idealne rozwiązanie do suchych rąk. 
Zapewnia szybką ulgę wysuszonym 
dłoniom, nie pozostawiając wrażenia 
tłustości czy też lepkości. Nasyca  
skórę dłoni wilgocią i zmiękcza ją.

125 ml
Nr produktu: 97110329

SINK SIDE SET
Zaoferuj swoim gościom wyjątkowe 
doznania podczas mycia rąk przy 
użyciu eleganckiego, zachęcająco 
wyglądającego zestawu akcesoriów 
łazienkowych. Gustowny, elegancki 
pojemnik łazienkowy pozwoli stylowo 
wyeksponować wszystkie 
kosmetyczne drobiazgi w jednym 
miejscu. Stanowi wspaniały, 
przyciągający wzrok element wystroju 
łazienki.  
Ta oferta nie obejmuje kosmetyków.

Nr produktu: 86998699

LIQUID BODY BAR
Poczucie odświeżenia i ukojenia.
Zawiera wyjątkowy zestaw substancji 
utrzymujących wilgotność i nasącza 
skórę wilgocią. Nie zawiera mydła, 
delikatnie oczyszcza skórę i chroni  
jej naturalną barierę wilgoci, 
jednocześnie pobudzając zmysły 
odświeżającym aromatem grejpfruta. 

250 ml
Nr produktu: 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Naturalny blask i gładkość  
zdrowej skóry.
Środek złuszczający do całego ciała, 
zawierający drobno zmielone łupiny 
orzechów włoskich, wyrównujące 
wysuszoną skórę na łokciach, z tyłu 
ramion, na kolanach, piętach i w innych 
miejscach. Odnawia i wygładza skórę, 
nadając jej promienny blask.

250 ml
Nr produktu: 97102717
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Odmień stan swoich zmęczonych włosów w zaledwie siedem dni dzięki systemowi Nu Skin® Hair Care. 
Regularne stosowanie produktów do pielęgnacji włosów opracowanych w oparciu o zaawansowane technologie 
zapewni ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników mechanicznych, biologicznych i środowiskowych, 
nadając włosom wyraźnie młodszy i zdrowszy wygląd.

BADANIE KONSUMENCKIE 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
SYSTEMU NU SKIN® HAIR CARE*

Zaawansowane technologicznie 
produkty systemu Nu Skin Hair Care 
pozwalają uzyskać widoczne rezultaty 
w zakresie poprawienia kondycji 
włosów. Ich skuteczność jest 
potwierdzona naukowo. Wygładzają 
ich osłonki, wzmacniają, nadają blask  
i ułatwiają układanie fryzury.

* W oparciu o wyniki badania dotyczącego użytkowania produktu, obejmującego 42 uczestników, którzy zgodzili się używać 
pełnego zestawu produktów z linii Nu Skin® Hair Care przez 7 dni. W badaniu uczestniczyły osoby rasy białej i azjatyckiej,  
w wieku od 18 do 64 lat, mające włosy długie lub półdługie, przypisane przypadkowo do produktów: szamponu i odżywki do 
codziennego stosowania oraz produktów poprawiających stan włosów, stosowanych raz w tygodniu.

Użytkownicy, którzy po zastosowaniu produktów z tego 
systemu odnotowali poprawę wyglądu włosów normalnych 

lub przetłuszczających się

Użytkownicy, których zdaniem testowane produkty 
działały lepiej niż dotychczasowo stosowany przez nich 

produkt do pielęgnacji włosów

Użytkownicy, którzy z przyjemnością 
korzystali z produktu

Użytkownicy, którzy po zastosowaniu produktów z tego 
systemu odnotowali poprawę wyglądu włosów suchych lub 

zniszczonych
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BALANCING SHAMPOO
Idealna równowaga właściwości 
oczyszczających i nawilżających.
Niektóre szampony pozbawiają włosy 
naturalnej wilgoci, sprawiając, że stają 
się suche, matowe i bardziej podatne 
na uszkodzenia. Delikatnie usuwając 
zanieczyszczenia, produkt Nu Skin® 
Balancing Shampoo przywraca 
włosom siłę oraz młody, zdrowy 
wygląd.

250 ml
Nr produktu: 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Przywróć włosom czystość, blask  
i łatwość układania.
Produkt Nu Skin® Clarifying Shampoo 
zawiera ekstrakt z nasion shea, wiążąc  
i usuwając zabrudzenia, takie jak 
nikotyna, chlor i zanieczyszczenia  
ze środowiska, aby zmniejszyć 
widoczne oznaki starzenia się. Już  
po jednym myciu włosy będą czystsze 
i bardziej lśniące, łatwiejsze  
do ułożenia, i będą wyglądać  
mocniej i zdrowiej.

250 ml
Nr produktu: 97101352

NU SKIN® TRAVEL SET 
Zabieraj ulubione produkty  
marki Nu Skin® ze sobą.
Niezależnie od tego, czy podróżują 
Państwo w interesach, czy też dla 
przyjemności, ten poręczny zestaw 
pozwala zabrać ze sobą ulubione 
produkty Nu Skin® dokądkolwiek  
się Państwo udają. Cztery buteleczki  
o pojemności 75 ml oraz spryskiwacz 
wykonany z materiału wysokiej jakości 
można wygodnie i ekonomicznie 
schować w bagażu podręcznym.

5 elementów
Nr produktu: 86998186

RICH CONDITIONER
Rozkoszuj się młodzieńczym 
blaskiem.
Odżywka ma niski odczyn pH  
i uszczelnia osłonki włosów,  
aby zwiększyć ich zdolność  
do zatrzymywania wilgoci. Zawiera 
masło shea i nasącza włosy lipidami 
naśladującymi naturalne tłuszcze.  
Ma w składzie mydlnicę lekarską, 
dzięki czemu naprawia uszkodzenia  
i zapobiega łamliwości i osłabieniu 
włosów, które zyskują blask  
i młodszy wygląd.

250 ml
Nr produktu: 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Wieloaspektowa poprawa stanu 
włosów bez obciążania.
Produkt Nu Skin® Weightless 
Conditioner zawiera mydlnicę 
lekarską, naprawiającą uszkodzenia, 
oraz aminokwasy ułatwiające 
układanie. Ma wyśmienity wpływ  
na kondycję włosów, a jednocześnie 
nie obciąża ich. Unikatowa receptura 
preparatu umożliwia wzmacnianie 
stanu włókna włosów, aby uzyskać  
efekt bujnej, lśniącej i zdrowo 
wyglądającej fryzury.

250 ml
Nr produktu: 97101353

RENU HAIR MASK
Ciesz się blaskiem włosów  
przez cały tydzień.
Produkt Nu Skin® ReNu Hair Mask 
zapewnia niezbędne nawilżenie, 
przenikając zniszczone włókna włosów  
i wzmacniając je. Zawiera CS7, 
innowacyjny środek, który wygładza, 
uszczelnia i wzmacnia osłonki włosów, 
zapobiegając rozdwajaniu się 
końcówek i łamliwości. Daje efekt 
gładkiej, lśniącej i łatwo  
układającej się fryzury.

100 g
Nr produktu: 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Oaza dla przeciążonych włosów.
Szampon Nu Skin® Moisturizing 
Shampoo wychodzi naprzeciw 
specjalnym potrzebom włosów 
osłabionych i zniszczonych przez  
za wysoką temperaturę, zbyt 
intensywne zabiegi chemiczne  
lub koloryzację. Zawiera ekstrakt  
z kwiatów bawełny, naturalne sterole  
i masło shea. Odżywia i wzmacnia  
korę włosów, nadając im blask  
i większą obfitość.

250 ml
Nr produktu: 97101350
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DLA MĘŻCZYZN
Więcej korzyści z codziennych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Produkty z linii Nu Skin® for  
Men Dividends® pozwalają lepiej zadbać o skórę,  
nie wymagając dodatkowego wysiłku.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Oczyszcza, złuszcza i odżywia  
skórę podczas golenia.
Ten wyjątkowy krem od golenia  
o bogatej recepturze wytwarza 
skoncentrowaną pianę, która delikatnie 
usuwa zanieczyszczenia i tłuszcz  
i ułatwia pracę golarki, aby po goleniu 
skóra wyglądała wspaniale i dawała 
przyjemne uczucie gładkości  
i świeżości.

200 g

Nr produktu: 97101456

NU SKIN® TOILETRY BAG 
Ta pojemna kosmetyczka umożliwia 
wygodne poukładanie przyborów 
toaletowych. Ma dwie przestronne 
przegródki z bezpiecznymi zapięciami 
na zamek błyskawiczny. Trwała, 
nylonowa warstwa wierzchnia chroni 
kosmetyczkę przed zniszczeniem  
w trudnych warunkach podróży.

Nr produktu: 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Przedłuża efekt porannego golenia.
Ten lekki balsam po goleniu sprawia, 
że zarost wydaje się miększy, 
delikatniejszy i mniej widoczny,  
tak że efekt porannego golenia 
utrzymuje się dłużej. Produkt ułatwia 
także pracę golarki, chłodzi skórę  
i łagodzi podrażnienia. 

50 ml
Nr produktu: 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Jeden krok do bielszych  
i czystszych zębów.
Ta powstała w oparciu  
o zaawansowaną technologię  
pasta wybiela zęby i zapobiega 
próchnicy oraz tworzeniu  
się kamienia nazębnego. 

110 g
Nr produktu: 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Szczoteczka do zębów  
dla całej rodziny.
Ta szczoteczka została specjalnie 
zaprojektowana do skutecznego 
usuwania kamienia nazębnego  
i łagodnego czyszczenia dziąseł. 

3 sztuki
Nr produktu: 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Wygodne odświeżanie jamy ustnej. 
Wystarczy nacisnąć sprej kilka razy, 
aby w dowolnej chwili uzyskać 
wrażenie czystości jak po umyciu 
zębów i ochronę przed osadzaniem  
się płytki nazębnej.

30 ml
Nr produktu: 97111154

HIGIENA JAMY USTNEJ
Produkty AP-24® do pielęgnacji jamy ustnej mają prawnie zastrzeżone receptury i zawierają opatentowany 
składnik skutecznie zwalczający kamień nazębny. Powstałe w oparciu o zaawansowaną technologię, odświeżają 
jamę ustną i chronią przed kamieniem nazębnym przez całą dobę. 

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Zwalcza kamień nazębny  
i odświeża oddech.
Zapobiega próchnicy i powstawaniu 
kamienia nazębnego. Odświeża 
oddech delikatnym zapachem  
mięty i wanilii. 

170 g
Nr produktu: 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Program pielęgnacji jamy ustnej.
Zestaw zawiera: 2 x Anti-Plaque Fluoride Toothpaste, 2 x Whitening 
Fluoride Toothpaste, 2 x zestaw 3 szt. Anti-Plaque Toothbrush i 1 x 
Anti-Plaque Breath Spray w poręcznej, przezroczystej kosmetyczce.

Nr produktu: 97136144
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EPOCH®
Linia produktów Epoch® powstała w wyniku współpracy firmy Nu Skin® z nagradzanymi etnobotanikami, 
badającymi zastosowanie roślin przez rdzenne kultury z całego świata. Wypróbuj produkty Epoch®, aby zaznać 
harmonii z naturą i mądrości roślin. Odkryj nowy, ekologiczny sposób dbania o ciało i świat wokół siebie.*
* 0,25 USD ze sprzedaży każdego produktu z linii Epoch® firma Nu Skin® przekazuje fundacji Nu Skin Force for Good Foundation®, 
odwdzięczając się społecznościom, które dzielą się z nami swoją wiedzą.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Poprawia wygląd stóp – od  
pięt po koniuszki palców.
Produkt Sole Solution® nie tylko 
nawilża, ale również wygładza stopy  
i nadaje im zdrowy wygląd. Zawiera 
rozgniecione ziele angielskie (Pimenta 
dioica), tradycyjnie stosowane przez 
mieszkańców Ameryki Środkowej jako 
środek przeciwko uporczywemu 
przesuszaniu się skóry na piętach.

125 ml
Nr produktu: 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Ugaś pragnienie swojej skóry.
Masło do ciała o cudownie bogatej 
recepturze z zawartością masła shea, 
oleju orzechów makadamia i owocu 
afrykańskiego drzewa baobabu 
przynosi ukojenie spragnionej 
nawilżenia skórze. Stosowane  
od wieków składniki etnobotaniczne 
zapewniają skórze gładkość, 
sprężystość i miękkość w dotyku  
na cały dzień, a także poprawiają  
jej wytrzymałość.

125 g
Nr produktu: 97102781

PROJEKT „MALAWI SEEDS OF HOPE”
Jakie ziarno, taki plon – 0,25 USD ze sprzedaży każdego opakowania 
produktu Epoch® Baobab Body Butter jest przekazywane fundacji Nu Skin 
Force for Good Foundation® z przeznaczeniem na projekt „Malawi Seeds 
of Hope”. W niektórych częściach Afryki życie byłoby niemożliwe bez 
baobabu. Jeden pień drzewa może przechować w swoim grubym pniu 
około 120 tysięcy litrów wody. Podczas pory suchej te żywe zbiorniki 
wodne wykorzystywane są przez okoliczną ludność, pozwalając jej 
przetrwać trudny czas. 

„Malawi Seeds of Hope” to projekt zadrzewiania, ukierunkowany na 
sadzenie i pielęgnację drzew, w tym baobabów, w pobliżu wiosek i 
zapewnianie w ten sposób mieszkańcom Malawi cennych zasobów wody. 

Więcej informacji na ten temat podano pod adresem internetowym: 
www.forceforgood.org

TWARZ I CIAŁO
Produkty Epoch® do pielęgnacji twarzy i całego ciała zawierają wiele spośród najskuteczniejszych naturalnych 
składników botanicznych łagodzących podrażnienia skóry i poprawiających jej kondycję.

EPOCH® ICEDANCER 
Odśwież i tonizuj skórę nóg.
Po całym dniu „na nogach” znajdź 
ukojenie dzięki temu 
bezalkoholowemu żelowi, który 
zawiera miętę polną (Mentha arvensis), 
stosowaną przez rdzennych 
mieszkańców Ameryki ze względu  
na jej kojące właściwości. Receptura 
żelu obejmuje kasztanowiec 
zwyczajny, eukaliptus i olejek z mięty 
pieprzowej. Jest bezbarwny i można 
go stosować nawet przez rajstopy,  
aby szybko stonizować skórę nóg.

100 ml
Nr produktu: 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Ukojenie dla stóp.
To etnobotaniczny krem z ekstraktem 
z liści hawajskiej rośliny ti (Cordyline 
terminalis), tradycyjnie używanej  
przez Polinezyjczyków do ukojenia  
i odświeżenia skóry stóp po przejściu  
po rozżarzonych węglach. Olej  
z pestek babassu (Orbignya phalerata) 
zapewnia optymalne nawilżenie.

100 ml
Nr produktu: 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
Świeżość natury.
Dezodorant zawiera Citrus aurantium 
amara, bardzo łatwo się rozprowadza  
i działa kojąco na skórę. 

50 g
Nr produktu: 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Wygładza i oczyszcza skórę. 
Preparat bez dodatku mydła 
zawierający Glacial Marine Mud®  
i zmieloną korę choiny zachodniej 
(Tsuga heterophylla), stosowanej  
przez Indian z północno-zachodniego 
wybrzeża Pacyfiku do złuszczania 
zewnętrznej warstwy skóry, pomaga 
usuwać zanieczyszczenia i nadmiar 
tłuszczu. 

100 g
Nr produktu: 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Mycie dłoni „w biegu”.
Płyn zawiera lawendę, której 
oczyszczające właściwości są  
od dawna znane w Europie.  
Oczyszcza dłonie i pomaga 
likwidować bakterie  
i zarazki.

100 ml 
* Wraz z buteleczką o pojemności  
15 ml, do wielokrotnego 
uzupełniania.

Nr produktu: 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Usuń to, co zbędne i pozwól  
skórze działać. 
Produkt usuwa zanieczyszczenia  
i martwe komórki naskórka.  
Dogłębnie odżywia skórę dzięki 
zawartości skutecznych, korzystnych 
dla skóry składników i pierwiastków 
śladowych. Legenda głosi, że rdzenna 
ludność Ameryki próbowała wyrabiać 
z tej glinki garnki. Nie udało im  
się jednak, ponieważ glinka była  
zbyt miałka. Zauważyli za to, że 
zmiękcza i wygładza skórę ich dłoni.

200 g
Nr produktu: 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Zmniejsz widoczność wyprysków.
Produkt Blemish Treatment ma  
w składzie przetestowane składniki 
oczyszczające pory, w tym łzawicę 
ogrodową, tradycyjnie stosowaną  
w Azji do zmniejszania widocznych 
zaczerwienień. 

15 ml
Nr produktu: 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Zatroszcz się o swoją skórę i o świat wokół Ciebie.
Kolekcja sześciu produktów z linii Epoch®: Sole Solution®, Glacial Marine 
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® i Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner, zapakowanych w ekologiczne pudełko 
wielokrotnego użytku, z motywem graficznym nawiązującym do stylu 
sztuki afrykańskiej. 

Nr produktu: 97137347 

RODZINNA SZKOŁA NIEZALEŻNOŚCI (SAFI)
Projekt SAFI koncentruje się na udzielaniu Malawijczykom pomocy  
w opanowaniu skuteczniejszych technik uprawy roli i roślin,  
z uwzględnieniem, między innymi, rolnictwa racjonalnego, systemów 
nawadniania i ochrony lasów. Wioska Mtalimanja, która powitała pierwszą 
grupę malawijskich rolników i ich rodzin we wrześniu 2007 roku,  
to najambitniejszy i najbardziej długofalowy spośród projektów,  
których realizacji firma Nu Skin® podjęła się z myślą o niesieniu pomocy 
mieszkańcom Malawi – pomocy nie tylko na pół roku czy rok, lecz 
sięgającej przyszłych pokoleń. Przy zakupie zestawu Epoch® Force  
for Good Collection firma Nu Skin®, poza przekazaniem na rzecz fundacji 
Nu Skin Force for Good Foundation® 0,25 USD ze sprzedaży każdego 
produktu z linii Epoch®, przekazuje 4 EUR na wsparcie projektu SAFI.

Więcej informacji na ten temat podano pod adresem internetowym:  
www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Łagodzi skórę w czasie golenia.
Docenisz łagodne, dokładne  
i komfortowe golenie z użyciem 
Everglide. Preparat z wyciągiem  
z dziewanny, rośliny znanej wśród 
rdzennych mieszkańców południowo- 
zachodniej Ameryki ze względu  
na jej kojące właściwości.

125 g
Nr produktu: 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR  
& BODY WASH
Rozkosz kąpieli bez ani jednej łzy. 
Ten niedrażniący oczu płyn do kąpieli 
zawiera ekstrakt z kwiatu hibiskusa, 
używanego tradycyjnie w Azji Połud-
niowo-Wschodniej i Ameryce 
Środkowej do nawilżania i pielęgnacji 
skóry głowy podczas mycia włosów. 
Dzięki wygodnemu pojemnikowi 
można go dozować jedną ręką. 

150 ml
Nr produktu: 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Codziennie zwalcza łupież.
Ten szampon roślinny ma w składzie 
liście powojnika, tradycyjnie 
wykorzystywane przez Indian przy 
problemach z suchą, łuszczącą się 
skórą głowy. Produkt jest 
przeznaczony do codziennego 
stosowania. Zawiera Ava puhi moni  
i nadaje włosom jedwabistą miękkość 
oraz świeży, czysty zapach. 

250 ml
Nr produktu: 97102810

Nektar kwiatów Ava puhi stosowany  
w produktach z linii Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Raj dla włosów.
Ta etnobotaniczna odżywka nadaje 
włosom lśniący, zdrowy i piękny 
wygląd. Doskonale sprawdza  
się stosowana łącznie z produktem 
Epoch® Ava puhi moni  
Anti-Dandruff Shampoo. 

250 ml
Nr produktu: 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER
Oczyszcza i nawilża włosy.
To produkt typu dwa w jednym: 
etnobotaniczny szampon z lekką 
odżywką, delikatnie oczyszczający  
i nawilżający włosy, oraz nadający  
im zdrowy blask. 

250 ml
Nr produktu: 97102811

WŁOSY
Szampony i odżywki Ava puhi moni
Od wielu pokoleń Polinezyjczycy wyciskają nektar z bulwiastego kwiatu ava puhi bezpośrednio na włosy, aby je oczyścić i odżywić. Teraz 
można poznać kondycjonujące, wygładzające i nabłyszczające właściwości Ava puhi moni, stosując produkty z linii Epoch®.

PC_Q2_2018.indd   47 07.05.2018   16:09:56



48 www.nuskin.com

EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Epoch® Topical Blending Oil  
to jedwabiście gładka mieszanka 
naturalnych olejków z orzecha 
kokosowego, palmy i soi. To nietłusty  
i niekleisty płyn, po użyciu 
pozostawiający skórę miękką  
i gładką. Szybko się wchłania  
i nie zatyka porów.

Jest przeznaczony do mieszania*  
w celach kosmetycznych z olejkiem 
Epoch® Peace lub Epoch® Move.

118 ml

Nr produktu: 97001528

EPOCH® MOVE
Zapach golterii i jałowca
Olejek Epoch® Move to odświeżająca 
mieszanka olejków eterycznych 
stosowana, aby osiągnąć wrażenie 
ochłodzenia skóry. Pozostawia  
na skórze świeży, ożywiający zapach.

Przed zaaplikowaniem na skórę należy 
go zmieszać* z olejkiem eterycznym 
Epoch® Topical Blending Oil.

15 ml

Nr produktu: 97001529

EPOCH® PEACE
Zapach lawendy i bergamotki
Wycisz swój umysł i uspokój duszę  
z olejkiem Epoch® Peace. Jego 
intensywny zapach głęboko relaksuje, 
przynosząc ukojenie na koniec dnia. 
Można go używać, rozpylając  
w powietrzu lub aplikując na skórę  
po rozcieńczeniu* olejkiem Epoch® 
Topical Blending Oil.

15 ml

Nr produktu: 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Ten zestaw idealnie nadaje  
się do mieszania olejku Epoch®  
Topical Blending Oil z olejkiem 
Epoch® Peace lub Epoch® Move  
przed ich zastosowaniem na skórę. 
Zawiera poręczny woreczek, 
wyśmienicie nadający się do 
przechowywania olejków.

Nr produktu: 97138803

EPOCH® HARMONY
Zapach cynamonu i goździków
Olejek Epoch® Harmony to olejek 
stanowiący wspaniałe połączenie 
cynamonu i goździka. Ta przyjemna 
kompozycja zapachowa o 
intensywnym aromacie pozwala 
cieszyć się poczuciem  
przytulnego wnętrza i ciepła.

15 ml

Nr produktu: 97001524

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Zanurz się w orzeźwiającym, mocnym 
aromacie olejku Epoch® Peppermint 
Essential Oil, który zapewnia ożywcze 
wrażenia i wspaniałe poczucie 
świeżości.

15 ml

Nr produktu: 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Nawiąż kontakt ze swoimi zmysłami.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Olejek Epoch® Lemon ma 
energetyzujący, lekki i odświeżający 
zapach, który zaskakuje i rozpieszcza 
zmysły. Pozwala też pozbyć się 
przykrych zapachów, sprawiając,  
że wnętrze pachnie jak ogród. 

15 ml

Nr produktu: 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Naturalny, kwiatowy aromat tego 
olejku daje poczucie uspokojenia. 
Nawiąż kontakt z samym sobą i ciesz 
się relaksującymi chwilami, nawet  
po ciężkim dniu.

15 ml

Nr produktu: 97001522

*  Przed użyciem należy przeczytać znajdujące się na 
etykiecie informacje dotyczące stosowania produktu.
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EPOCH® CHILL
Zapach eukaliptusa i jodły 
Olejek Epoch® Chill zawdzięcza  
swój silny aromat eukaliptolowi. 
Eukaliptol ma ostry zapach, 
przypominający kamforę. Zapewnia 
poczucie ułatwionego oddechu  
i wrażenie ochłodzenia.

15 ml

Nr produktu: 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Zapach cytryny i mięty
Epoch® Sunshine to delikatna 
kompozycja zapachu cytrusów  
i miętowego olejku eterycznego.  
Ta egzotyczna kombinacja zapachowa 
zapewnia poczucie świeżości  
na świetny początek dnia.

15 ml

Nr produktu: 97001525

EPOCH® AROMATIC STONE 
Ciesz się zapachem swoich ulubionych 
olejków Epoch® Essential Oils  
w dowolnym miejscu, w naturalny 
sposób. Pudełeczko, w którym 
znajduje się kamień aromatyczny 
Epoch®, pozwala używać  
go w łatwy i dyskretny sposób.

Wymiary: średnica: 5 cm,  
wysokość: 2 cm
Nr produktu: 86998688

EPOCH® DIFFUSER
Ultradźwiękowy dyfuzor Epoch® 
wibruje, powodując stałe powstawanie 
pary wodnej w postaci niezwykle 
delikatnej mgiełki wzbogaconej 
zapachem olejku eterycznego.  
Dzięki niewielkim rozmiarom  
i możliwości personalizacji zestawy 
olejków można idealnie dopasować  
do każdego wnętrza.

Wymiary: średnica: 13,6 cm,  
wysokość: 14 cm
Nr produktu: 86991440

Pośród codziennych spraw i zawirowań współczesnego stylu życia firma Nu Skin® oferuje  
Epoch® Essential Oils, etnobotaniczne produkty, które wzmacniają relacje międzyludzkie  
i przepełniają otoczenie niesamowitymi wrażeniami zmysłowymi. Olejki o pojedynczym  
zapachu lub z mieszanką zapachów to bogactwo różnorodnych, bogatych aromatów,  
wnoszących pozytywną energię niezależnie od okazji, przy której są stosowane.

EPOCH® DISCOVERY
Rozpocznij swoją przygodę z olejkami 
eterycznymi z zestawem Epoch 
Discovery, składającym się z 1 Epoch 
Lemon, 1 Epoch Peppermint, 1 Epoch 
Lavender i 1 Epoch Aromatic Stone.

Nr produktu: 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Rozkoszuj się przyjemnymi aromatami 
takimi jak 1 Epoch Harmony, 1 Epoch 
Chill, 1 Epoch Sunshine i 1 Epoch 
Peace dzięki dyfuzorowi Epoch 
Diffuser lub kamieniowi Epoch 
Aromatic Stone. Dowiedz się więcej 
o tych produktach z załączonej 
broszury Epoch Essential 
Oils Brochure. 

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

EPOCH® COMBINATION SET 
FOR BODY OIL
Doświadcz Epoch Essential Oils na 
skórze przy pomocy zestawu do ciała, 
w którym znajduje się 1 Epoch Peace, 
1 Epoch Move i 1 Epoch Topical 
Blending Oil. Nieziemski aromat 
porwie cię do tropikalnego raju, a 
zastosowanie olejków na skórze przyda 
jej niesamowitej gładkości i blasku.

Nr produktu: 97001520
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NU COLOUR®
Powstała w oparciu o najnowsze technologie pielęgnacji skóry, linia kosmetyków Nu Colour® podkreśla i uwydatnia 
naturalne piękno, reprezentując najważniejsze zalety produktów marki Nu Skin®. Kosmetyki Nu Colour® stanowią 
poszerzenie starannej pielęgnacji skóry. Chronią, korygują i uszlachetniają naturalną urodę.
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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
Przejrzysty i w naturalny sposób  
podkreślający urodę.
To lekki preparat nawilżający, średnio kryjący  
i dopasowujący się do naturalnego koloru skóry. 
Zawiera wiele składników przeciwstarzeniowych  
i filtr SPF. Ma zalety kremu CC (korekcja koloru). 
Wspomniane składniki przeciwstarzeniowe 
pozwalają zmniejszyć widoczność linii i zmarszczek 
na skórze, a filtr SPF ułatwia chronienie skóry  
przed niepożądanymi skutkami nadmiernej 
ekspozycji na promienie słoneczne.

40 ml
Nr produktu:  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Staranne, podwójne wykończenie makijażu.
Ten trwały, uniwersalny puder prasowany  
w dzień nadaje skórze jedwabistej gładkości,  
a wieczorem pięknie matuje cerę. Stosowany  
na sucho ujednolica koloryt i zmniejsza połysk 
cery, a nałożony wilgotną gąbeczką zapewnia 
równomierne i dokładne pokrycie oraz  
nieskazitelne wykończenie.

11,3 g
Nr produktu:  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 Kompakt jest sprzedawany oddzielnie.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Miękki, świetlisty kolor.
Zapewnia średnio kryjące, doskonale matujące 
wykończenie, zmniejszając efekt poszarzałej  
lub zaczerwienionej skóry. Dzięki filtrowi  
SPF 15 ułatwia chronienie skóry przed 
niepożądanymi skutkami nadmiernej ekspozycji  
na promienie słoneczne. Zawiera składniki 
przeciwstarzeniowe, pomagające zmniejszyć  
widoczność linii i zmarszczek na skórze, nadając 
jej promienny wygląd.

30 ml
Nr produktu:  97160857 Almond 

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

CONCEALER
Jakie niedoskonałości?
Opracowany w oparciu o 
zaawansowaną technologię 
polimerową, ten trwały i lekki krem 
maskujący zapewnia długotrwałe, 
skuteczne pokrycie. Dostarcza skórze 
cennych witamin i składników 
roślinnych.

2,65 g
Nr produktu:  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

CERA

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Naturalny, zdrowy blask.
Blush Duo pozwala z łatwością 
rozświetlać, rzeźbić i podkreślać linie 
policzków oraz kości policzkowych. 
Dzięki swojej jedwabiście gładkiej 
konsystencji znakomicie rozprowadza 
się na skórze, przydając jej 
naturalnego, zdrowego blasku.  
Można uwydatnić kształt policzków 
mieszając obydwa odcienie albo 
podkreślić je nakładając jaśniejszy, 
błyszczący odcień.

Dostępny w trzech olśniewających 
kolorach: nude tan, blossom pink  
i peach cloud.

5,5-5,8 g
Nr produktu:  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
Brązuj skórę lekkim  
muśnięciem pędzla.
Pięć różnych odcieni aksamitnego 
pudru pozwala na doskonałe 
wykończenie, dopasowane  
do każdej cery. Użyj pędzelka,  
aby nadać twarzy zdrowy wygląd  
i blask jak od pocałunku słońca.

30 g
Nr produktu: 97161501

FINISHING POWDER
Trwały efekt po ostatnim muśnięciu.
Ten niezwykle przejrzysty, sypki  
puder współtworzy podstawę 
nieskazitelnego, naturalnego wyglądu. 
Nie powoduje efektu maski  
ani nie zbryla się.

30 g
Nr produktu: 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
Nieodparty urok młodziej 
wyglądających ust.
Ta aksamitna pomadka poprawia 
wygląd ust, nadając im intensywny 
kolor. Nie zbryla się i zapewnia 
dodatkową ochronę dzięki zawartości 
oliwy. Składnik ten ma silne działanie 
przeciwutleniające. Odżywia komórki, 
dając efekt młodziej wyglądających 
ust.

4 g
Nr produktu:  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
Pełniejsze i młodziej wyglądające 
usta dzięki perfekcyjnemu 
nabłyszczeniu.
Te trwałe i niezwykle lśniące błyszczyki z 
oligopeptydami konturują i znakomicie 
podkreślają kształt ust. Efekt pełnych, 
młodo wyglądających ust można 
uzyskać  
za pomocą samego błyszczyka lub po 
nałożeniu na pomadkę Nu Colour® 
Replenishing Lipstick w ulubionym 
kolorze. 

15 ml
Nr produktu:  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PROFESJONALNE  
PĘDZLE DO MAKIJAŻU

USTA

ZESTAW 
PROFESJONALNYCH 
PĘDZLI  
DO MAKIJAŻU
Nakładaj makijaż jak 
profesjonalista.
Zaprojektowany  
z dbałością o każdy 
szczegół, zestawy wysokiej 
klasy pędzli ułatwi Ci 
uzyskanie perfekcyjnego 
wyglądu. Zawiera on sześć 
pędzli w eleganckim 
srebrnym etui i stanowi produkt nieodzowny do 
zrobienia idealnego makijażu. W skład tego 
profesjonalnego zestawu wchodzą: pędzel  
do pudru, pędzel do podkładu, pędzel do różu, 
pędzelek do cieni do powiek, pędzel do blendowania  
i pędzelek do brwi. Pędzle nadają się do wszystkich 
typów pudrów i kosmetyków w płynie, a ich miękkie 
podwójne włosie pozwala nabrać właściwą ilość 
produktu do idealnego wygładzenia skóry  
i naturalnego wykończenia makijażu.

Nr produktu: 97138962

PĘDZEL DO PODKŁADU NR 1
Pozwala łatwo osiągnąć efekt 
promiennej, gładkiej skóry. Ten 
niezwykle miękki pędzelek do 
podkładu wykonany jest z 
syntetycznych, podwójnych włókien, 
które zostały specjalnie stworzone  
do używania z kosmetykami w płynie 
w celu uzyskania jednolitego, 
naturalnego wykończenia makijażu. 
Wysokiej jakości pędzelek umożliwia 
rozprowadzenie produktu w sposób 
lekki niczym dotyk powietrza.
Nr produktu: 86998922

PĘDZEL DO RÓŻU NR 3
Do precyzyjnego nakładania różu! 
Ścięte pod kątem ultra miękkie, 
syntetyczne, podwójne włókna 
pozwalają doskonale uwydatniać 
kontury policzków, nadając  
im pięknego kształtu.
Nr produktu: 86998925

PĘDZELEK DO CIENI  
DO POWIEK NR 5
Idealny pędzelek do perfekcyjnego 
nakładania cieni na całą powiekę  
i konturowania w jej załamaniu.
Nr produktu: 86998927

PĘDZEL DO PUDRU NR 2
To pędzelek do pudru, bez którego 
trudno się obejść! Włosie wykonane 
jest w syntetycznych, podwójnych 
włókien, które rozprowadzają 
kosmetyk tworząc gładką, 
równomierną warstwę. Dzięki temu,  
że doskonale nabiera puder, pomaga 
osiągnąć naturalny wygląd  
jednolitej cery.
Nr produktu: 86998924

PĘDZEL DO BLENDOWANIA 
NR 4
Blenduj jak profesjonalista. Ten  
długi, zwężany pędzel blenduje  
i zmiękcza cienie od zewnętrznego  
do wewnętrznego kącika oka.
Nr produktu: 86998923

PĘDZELEK DO BRWI NR 6
Ukośnie ścięty pędzelek zapewnia 
dokładną aplikację i rozprowadzenie 
cieni. To niezbędne narzędzie  
do podkreślania brwi, wydobywania 
głębi spojrzenia i tworzenia  
idealnego makijażu brwi.
Nr produktu: 86998926

BALSAM UWYDATNIAJĄCY 
USTA
Dodaj objętości swoim ustom 
stosując ten lekki, nawilżający 
balsam.
Daje efekt odżywienia i gładko się 
rozprowadza. Twoje usta natychmiast 
zrobią się miękkie i zabłysną kolorem.

4,5 g
Nr produktu: 97102853

POWERLIPS FLUID
Ubierz swoje usta w trwały 
intensywny kolor z Nu Colour 
Powerlips Fluid.
Wydajna, lekka formuła zapewnia 
długotrwały efekt już po jednej 
aplikacji. Dzięki składnikom takim 
jak olejek z awokado i witamina E, 
pozostawia usta przyjemnie miękkie. 
Naprawdę skuteczna. Po prostu wow. 
Powerlips Fluid.

3.1 ml
Nr produktu:  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 
Aksamitnie gładki kontur oczu.
Dzięki delikatnej, kremowej 
konsystencji ten eyeliner wyjątkowo 
łatwo jest nałożyć na powieki,  
z zachowaniem pełnej kontroli  
nad zamierzonym efektem makijażu: 
liniami cienkimi i precyzyjnymi,  
miękko rozmytymi lub zmysłowo 
przydymionymi.

1,13 g
Nr produktu:  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Magia głębokiego spojrzenia.
Te cienie o aksamitnej i łatwo 
rozprowadzającej się konsystencji  
nie blakną łatwo i nie zbrylają się. Zawierają 
jojobę oraz mikropudry  
i dostępne są w szerokiej gamie 
aksamitnych kolorów.

1,7 g
Nr produktu:  97160221 Smoke 

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

1 Kompakt jest sprzedawany oddzielnie.

CURLING MASCARA BLACK
Długotrwałe podkręcenie.
Ożyw swoje spojrzenie dzięki 
zastosowaniu tego tuszu do rzęs, 
powstałego w oparciu  
o zaawansowaną technologię.  
Lekko wygięta szczoteczka produktu 
pozwala podkreślić naturalne 
podkręcenie rzęs i bardzo ułatwia 
nakładanie preparatu.

9 g
Nr produktu: 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Rozpieść swoje rzęsy
Dzięki Nu Colour® Nutriol® Eyelash 
Treatment gęstsze, silniejsze rzęsy 
są na wyciągnięcie ręki. Bezbarwny 
żel wzmacnia delikatne włoski od 
nasady po same końce. Idealny jako 
oddzielny produkt lub do stosowania 
jako baza pod Nu Colour® Curling 
Mascara. Wymarzony produkt 
do pielęgnacji rzęs.

5 ml
Nr produktu: 97161801

OCZY

ZALOTKA
Zapewnia idealne podkręcenie!
Delikatnie podkręć swoje naturalne 
rzęsy z naszą zalotką Nu Colour.  
Kąt wygięcia gwarantuje, że będzie 
pasowała do każdego kształtu oka.

Nr produktu: 86998900

PALETA Z PIĘCIOMA KOLORAMI CIENI DO POWIEK 
LIGHTSHINE
Wydobądź piękno swoich oczu
Nasza wyjątkowa paleta z pięcioma cieniami do powiek pozwoli  
w prosty sposób stworzyć nieskończoną ilość stylizacji. Każda paleta 
zawiera cienie matowe i lśniące, aby podkreślić naturalne piękno 
Twoich oczu oraz stworzyć mocny, spektakularny look. Intensywne 
kolory, które łatwo łączą się i przechodzą jeden w drugi, pozwalając 
podkreślać oczy i nadać im wyrazu.

4,7-5,1 g
Nr produktu:  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

ZESTAW DO REGULOWANIA 
BRWI LIGHTSHINE
Pożegnaj się z ostrymi liniami  
i powitaj nieskazitelnie 
wyglądające brwi.
Nadawaj koloru, kształtu oraz 
wypełniaj brwi, posługując się naszym 
zestawem Eyebrow Shaping Kit, 
Pomoże od idealnie rozprowadzić 
cienie i nadać brwiom intensywności, 
aby nabrały idealnego kształtu. 
Pozwala kreować zarówno 
naturalny, jak i mocny look.

4 g
Nr produktu:  97102852
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OD WEWNĄTRZ 
NA ZEWNĄTRZ
Oprócz pomocy w uzyskaniu jak najlepszego 
wyglądu pragniemy także oferować rozwiązania 
polepszające samopoczucie. Linia produktów 
Pharmanex® to kompleksowa oferta suplementów 
żywieniowych odżywiających i chroniących 
organizm. Dzięki zaangażowaniu naukowców  
i instytucji naukowych na całym świecie nasze 
placówki badawczo-rozwojowe opracowują 
innowacyjne produkty.
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SUPLEMENTY ŻYWIENIOWE
Produkty spersonalizowane
Pharmanex® to kompleksowa linia suplementów dostarczających organizmowi dużej ilości cennych witamin  
i minerałów. To bardzo ważne, by spożywać urozmaicone, zbilansowane posiłki, a także dbać o zdrowy styl życia.
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LIFEPAK®+
Podstawowym warunkiem zachowania 
zdrowia do późnego wieku jest 
prawidłowe odżywianie. Coraz  
więcej dowodów naukowych wskazuje 
na korzyści zdrowotne płynące  
ze spożywania określonych składników 
odżywczych. Zbilansowana dieta 
powinna obejmować odpowiednią 
ilość makroelementów (tłuszcze, białka 
i węglowodany) oraz mikroelementów 
(witaminy i minerały).

LifePak®+ dostarcza znaczną ilość 
niezbędnych witamin i substancji 
mineralnych, które wpływają na 
dziewięć aspektów funkcjonowania 
organizmu.

60 saszetek zawierających 4 tabletki
Nr produktu:  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®+
Twoja podstawa zdrowego życia
Firma Pharmanex® stworzyła kompleksowy suplement diety zawierający zestaw mikroelementów, który zapewnia 
organizmowi optymalny poziom witamin i minerałów, a także cały arsenał składników pochodzenia roślinnego. 
LifePak®+ ma kluczowe, potwierdzone badaniami naukowymi zalety żywieniowe.

9 FUNKCJI JEDNEJ RECEPTURY

FUNKCJE KOGNITYWNE
jod, cynk, ...1

ZDROWIE SKÓRY
niacyna, biotyna, ...2

OCHRONA 
DZIĘKI SIECI 

PRZECIWUTLENIACZY
selen, mangan, 
witamina C, ...3

ZDROWIE KOŚCI
wapń, witamina D, ...4

WZROK
witamina A, witamina B2 i cynk.5

ZDROWIE UKŁADU 
KRWIONOŚNEGO
witamina K, wapń, ...6 

WSPIERANIE SYSTEMU 
ODPORNOŚCIOWEGO
witamina C, cynk, miedź, ...7 

METABOLIZM
witamina B1, jod, miedź, ... 8

DZIAŁANIE TARCZYCY
jod i selen.9

1  Wspomagają sprawne działanie funkcji kognitywnych.
2  Pomagają utrzymać dobry stan skóry.
3  Pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

4  Pomagają zachować dobry stan kości.
5  Pomagają zachować dobry wzrok.
6  Wspierają proces krzepnięcia krwi.

7  Wspomagają sprawne działanie systemu odpornościowego.
8  Pomagają utrzymać sprawny metabolizm.
9  Wspomagają sprawne działanie tarczycy.

Nie zmniejszaj czujności.
Twoje ciało jest stale 
narażone na światło 
słoneczne, zanieczyszczenia 
i stres, co może osłabiać 
barierę ochronną skóry. 
Powstała w oparciu o 
zaawansowaną technologię 
receptura produktu LifePak®+ 
dostarcza witaminy C, która 
pomaga chronić komórki 
przed stresem oksydacyjnym.

ZESTAW ESSENTIAL 
NUTRITIONALS ADR 
PACKAGE, ZAWIERAJĄCY 
LIFEPAK®+, MARINE 
OMEGA I JVI®
Więcej informacji na temat 
możliwości skorzystania z tej 
specjalnej promocji uzyskają 
Państwo od swojego 
Dystrybutora.
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Więcej informacji na temat produktu Pharmanex® podano w witrynie internetowej: www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega to suplement diety zawierający oleje z kryla  
i ryb omega-3, w tym kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA). Dostarcza około 1,3 g kwasów 
tłuszczowych omega-3 dziennie. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA 
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.  
Ponadto kwas DHA pomaga zachować prawidłowe 
funkcjonowanie mózgu i dobry wzrok.

120 żelowych kapsułek
Nr produktu:  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

Do zachowania optymalnego zdrowia niezbędna jest zbilansowana dieta, bogata w witaminy, 
minerały i inne składniki odżywcze. Drugim ważnym elementem jest zdrowy tryb życia. Żyjąc 
intensywnie, warto uzupełniać codzienne posiłki wybranymi suplementami diety. Produkty 
LifePak®+, JVi® i Marine Omega zaprojektowano specjalnie z myślą o uzupełnianiu składników 
odżywczych niezbędnych do bycia aktywnym w dzisiejszym świecie.

ZADBAJ O SILNE 
FUNDAMENTY

JVi®
Joie de Vivre — Nabierz apetytu na życie!
JVi® to napój zawierający koncentraty, przeciery i soki z owoców i warzyw, 
stanowiące wyborną ucztę dla kubków smakowych. Jednocześnie, dzięki 
połączeniu najlepszych europejskich owoców z owocami „imperialnymi” – 
jagodami goji, rokitnikiem oraz owocami aceroli – ma wyśmienite właściwości 
odżywcze. Owoce te słyną ze szczególnie wysokiej zawartości witamin i 
minerałów, zwłaszcza witaminy C, i są spożywane od wieków przez mieszkańców 
Ameryki Południowej i Azjatów, stanowiąc istotny element ich zdrowej diety.

Ten napój o pomarańczowej barwie zawiera karotenoidy i mnóstwo  
witaminy C, która:
• pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, 
• wspomaga sprawne działanie systemu odpornościowego, 
•  usprawnia tworzenie kolagenu, który jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania skóry. 

Warto sięgnąć po napój JVi®, aby wzmacniać organizm od wewnątrz  
i tryskać energią.

2 x butelka 750 ml
Nr produktu:  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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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Opracowany przez lekarzy i naukowców z czołowej 
placówki badawczej w Stanach Zjednoczonych, 
Pharmanex® BioPhotonic Scanner jest pierwszym i 
jak dotąd jedynym urządzeniem pozwalającym na 
nieinwazyjny pomiar poziomu karotenoidów w tkankach 
skóry. Urządzenie wykorzystuje w tym celu uznaną 
technologię spektroskopii Ramana.
Wystarczy przyłożyć dłoń do diody emitującej bezpieczne 
dla zdrowia niebieskie światło o niewielkim natężeniu, aby 
już po kilkudziesięciu sekundach poznać swój wynik SCS 
(Skin Carotenoid Score). 
Technologia urządzenia BioPhotonic Scanner została 
opatentowana i stanowi szybki oraz wygodny sposób 
określenia tego, czy suplementy diety typu LifePak®+ czy 
JVi® prowadzą do wzrostu uzyskiwanego przez Państwa 
wyniku SCS (Skin Carotenoid Score).

Oto kolejna generacja innowacji biznesowych w postaci 
mniejszego i szybszego przenośnego skanera S3, który w 2014 
roku został nagrodzony brązowym medalem International Design 
Excellence Awards (IDEA), a w 2015 r. zwyciężył w konkursie BIG 
Innovation Awards. Według informacji podanych przez grupę 
BIG, skaner pozwala jego użytkownikom na śledzenie poprawy 
stanu skóry przy zmianie nawyków żywieniowych i trybu życia.
Skaner dostępny od kwietnia 2014 roku dla wszystkich 
kwalifikujących się Dystrybutorów.

JAK SPRAWDZIĆ 
SWÓJ POZIOM 
KAROTENOIDÓW?

GWARANCJA 
ZWROTU PIENIĘDZY
Jeżeli pomimo regularnego 
stosowania produktów z atestem 
SCS uzyskany przez Państwa wynik 
SCS nie ulegnie poprawie, pokryjemy 
koszt zakupionych produktów*.

* Pełne informacje na temat gwarancji podano 
w witrynie internetowej: www.nuskin.com
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PROGRAM TR90® ROZPOCZNIJ 
SWOJĄ TRANSFORMACJĘ
W obecnych czasach zachowanie zdrowej diety i stylu życia to nie lada wyzwanie. 
Przedstawiamy więc TR90®, program kontroli wagi i sylwetki, który pomoże odzyskać  
równowagę ciała i umysłu oraz być jeszcze lepszą wersją siebie.
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Program TR90® składa się z trzech kluczowych 
komponentów: posiłków zastępczych służących 
do kontroli wagi, porady żywieniowej oraz 
dopasowanych treningów.

Pakiet programu TR90® zawiera:

1 x TR90® JS, 3 x TR90® Complex C, 3 x TR90® Complex F, 30 x TR90® 
M-Bar, 1 x Przewodnik programowy TR90®, 1 x Dziennik transformacji oraz 
inne komponenty.

Nr produktu:  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

3-miesięczny program TR90®, zamówienia ADR:

1. miesiąc: 1 x TR90® JS, 1 x TR90® Complex C, 1 x TR90® Complex F, 30 x 
TR90® M-Bar, 1 x Przewodnik programowy TR90®, 1 x Dziennik transformacji 
oraz inne komponenty. 2. i 3. miesiąc: 1 TR90® Complex C i 1 TR90® Complex F.

Nr produktu:  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

CIAŁO

PLAN 
ŻYWIENIOWY

ĆWICZENIE
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TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C zawiera kakao, 
granat i wiśnię.

90 kapsułek

TR90® JS
TR90® JS to produkt, który należy 
stosować przez pierwsze dwa 
tygodnie. W składzie tego produktu 
znaleźć można wyciąg z opuncji, 
czerwonej pomarańczy, granatu  
i szafranu.

15 saszetek
Nr produktu:  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
Mieszanka składników w Complex F 
dostarcza organizmowi ekstraktu  
z owoców cytrusowych, cebuli, 
winogron, pieprzu cayenne, czerwonej 
pomarańczy i zielonej herbaty.

120 kapsułek
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TR90® M-BAR
Twój posiłek w biegu.
Pyszne batoniki zastępujące posiłek,  
w dwóch smakach: Chocolate i Lemon 
Crisp. Zawierają dużą ilość białek 
wspierających budowanie  
i utrzymanie masy mięśniowej  
w dogodny sposób. TR90® M-Bar:
•  można go łatwo wprowadzić  

do swojego stylu życia,
•  jest poręczny, nie zajmuje dużo 

miejsca i można go spożyć w biegu. 

Chocolate: 60 g/batonik 
Lemon Crisp: 59 g/batonik
Nr produktu:  TR90® M-Bar Chocolate 

(30 batoników)  
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 batoników) 
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® PROGRAMME GUIDE
Kluczowe aspekty tego programu  
to wykonywanie ćwiczeń 
dostosowanych do trybu życia,  
zmiana nawyków żywieniowych  
i ustalanie celów.

Istotną częścią programu TR90®  
jest dobrze zbilansowany plan diety 
bogatej w białko. Następnie należy 
obmyślić plan treningowy. Czy  
są Państwo przyzwyczajeni  
do uprawiania sportów? Proszę  
się o nic nie martwić – ten  
przewodnik poprowadzi  
Was na drodze do tej przemiany.
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ROZWIĄZANIA
Opracowane z myślą o codziennych potrzebach organizmu.
Dzisiejsze tempo życia wymaga od naszych organizmów więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze produkty 
marki Pharmanex® pomagają rozwiązać ten problem dzięki zawartości wysokojakościowych składników,  
w bezpiecznej, korzystnej ilości. Każdy z nich dostarcza określonych składników odżywczych, niezbędnych 
do prowadzenia aktywnego trybu życia, zaspokajając realne potrzeby organizmu.

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ to unikatowe, prawnie 
zastrzeżone zestawienie cetylowanych 
kwasów tłuszczowych (estrów),  
w tym Cetyl Tallowate. Krem łatwo  
się rozsmarowuje, a po wmasowaniu  
w skórę szybko się wchłania i od razu 
zaczyna działać.

60 ml
Nr produktu:  85873521 

wszystkie rynki oprócz: ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Jeśli mieli Państwo ostatnio  
problemy z koncentracją, warto 
sięgnąć po ten preparat. Ekstrakt  
z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo 
biloba) wspomaga dobrą pamięć  
i funkcje kognitywne.

60 tabletek
Nr produktu:  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
CordyMax to ustandaryzowany, 
uzyskany w procesie fermentacji 
preparat z grzybów Cordyceps 
sinensis. Grzyb ten ma bogatą, 
dwutysiącletnią historię. Rośnie przede 
wszystkim na Wyżynie Tybetańskiej, 
na wysokości ponad 4 km, a jego cykl 
życiowy i wytwarzanie naturalnego 
produktu trwa od 5 do 7 lat.

120 kapsułek
Nr produktu:  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Więcej informacji na temat produktu Pharmanex® podano w witrynie internetowej: www.nuskin.com

BONE FORMULA
Wzmacniaj dzisiaj swoje kości,  
żyj zdrowiej jutro.
Kości to żywe, rosnące tkanki, których 
głównym budulcem jest wapń i 
kolagen. Zdrowie i siła układu 
kostnego są ważnymi elementami 
ogólnego stanu organizmu człowieka. 

Bone Formula zawiera mieszankę 
witamin i substancji mineralnych, 
takich jak wapń, witaminy D i K oraz 
innych ważnych składników 
odżywczych, w tym magnezu i 
manganu, dzięki czemu dba o zdrowie 
kości. 

120 kapsułek
Nr produktu:  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
Reishi to grzyb powodujący  
butwienie drewna, występujący  
w postaci wachlarzy wyrastających  
na korze i pniach drzew,  
o właściwościach wysławianych  
w starych chińskich tekstach. 
Mieszkańcy Azji od ponad 2 000  
lat zbierają rosnące głęboko w lasach, 
rzadko spotykane grzyby reishi,  
w celach spożywczych. 

60 kapsułek
Nr produktu:  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Współcześnie zielona herbata i jej 
wyciąg są chętnie spożywane przez 
ludzi na całym świecie, zaś w Chinach i 
Indiach jest ona ceniona od tysiącleci 
ze względu na jej różnorodne zalety.

Spożywanie zielonej herbaty pomaga 
chronić organizm tworząc naturalną 
barierę ochronną przed efektami 
działania wolnych rodników, które 
pojawiają się jako skutek 
zanieczyszczeń, toksyn, stresu,  
i palenia tytoniu. 

30 kapsułek
Nr produktu:  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 kapsułek
Nr produktu:   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

Więcej informacji na temat produktu Pharmanex® podano w witrynie internetowej: www.nuskin.com

PHARMANEX® PRO-B™
Suplement diety ze szczepem bakterii 
Lactobacillus fermentum (PCC®). 
Lactobacillus Fermentum (PCC®) 
uważane są za bardzo odporne 
bakterie, zdolne do przetrwania  
w środowisku o niskim pH, jakie panuje 
w naszym układzie pokarmowym. 
Suplement zawiera dwa miliardy tych 
żywych bakterii w jednej kapsułce,  
w celu wspomagania flory jelitowej.

30 kapsułek
Nr produktu:  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 
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R2 – ORZEŹWIAJĄCY ZASTRZYK ENERGII
R2 zawiera ekskluzywną kombinację składników i przełomowych odkryć naukowych. Oba elementy 
podwajają korzyści ze stosowania R2 pozwalając aby Twoje ciało i umysł pracowały swobodnie i harmonijnie.

selen

nasiona grejpfruta

żeń-szeń

nasiona brokułu

pomarańcza malinowa

granat

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Produkt R2 Night sprzyja dobremu 
nocnemu wypoczynkowi. 
Zawiera mieszankę starannie dobranych 
ekstraktów z roślin: pomarańczy 
malinowej, nasion brokułu i nasion 
grejpfruta. Ponadto ma w składzie  
selen, dobroczynny minerał 
pomagający chronić komórki  
przed stresem oksydacyjnym.

60 kapsułek
Nr produktu:  85893894: DK, GB, IE, SE 

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

R2 PACKAGE
Zawiera R2 Day i R2 Night.

Nr produktu:  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
Produkt pomaga zregenerować  
się i wyjść dniowi naprzeciw
Jego receptura obejmuje wspaniały 
zestaw składników: maczużnik 
(Cordyceps sinensis), granat i żeń-szeń 
właściwy (Panax ginseng). Żeń-szeń 
wpływa w szczególności na 3 aspekty 
funkcjonowania organizmu:
• zwiększa wydolność fizyczną,
•  poprawia koncentrację i koordynację,
•  pomaga zachować wytrzymałość.

180 kapsułek
Nr produktu:  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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TYPOWE CECHY SKÓRY CZAS ZACZĄĆ DZIAŁAĆ ZALECENIA

Chociaż teraz skóra jest 
odpowiednio nawilżona,  
gładka i elastyczna, to jednak 
proces odnowy komórek zaczyna 
spowalniać, co powoduje 
nagromadzenie obumarłych 
komórek i nadaje cerze szary, 
matowy wygląd.

To najlepszy moment, aby stworzyć korzystny dla skóry  
program codziennej pielęgnacji.
• Preparat oczyszczający usunie zanieczyszczenia i obumarłe 

komórki, aby przywrócić skórze młodzieńczy blask.
• Tonik nada skórze jej naturalny odczyn pH.
• Odpowiedni krem pomoże zachować młodzieńczy  

wygląd skóry. 
• Domowy zabieg mikrodermabrazji szybko i delikatnie oczyści 

skórę, usuwając obumarłe komórki i zanieczyszczenia.
• Przeprowadzana raz w tygodniu domową sesję spa usunie 

toksyny.

• 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

Niekorzystne efekty 
nadmiernego wystawienia  
na słońce oraz zanieczyszczeń  
ze środowiska zaczyna odbijać  
się na cerze. Jednocześnie  
proces produkcji białka 
strukturalnego w skórze ulega 
naturalnemu spowolnieniu,  
co w połączeniu z nawykowymi 
ruchami mimicznymi sprawia,  
że z czasem w okolicach oczu  
i ust, a także na czole zaczynają 
pojawiać się zmarszczki.

Niezbędne jest skomponowanie codziennego systemu 
pielęgnacyjnego, z uwzględnieniem preparatu 
oczyszczającego, toniku, kremu nawilżającego oraz  
kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Zaleca się również 
stosowanie produktu stymulującego produkcję białka 
budującego skórę, który wypełni i wygładzi widoczne  
linie i zmarszczki na skórze.
• Należy także wybrać preparat zawierający kwasy 

polihydroksylowe (PHA) stymulujące odnowę komórkową, 
aby skóra odzyskała młodszy i gładszy wygląd.

• Domowy zabieg mikrodermabrazji szybko i delikatnie 
oczyści skórę, usuwając obumarłe komórki  
i zanieczyszczenia.

• Przeprowadzany raz w tygodniu domowy zabieg  
spa usunie toksyny.

• 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

Proces produkcji sebum  
w skórze spowalnia i skóra  
staje się bardziej, delikatna  
i zaczyna wiotczeć. Zmniejsza  
się jej elastyczność i pojawiają  
się głębsze zmarszczki. Cera  
traci młodzieńczy blask.

Można jednak o nią zadbać, używając bogatego  
w przeciwutleniacze preparatu oczyszczającego oraz  
kremu nawilżającego.
• Należy wybrać odpowiedni produkt z peptydami 

prokolagenowymi, które zmniejszają widoczność linii  
i zmarszczek w okolicach ust i oczu oraz na czole.

• Potrzebny będzie także preparat wspierający wytwarzanie 
kluczowych składników napinających skórę, aby zwalczać 
widoczne oznaki jej starzenia się w okolicach podbródka  
i szczęki.

• Na dobry początek warto rozważyć wybranie 
kompleksowego, intensywnego systemu codziennej 
pielęgnacji skóry.

• Przeprowadzana raz w tygodniu domowa sesja spa 
usunie toksyny.

• 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

Komórki barwnikowe mogą 
skupiać się bardziej niż kiedyś, 
powodując przebarwienia. Skóra 
traci jędrność i koloryt. Może  
być bardziej sucha, swędzieć  
i wykazywać wyższą wrażliwość 
na alergeny. Staje się cieńsza  
i delikatniejsza.

Oprócz oczyszczania, tonizowania i nawilżania warto 
zastanowić się nad zastosowaniem systemu pielęgnacyjnego 
do rozjaśniania skóry i wyrównywania jej kolorytu.
• Przyda się także produkt, który uaktywni proces  

produkcji oraz przyswajania strukturalnego białka w skórze.
• Przeprowadzana raz w tygodniu domowa sesja spa 

usunie toksyny.

• 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+

30+

40+

50+

Przepis na piękną skórę
Zdrowa, pięknie wyglądająca skóra może stać się udziałem każdego, bez względu na wiek. Wystarczy przestrzegać kilku  
zasad i stosować produkty wysokiej jakości, a skóra nabierze gładkości oraz zdrowego, młodego wyglądu.

Niezależnie od wieku, aby chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, należy codziennie stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym i 
spożywać warzywa i owoce bogate w przeciwutleniacze.

Powyższe zalecenia dotyczą najbardziej typowych potrzeb skóry w różnym wieku. Na wygląd i stan zdrowia skóry mają jednak wpływ również inne określone 
czynniki, takie jak styl życia, środowisko i uwarunkowania genetyczne. Może się więc okazać, że, uwzględniając indywidualne cechy skóry, dla danej osoby 
wskazane jest zastosowanie się do zaleceń dotyczących innej niż faktyczna kategorii wiekowej.

Z AŁ ĄCZNIK NR 1

GRUPA 
WIEKOWA
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Rekomendacje dotyczące tworzenia spersonalizowanych planów pielęgnacji skóry
Z AŁ ĄCZNIK NR 2

Systemy podstawowe*
codziennie

Zabiegi celowane**
codziennie

Zabiegi typu spa***
1–3 razy w tygodniu

Podstawowe  
problemy skóry
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zwalczanie przyczyn widocznych 
oznak starzenia się

struktura skóry

jędrność skóry

delikatne zmarszczki

głębokie zmarszczki

przebarwienia (związane z wiekiem i 
narażeniem na promienie słoneczne)

nierówny koloryt skóry

szorstka skóra / nierówna faktura

matowość / utrata blasku

widoczność porów

podkrążone oczy / „poduszki” 
pod oczami

wypryski

przetłuszczanie się

suchość skóry

procesy oksydacyjne

Uwaga:
 * W jednym czasie należy stosować tylko jeden system podstawowy.
 ** Stosowanie jednocześnie kilku produktów aktywizujących proces obrotu komórkowego, np. zawierających kwasy hydroksylowe, jest nadmiarowe  

i może spowodować nadwrażliwość skóry. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaleceń dotyczących stosowania produktów, proszę skontaktować  
się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta.

 *** Podczas jednego zabiegu należy stosować tylko jeden produkt typu spa.
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Rodzaj/stan włosów SZAMPON ODŻYWKA ZABIEGI COTYGODNIOWE

Włosy normalne, włosy 
przetłuszczające się i włosy 
cienkie

Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz w tygodniu)

Włosy normalne i 
przetłuszczające się; aby uzyskać 
gładką, prostą fryzurę

Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz w tygodniu)

Włosy przetłuszczające 
się; aby zwiększyć objętość 
włosów

Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz w tygodniu)

Włosy bardzo 
przetłuszczające się Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz lub więcej razy na tydzień)

Włosy bardzo suche Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1–2 razy na tydzień)

Włosy bardzo suche i włosy 
po silnie oddziałujących 
zabiegach fryzjerskich

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 lub więcej razy na 
tydzień)

Włosy suche i włosy 
normalne Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (raz w tygodniu)

Włosy suche i włosy 
normalne; aby uzyskać 
gładką, prostą fryzurę

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (raz w tygodniu)

Włosy bardzo narażone na 
zanieczyszczenia ze środowiska 
(np. włosy pływaków)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1–2 razy na tydzień, zależnie od stanu 
włosów)

Włosy szorstkie i włosy 
kręcone Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz w tygodniu)

Włosy grube; preferowane 
produkty o składnikach 
roślinnych

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz w tygodniu)

Skóra głowy ze skłonnością 
do łupieżu

Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Dowolna odżywka Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz w tygodniu)

Utrata lub przerzedzanie się 
włosów Nutriol® Shampoo Dowolna odżywka

Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Wyniki stosowania mogą różnić się w zależności od gęstości, rodzaju, faktury, stanu i uczesania włosów.

Z AŁ ĄCZNIK NR 3

Rekomendacje dotyczące tworzenia spersonalizowanych planów pielęgnacji włosów
Które produkty marki Nu Skin® do pielęgnacji włosów są odpowiednie do mojego rodzaju włosów?*
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SŁOWNIK
ageLOC® - platforma produktów 
przeciwstarzeniowych firmy Nu Skin®, która 
obejmuje zaplecze naukowe służące do 
opracowywania i wprowadzania do sprzedaży 
produktów do zewnętrznej pielęgnacji skóry, 
wpływających zarówno na przyczyny, jak i oznaki 
procesu starzenia się.

Aloes (Aloe barbadensis) - jest znany ze 
swoich właściwości odżywczych i łagodzących 
podrażnienia.

Aminokwas - podstawowy element strukturalny 
białek; w organizmie człowieka istnieje ponad 
20 różnych aminokwasów wykorzystywanych 
do budowy różnych białek w takich tkankach jak 
mięśnie, włosy, skóra czy krew.

AP-24® - opatentowany składnik preparatów  
do pielęgnacji jamy ustnej, pozostawiający  
na zębach przyjemne uczucie świeżości.

arNOX - obecny na powierzchni komórek 
i w organizmie enzym o silnym działaniu 
generującym wolne rodniki, któremu przypisuje 
się udział w procesie starzenia się skóry. 
Wykazano, że młody wygląd zależy od poziomu 
aktywności arNOX w organizmie.

arSuperMarkers - „arSuperMarkers” (ang. 
„age-related super markers”) to termin ukuty 
przez firmę Nu Skin®, który określa elementy 
zachodzących w organizmie reakcji chemicznych 
wpływających na proces starzenia się.

Bezbarwne karotenoidy (ekstrakt z Dunaliella 
salina) - wyjątkowe substancje przeciwutleniające 
pochodzące ze śródziemnomorskich alg morskich, 
pomagające chronić skórę przed szkodliwym 
wpływem środowiska.

Białko - wielkocząsteczkowa molekuła 
biologiczna zbudowana z jednego lub więcej 
łańcucha aminokwasów; białka pełnią cały 
wachlarz różnorodnych funkcji w organizmie, 
włącznie z udziałem w reakcjach metabolicznych, 
replikacji DNA, transporcie molekuł czy 
budowaniu tkanek; źródła białka to mięso, jajka, 
nabiał, orzechy, zboża, owoce i warzywa.

Biofotonika - nauka zajmująca się zastosowaniem 
światła do pomiaru markerów biologicznych  
w żywych organizmach.

Brązowe algi morskie - wysoko zmineralizowany, 
bogaty w aminokwasy i przeciwutleniacze składnik 
wspomagający absorpcję i zatrzymywanie wilgoci 
w skórze.

Cetyle i estry kwasów tłuszczowych - naturalna 
forma kwasu tłuszczowego poddana obróbce 
alkoholem i wykorzystywana przez organizm  
w charakterze emulgatora.

Chiński grzyb gąsienicowy (Cordyceps 
sinensis) - grzyb, którego właściwości od zarania 
dziejów cenione są w Chinach.

CS7 - czynnik, który przy regularnym stosowaniu 
podczas mycia włosów zapewnia im trwały blask 
dzięki wygładzaniu ich osłonek.

Cynk - minerał śladowy odgrywający kluczową 
rolę w ponad 70 reakcjach enzymatycznych 
organizmu; pomaga chronić komórki przed 
stresem oksydacyjnym i utrzymać zdrowie oczu, 
kości i skóry; przyczynia się także do sprawnego 
działania funkcji poznawczych.

DHA (kwas dokozaheksaenowy) - kwas 
tłuszczowy z grupy omega-3, który przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania 
mózgu i widzenia. Dobrym źródłem DHA jest olej 
rybny.

Di- i tripeptydy - składniki otrzymywane  
z hydrolizowanego białka ryżowego. Ułatwiają 
regenerację komórki po stresie, usprawniając 
obrót komórkowy i syntezę białka strukturalnego 
skóry, nadając skórze większą sprężystość  
i zmniejszając widoczność linii i zmarszczek.

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) - materiał 
genetyczny znajdujący się w niemal każdej 
komórce ludzkiego ciała; zawiera informacje 
genetyczne niezbędne do budowania i 
utrzymania organizmu; zwykle ma formę dwóch, 
ściśle splecionych łańcuchów tworzących 
podwójną helisę.

Dziewanna (Verbascum thapsus) - roślina 
stosowana przez rdzenne społeczności 
południowo-wschodniej Ameryki, ze względu na 
jej kojące właściwości.

Ekstrakt z ava puhi (Zingiber zerumbet) - 
nektar z bulwiastej rośliny ava puhi, od wieków 
stosowany przez Polinezyjczyków do zmiękczania 
i odżywiania włosów.

Ekstrakt z białej herbaty (Camellia sinensis) 
- przeciwutleniacz bogaty w katechiny; pomaga 
przywrócić naturalną odporność skóry.

Ekstrakt z brunatnic (Macrocystis pyrifera) 
- ekstrakt z alg morskich wspierający syntezę 
strukturalnych komponentów skóry, zapewniając 
jej sprężystość i gładszy wygląd. Ekstrakt  
z grochu, ekstrakt z bambusa i glukozamina 
- bardzo skuteczny zestaw składników 
przeciwstarzeniowych o udowodnionym działaniu 
zmniejszającym widoczność linii i zmarszczek  
na skórze, a przyspieszającym regenerację 
komórek, aby skóra wyglądała młodo.

Ekstrakt z grzybów (Fomes officinalis) - 
naturalny środek ściągający o udowodnionym 
naukowo działaniu poprawiającym jędrność skóry 
poprzez zmniejszenie widoczności porów.

Ekstrakt z lawendy (Lavandula angustifolia) - 
używany od czasów starożytnych do zmywania 
skóry.

Ekstrakt z łzawnicy ogrodowej (Coix Lacryma-
jobi) - przygotowywany z nasion trawy ozdobnej; 
tradycyjnie stosowany w Azji do łagodzenia 
podrażnień skóry.

Ekstrakt z kaktusa - zapewnia odpowiednie 
nawilżenie i promienny wygląd skóry.

Ekstrakt z kasztanowca (Aesculus 
hippocastanum) - ekstrakt z kwiatów 
kasztanowca, który działa rewitalizująco  
i energetyzująco na skórę.

Ekstrakt z korzenia łopianu (Arctium lappa) - 
używany tradycyjnie do leczenia problemów  
i niedoskonałości cery.

Ekstrakt z kwiatów bawełny - wygładza osłonki 
włosów, chroni strukturę keratynową i zapewnia 
naturalne nawilżenie dzięki siedmiu aktywnym, 
działającym synergistycznie oligosacharydom.

Ekstrakt z kwiatu hibiskusa (Hibiscus 
rosa-sinensis) - stosowany w Polinezji, Azji 
Południowo-Wschodniej, Ameryce Środkowej  
i Południowej napar o działaniu oczyszczającym, 
zmiękczającym i wygładzającym skórę.

Ekstrakt z krwawnika pospolitego (Achillea 
millefolium) - ekstrakt z byliny o szeroko 
cenionych właściwościach kojących i leczniczych.

Ekstrakt z rumianku (Anthemis nobilis  
i Chamomilla recutita) - znany z kojących 
i odżywczych właściwości oraz efektu 
zmiękczającego.

Ekstrakt z truskawek (Fragaria vesca) - koi 
skórę i zmniejsza pory.

Enzymy z dyni (ekstrakt z owoców 
Lactobacillus/Curcurbita pepo) - enzymy 
proteolityczne otrzymywane z dyni, które 
wspomagają złuszczanie i usuwanie martwych 
komórek skóry.

EPA (kwas eikozapentaenowy) - kwas 
tłuszczowy omega-3; wraz z kwasem tłuszczowym 
DHA, kwas EPA przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania serca; dobrym źródłem EPA jest 
olej rybny.

Ethocyn® - opatentowany składnik 
przeciwstarzeniowy o klinicznie udowodnionej 
zdolności do zwiększania zawartości elastyny, 
która jest kluczowym składnikiem zapewniającym 
skórze jędrność.

Etnobotaniczne produkty - produkty 
opracowane na bazie naturalnych składników 
roślinnych, stosowanych przez rdzenne 
społeczności różnych kultur ze względu na ich 
korzystne właściwości dla skóry.

Eukaliptus - w połączeniu z mentolem i olejkiem 
z mięty pieprzowej chłodzi i orzeźwia skórę, 
pozostawiając mocny, odświeżający zapach.

Filtr słoneczny - aktywny składnik 
zabezpieczający skórę przed uszkodzeniami 
spowodowanymi przez niekorzystne 
oddziaływanie promieni słonecznych.

Fosfatydylocholina - składnik otrzymywany  
z soi; pomaga chronić błony komórkowe  
i utrzymać przepuszczalność skóry.

Fotosomy - enzymy naprawcze DNA 
pozyskiwane z planktonu oceanicznego; chronią 
skórę i wspierają jej działanie oraz pomagają 
chronić skórę przed negatywnym oddziaływaniem 
promieni słonecznych UV; lipidowa otoczka 
zapewnia zwiększona bioprzyswajalność.
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Geny - podstawowe jednostki dziedziczne 
organizmów żywych, fragmenty DNA kodujące 
informację w zakresie budowy, utrzymania przy 
życiu oraz regeneracji komórek i przekazujące 
informację genetyczną potomstwu; niektóre 
cechy dziedziczne, np. kolor oczu czy liczba 
kończyn, są widoczne natychmiast, a inne, np. 
zdrowie czy szybkość starzenia się, ujawniają  
się na późniejszym etapie życia.

Ginkgo biloba - ekstrakt z miłorzębu 
japońskiego, który pozwala przez lata zachować 
sprawną pamięć i prawidłowe działanie funkcji 
poznawczych.

Glinka bentonitowa - naturalna glinka 
otrzymywana z popiołu wulkanicznego, która 
działa jak magnes na martwe komórki skóry  
i toksyny, a ponadto wygładza i rozświetla skórę.

Glukonolakton - polihydroksykwas 
występujący naturalnie w komórkach skóry; 
jego budowa molekularna sprawia, że jest 
delikatny dla skóry i nie powoduje podrażnień, 
a jednocześnie ma potwierdzone naukowo 
działanie przeciwstarzeniowe w takich aspektach, 
jak ochrona przeciwutleniająca, nawilżanie i 
wzmacnianie bariery ochronnej skóry.

Granat - pochodzący z Persji ciemnoczerwony 
owoc o dużej liczbie pestek; stanowi bogate 
źródło polifenoli, w tym flawonoidów.

Grzyb reishi (Ganoderma lucidum) - grzyb 
powodujący butwienie drewna, występujący  
w postaci wachlarzy wyrastających na korze  
i pniach drzew, o właściwościach wysławianych  
w starych chińskich tekstach; mieszkańcy Azji od 
ponad 2 000 lat zbierają rosnące w tamtejszych 
lasach grzyby reishi ze względu na ich korzystne 
właściwości.

Hydroksykwas (AHA) - kwas zwiększający 
regenerację komórek i wygładzający skórę 
poprzez zmniejszanie widoczności linii  
i zmarszczek na niej.

Hydroksytyryzol - polifenol, znajdujący się  
w oliwie z pierwszego tłoczenia, który daje efekt 
przyjemnie gładkiej, nieskazitelnej skóry.

IBR-Dormin® (ekstrakt z Narcissus tazetta) 
- naturalny składnik występujący w cebulkach 
narcyza, o naukowo udowodnionej zdolności  
do wspomagania trwałości komórek i wzmacniania 
naturalnej bariery ochronnej skóry przed 
szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Immunoglobuliny - przeciwciała, czyli specjalne 
białka obronne wytwarzane przez organizm 
ssaków w odpowiedzi na obecność obcych 
organizmów.

Izomerat sacharydowy - wiąże wilgoć w skórze, 
zapobiega jej wysuszaniu i nadaje jej zdrowy 
wygląd.

Karotenoidy - ważna kategoria związków 
chemicznych rozpuszczalnych w tłuszczach; 
karotenoidy występują powszechnie w naturze 
i odpowiadają za czerwoną, pomarańczową 
lub żółtą barwę wielu owoców i warzyw; do tej 
grupy związków zaliczają się, m.in.: beta-karoten, 
likopen, luteina czy astaksantyna.

Koenzym Q10 Q (CoQ10 lub ubichinon) - 
stosowany zewnętrznie, koenzym Q10 zapewnia 
energię komórkową niezbędną do zachowania 
promiennego, młodzieńczego wyglądu skóry.

Kolagen - białko nadające skórze i innym tkankom 
strukturę, wytrzymałość i elastyczność.

Kompleks HMW - unikalna kombinacja ekstraktu 
z alg czerwonych (Hypnea musciformis), bylicy 
pospolitej i wierzbówki kiprzycy, opracowana 
przez naukowców firmy Nu Skin®, stosowana  
do pielęgnacji skóry i wykazująca silne działanie 
łagodzące.

Kora - warstwa włosa otaczająca jego rdzeń, 
decydująca o jego elastyczności i stopniu 
skręcenia; zawiera granulki melaniny (pigmentu) 
wytwarzanej w początkowym okresie życia włosa 
w mieszku włosowym.

Kordylina krzewiasta (cordyline terminalis) - 
liście z hawajskiej rośliny ti, cenione od wieków 
przez Polinezyjczyków ze względu na jej kojące 
właściwości.

Kwas askorbinowy - znany również jako 
witamina C, pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym oraz w wspiera proces 
produkcji kolagenu, zapewniający prawidłowe 
funkcjonowania skóry.

Kwas hialuronowy - nawilżający składnik 
występujący w skórze, szczególnie ceniony z racji 
swojej zdolności do wiązania wody w skórze.

Kwas liponowy - silny przeciwutleniacz, 
rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w 
tłuszczach; poprawia wygląd nierównej  
cery z przebarwieniami.

Kwas mlekowy - zob. kwas alfahydroksylowy.

Kwasy polihydroksylowe (PHA) - zob. 
glukonakton.

Kwas salicylowy - kwas betahydroksylowy  
o działaniu złuszczającym.

Kwasy tłuszczowe Omega 3 - wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe, których głównym źródłem są 
oleje z kryla i ryb oraz oleje roślinne (olej lniany); 
kwasy EPA i DHA to najważniejsze  
kwasy tłuszczowe.

Lipidy sojowe - wzmacniają naturalną barierę 
wilgoci skóry i sprawiają, że skóra jest miękka  
i nawilżona.

Liście powojnika pnącego (Clematis 
vitalba) - stosowane przez pokolenia rdzennych 
mieszkańców Ameryki do łuszczącej się, suchej 
skóry.

Mangan - jony manganu biorą udział w procesach 
biologicznych jako kofaktory enzymów o 
różnorodnych funkcjach; mangan przyczynia 
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego i pomaga chronić komórki przed 
stresem oksydacyjnym.

Masło shea (Butyrospermum parkii) - 
to naturalny środek zmiękczający skórę, 
wzmacniający jej naturalna barierę ochronną  
i zwiększający poziom jej nawilżenia.

Miedź - przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego, 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego, w utrzymaniu prawidłowej 
pigmentacji włosów i skóry, funkcjonowaniu 
układu odpornościowego i ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.

Mięta polna (Mentha arvensis) - naturalna dzika 
mięta; chłodzi i orzeźwia skórę; używana przez 
Indian z południowo-zachodniej Ameryki.

Mikroskładniki - składniki odżywcze takie 
jak witaminy czy minerały, których organizm 
potrzebuje w niewielkich ilościach; pełnią  
w organizmie setki istotnych funkcji.

Minerały - kluczowe mikroelementy, które należy 
przyjmować wraz z pokarmem, gdyż organizm nie 
posiada zdolności ich wytwarzania; pełnią funkcję 
kofaktorów w wielu reakcjach zachodzących  
w organizmie.

Mocznik - bardzo skuteczny środek nawilżający, 
który głęboko wnika w naskórek, nawilżając  
i chroniąc wysuszoną i uszkodzoną skórę; większa 
koncentracja mocznika pomaga zmniejszyć 
odciski i zgrubienia skóry.

NaPCA (Sodium PCA) - substancja wiążąca 
i utrzymująca wilgotność w skórze.

Naturalne sterole - mają zdolność wiązania 
cząsteczek wody, dzięki czemu nawilżają  
i wygładzają włosy.

Okrzemki morskie - drobne cząsteczki alg 
planktonowych, używane do delikatnego 
złuszczania martwych komórek skóry.

Olej babassu (Orbignya oleifera) - ekstrakt 
z korzeni palmy babassu, stosowany przez 
pokolenia rdzennych mieszkańców Ameryki 
Środkowej jako naturalny środek nawilżający.

Olej pistacjowy (Pistacia vera) - olejek  
z orzechów bogaty w kwasy tłuszczowe, 
nawilżający i zmiękczający skórę.

Olej z kryla - olej pochodzenia oceanicznego, 
pozyskiwany ze skorupiaków, dostarczający skórze 
naturalnego zestawu fosfolipidów, astaksantyny  
i kwasów tłuszczowych EPA oraz DHA.

Olej z nasion mydlnicy lekarskiej (Limnanthes 
alba) - naturalny emolient, który nawilża i 
kondycjonuje skórę.

Olejek jojoba (Simmondsia chinensis) - 
naturalny środek nawilżający, otrzymywany  
z nasion krzewów pustynnych, który pomaga  
w utrzymaniu dobrego wyglądu i miękkości 
włosów.

Olejek z mięty pieprzowej (Mentha piperita) - 
naturalny olejek roślinny chłodzący, ożywiający i 
stymulujący skórę.

Oligopeptyd - substancja poprawiająca kondycję 
skóry, w tym kontur i pełność ust.
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Osłonka włosa - zewnętrzna warstwa trzonu 
włosa, w dużym stopniu odpowiedzialna za 
mechaniczną odporność i wytrzymałość jego 
włókna; zbudowana jest z dachówkowo na siebie 
nachodzących, spłaszczonych komórek, które 
chronią włos przed zewnętrznymi uszkodzeniami.

Pantenol - członek rodziny witamin B; nawilża  
i regeneruje skórę i włosy.

Papaina - enzym z tropikalnego owocu papaja, 
pomagający odblokować pory.

Polifenole - cząsteczki naturalnie produkowane 
przez rośliny. Do tej grupy związków chemicznych 
należą także barwniki wskazujące na dojrzałość 
owoców i warzyw; polifenole są też nazywane 
składnikami fitochemicznymi  
lub fitoodżywczymi.

Pomarańcza gorzka (Citrus aurantium amara) 
- stosowana przez wiele społeczności w Chinach 
i na Karaibach (w szczególności na Haiti) jako 
odświeżający, naturalny dezodorant; pochodzi 
z Chin, a do Europy trafiła w XI wieku; jej owoc 
(mała pomarańcza, nazywana sewilską) zyskał 
ogromną popularność, nie tylko ze względu na 
wspaniały, słodko-gorzki smak, ale też z uwagi 
na jego orzeźwiający zapach i właściwości 
odświeżające.

Przeciwutleniacz - związek chemiczny 
pomagający chronić skórę przed szkodliwym 
promieniowaniem słonecznym.

Retinol - czysta postać witaminy A, która 
pomaga wygładzić drobne zmarszczki i bruzdy, 
oczyścić skórę i nadać cerze promienny 
wygląd; witamina A przyczynia się także 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
żelaza, funkcjonowania skóry, wzroku i układu 
odpornościowego.

Selen - kofaktor wspierający działanie enzymu 
peroksydazy glutationowej, który pomaga chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym.

Siara bydlęca - pierwsze mleko matki, 
produkowane przez jej organizm po przyjściu na 
świat potomka; różni się od zwykłego mleka tym, 
że zawiera większe stężenie niektórych białek.

Skupiska genów młodości - funkcyjne grupy 
genów, których aktywność i konfiguracja mają 
wpływ na wygląd zewnętrzny skóry; skupiska 
genów młodości są kluczowymi arSuperMarkers.

Sproszkowane łupiny orzechów włoskich 
(Juglans regia) - mają delikatne działanie 
ścierające; zmiękczają i wygładzają skórę.

Technologia polimerowa - w oparciu o nią 
powstał trwały, lekki krem maskujący, który 
zapewnia długotrwałe, skuteczne pokrycie, bez 
użycia petrolatum i ciężkich wosków.

Tokoferol - znany także jako witamina E, 
która pomaga chronić komórki przed stresem 
oksydacyjnym.

Tricalgoxyl® (oligosacharydy uzyskane  
z brunatnic) - ekstrakt z alg brunatnych, bogaty 
w polisacharydy, zapewniające optymalne 
środowisko dla bujnie wyglądających włosów.

Utlenianie - reakcja zachodząca w komórkach 
ciała pod wpływem aktywności wolnych rodników; 
z biegiem czasu, utlenione komórki stają się 
słabsze i tracą zdolność do wykonywania swoich 
funkcji we właściwy sposób.

Wapń - najpowszechniej występujący w ludzkim 
ciele minerał; przyczynia się do prawidłowego 
krzepnięcia krwi, metabolizmu energetycznego, 
funkcjonowania mięśni oraz enzymów 
trawiennych; niezbędny do zachowania zdrowych 
kości i zębów.

Witamina A - zob. retinol.

Witamina C - zob. kwas askorbinowy.

Witamina D - witamina rozpuszczalna  
w tłuszczach, pochodząca z diety lub 
produkowana przez komórki skóry podczas 
ekspozycji na promienie słońca; pomaga 
zachować zdrowie kości oraz wspiera 
funkcjonowanie układu odpornościowego; 
synteza witaminy D w skórze pod wpływem 
promieni słonecznych nie jest w stanie zaspokoić 
zapotrzebowania Europejczyków, zwłaszcza zimą, 
gdy ekspozycja na słońce jest ograniczona.

Witamina E - zob. tokoferol.

Witamina K - to rozpuszczalna w tłuszczach 
witamina przyczyniająca się do prawidłowego 
krzepnięcia krwi oraz do utrzymania zdrowych 
kości.

Witaminy - kluczowe mikroelementy, które 
należy przyjmować wraz z pokarmem, gdyż 
organizm nie posiada zdolności ich wytwarzania; 
mogą pełnić funkcje przeciwutleniaczy, 
koenzymów i innych elementów nieodzownych  
w reakcjach zachodzących w organizmie.

Witaminy z grupy B - grupa witamin 
rozpuszczalnych w wodzie, o wielu korzystnych 
właściwościach; do tej grupy należą: tiamina 
(witamina B1), ryboflawina (witamina B2), niacyna 
(witamina B3, kwas pantotenowy (witamina B5), 
biotyna (witamina B6), kwas foliowy (witamina B9) 
oraz kobalamina (witamina B12).

Wolne rodniki - niestabilne molekuły  
w organizmie człowieka, które wyszukują 
sąsiednie molekuły, zapoczątkowując reakcję 
łańcuchową tworzenia wolnych rodników, czyli 
stres komórkowy; ta reakcja łańcuchowa może 
być źródłem stresu oksydacyjnego w błonie 
komórkowej, DNA i białkach tkanek.

Ziele angielskie (Pimenta dioica) - przyprawa 
używana przez rdzenną ludność Ameryki 
Środkowej w przypadkach uporczywej suchości 
skóry stóp.

Zielona herbata (Camellia oleifera i Camellia 
sinensis) - przeciwutleniacz będący częstym 
składnikiem kosmetyków, pomagający łagodzić 
podrażnienia skóry i wyrównywać jej koloryt; 
zawiera cząsteczki polifenoli.

Zinc PCA - ogranicza sebum.
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Nu Skin® 
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LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
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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
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Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer  27
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KULTURA DAWANIA
Kultura dawania firmy Nu Skin® jednoczy rodzinę Dystrybutorów, klientów i pracowników firmy Nu Skin® 
we wspólnych wysiłkach humanitarnych, podejmowanych w celu zapewnienia odżywczych posiłków  
i możliwości rozwoju dzieciom na całym świecie.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Od 1996 r. fundacja non-profit Nu Skin Force for Good 
Foundation® przekazała ponad 51 mln USD na realizację projektów 
poprawiających warunki życia dzieci na całym świecie. Jako że firma 
Nu Skin® pokrywa wszystkie koszty administracyjne i stałe fundacji, 
100% darowizn od hojnych Dystrybutorów oraz pochodzących 
ze sprzedaży produktów z naszej wyjątkowej linii olejków do 
pielęgnacji osobistej, marki Epoch®, a także ze sprzedaży 
odżywczych posiłków VitaMeal przeznaczane jest bezpośrednio na 
poprawę zdrowia, edukację i tworzenie możliwości ekonomicznych 
dla dzieci. Przykłady większych realizowanych projektów:

•  nauczanie zrównoważonej agrokultury w Malawi w Rodzinnej 
Szkole Niezależności (ang. School of Agriculture for Family 
Independence, w skrócie SAFI) w wiosce Mtalimanja oraz 
inicjatywa na rzecz ponownego zalesiania, „Seeds of Hope”  
(pol. „Nasiona nadziei”),

•  dostarczanie zasobów edukacyjnych dzieciom mieszkającym  
na wyspach, we współpracy z fundacją Seacology,

•  zapewnianie funduszów na badania mające na celu znalezienie 
lekarstwa na wyniszczającą chorobę skóry, pęcherzowe 
oddzielanie się naskórka (łac. epidermolysis bullosa).

Więcej informacji na temat naszych inicjatyw oraz tego, w jaki sposób można  
je wesprzeć, znajdą Państwo w Internecie pod adresem: www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Zmieniamy życie dzieci.
Dzięki inicjatywie Nourish the Children® firmy Nu Skin® dzieci w potrzebie otrzymują teraz jeden 
posiłek VitaMeal na sekundę. Nourish the Children® to innowacyjna inicjatywa biznesowa, ułatwiająca 
stałe dokonywanie zakupów i darowizn oraz dystrybucję posiłków VitaMeal. Dzięki tej wyjątkowej sieci 
społecznej Dystrybutorów i klientów firmy Nu Skin® co miesiąc miliony ratujących życie posiłków 
trafiają do niedożywionych dzieci na całym świecie.
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Naukowcy Nu Skin® podjęli współpracę z ekspertami w zakresie niedożywienia dziecięcego i wspólnymi siłami opracowali 
posiłki VitaMeal. Jedno opakowanie VitaMeal odpowiada 30 porcjom dziecięcych posiłków - co stanowi odpowiednią 
ilość witamin i minerałów niezbędnych dla dziecka przez miesiąc. Od 2002 roku w ramach programu Nourish the 
Children® przekazano ponad 450 milionów posiłków.

1 OPAKOWANIE VITAMEAL
30 POSIŁKÓW DLA DZIECI
Kod SKU 97113532

2 OPAKOWANIE VITAMEAL
60 POSIŁKÓW DLA DZIECI
Kod SKU 97113524

5 OPAKOWANIE VITAMEAL
150 POSIŁKÓW DLA DZIECI
Kod SKU 97000924

ZWIĘKSZANIE PAŃSTWA WPŁYWU
Za każdy podarowany pięciopak VitaMeal Nu Skin® 
podaruje dodatkowe opakowanie VitaMeal. Dla 
pozostałych podarowanych opakowań VitaMeal Nu Skin® 
dołoży dodatkowe opakowanie za osiem kupionych.

Dzięki ulokowaniu fabryk VitaMeal w Malawi i Chinach 
program Nourish the Children® pomaga także tworzyć 
nowe miejsca pracy i możliwości ekonomiczne.

www.nourishthechildren.com
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SKORZYSTAJ Z PROGRAMU, 
KTÓRY SIĘ NAPRAWDĘ 
OPŁACA
RENTOWNY PROGRAM  
AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR)
PONIEWAŻ ZASŁUGUJESZ NA WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE

NAJLEPSZE PRODUKTY
NAJLEPSZE CENY
NAJLEPSZE USŁUGI
ADR to najłatwiejszy sposób na otrzymywanie ulubionych produktów. Co miesiąc wybrane przez 
Państwa produkty są nadsyłane na podany przez Państwa adres we wskazanym uprzednio dniu.  
Mogą Państwo korzystać z tych wspaniałych zalet zamówień ADR i nie tylko:

• 5% rabatu od standardowych cen zakupu produktów.
• Do 30% wartości zamówienia w postaci punktów produktowych.
• Oszczędność przynajmniej 50% na kosztach wysyłki* przy zarządzaniu zamówieniem online.

*Niektóre kraje/regiony lub wyspy nie są objęte zniżką.

Warto sprawdzać nasze najnowsze 
promocje na Facebooku
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