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ZVONKU 
DOVNÚTRA  
A ZVNÚTRA 
VON, NU SKIN® JE 
KĽÚČOM K VÁŠMU 
NAJLEPŠIEMU 
VZHĽADU  
A POCITU
Zahľaďte sa do budúcnosti –  
všimnite si mladistvejšie vyzerajúce ja. Vaša pleť 
má vyhladenejší a živší vzhľad, vaše telo vyzerá 
žiarivejšie, pevnejšie a kontúrovanejšie.  
V spoločnosti Nu Skin® sme zaviazaní pomôcť  
vám dosiahnuť čo najdokonalejší vzhľad.  
S najmodernejšími riešeniami starostlivosti  
o pleť a výživovými doplnkami, ktoré nám pomáhajú 
vzdorovať viditeľným známkam starnutia a vďaka 
nim máte v rukách všetky potrebné nástroje.
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KĽÚČOVÉ SYSTÉMY
Identifikujte systém starostlivosti o pleť, 
ktorý je vhodný pre vás.

CIELENÉ RIEŠENIA
Rozšírte vaše kozmetické 
prípravky o vedecky overené 
pokrokové produkty pre ešte 
pohodlnejšiu dennú 
starostlivosť o pleť.

STAROSTLIVOSŤ  
O TELO
Vyberte si z veľkého množstva 
produktov na dosiahnutie ešte 
lepších výhod od hlavy 
až po päty.

EPOCH®
Etnobotanické riešenia 
pre vaše osobné potreby.

NUTRICENTIALS®
Identifikujte systém 
starostlivosti o pleť, ktorý je 
vhodný pre vás, na základe 
potrieb vašej pokožky.

GALVANICKÉ  
PRÍSTROJE ageLOC®
Naštartujte silu mladosti.

VEDA ageLOC®
Zacieľuje zdroje viditeľných známok starnutia.

ageLOC® LumiSpa™
1 krok, 2 minúty, 7 výhod.

ageLOC Me®
Prispôsobená 
starostlivosť o pleť
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DOSTUPNOSŤ
Pre viac informácií o dostupnosti 
produktov Nu Skin® a špecifických 
informácií vo vašej krajine alebo  
o aktualizovanom čísle položiek  
si, prosím, prezrite cenník  
na internetovej stránke  
www.nuskin.com
Pre viac informácií o dostupnosti 
produktov Pharmanex® vo vašej 
krajine, prosím, vyhľadajte kód 
krajiny, ktorý je uvedený  
v zozname pre každý produkt.

Dostupný v nasledujúcich 
krajinách:

Informácie obsiahnuté v tomto 
katalógu boli správne v máji 2018.
Poslednú verziu produktového 
katalógu môžete nájsť vo forme  
online katalógu na našej webovej 
stránke www.nuskin.com
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NU COLOUR®
Zdokonaľte vašu prirodzenú krásu dotykmi farby.

PHARMANEX® BIOFOTONICKÝ SKENER
Zvyšujte svoje skóre karotenoidov v koži.

R2

Skvelá kombinácia produktov, 
ktorá vám pomôže cítiť sa svieži 
a nabití energiou.

KULTÚRA DAROVANIA
Humanitárne úsilia

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Pre silný základ.
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Začnite svoju premenu!
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BUDÚCNOSŤ MLADÉHO 
VZHĽADU I POCITU
Na základe jedinečného výskumu týkajúceho sa pokožky a vedy o výžive, spoločnosť 
Nu Skin® zaviedla novú éru pomocou našej exkluzívnej vedy ageLOC®.

Pomocou našej exkluzívnej vedy ageLOC® môžete odomknút váš mladistvý potenciál. 
Značka ageLOC® znamená súhrnný prístup k anti-agingu zacielením sa na základné 
zdroje starnutia pre redukciu vzhľadu a pocitu starnutia. Pripravte sa na objavenie 
produktov, ktoré zlepšia rôzne aspekty vášho života. Je čas odhaliť vaše nové ja.

„ Spoločnosť Nu Skin posúva vedu o zdrojoch 
starnutia na celkom inú úroveň študovaním 
genetických zdrojov, ako a prečo starneme.“

Dr. Joseph Chang, vedúci výskumu a výkonný podpredseda  
pre vývoj produktov
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Vedecká inovácia, ktorú vytvorila spoločnosť Nu Skin® ako líder v priemysle zdravia a krásy. Naše 
patentované zloženie produktov a technológie nám umožňujú stanoviť nové priemyselné štandardy  
v zdrojoch starnutia a uvádzať reálne riešenia s preukázateľnými výsledkami. Existencia nášho 
vlastného vedeckého tímu dokazuje našu oddanosť výskumom a vývojom, ako aj zaviazanosť  
k spolupráci s vedúcimi výskumnými inštitúciami. Spomínané vzťahy spolupráce nám umožnili  
vyvinúť produkty ďalšej generácie v oblasti starostlivosti o pleť a výživových doplnkov.

INOVATÍVNA. 
SPOLUPRACUJÚCA.
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VEDA ageLOC® 

Spoločnosť Nu Skin® má najnovšie poznatky o tom, 
ako ovplyvniť viditeľné známky starnutia na vyššej 
úrovni. V spolupráci s niektorými poprednými 
svetovo uznávanými vedcami v oblasti anti-agingu, 
vedci spoločnosti Nu Skin® identifikovali kľúčové 
skupiny génov nazývané supermarkéry alebo 
arSuperMarkers, ktoré súvisia s vekom a ovplyvňujú 
spôsob nášho starnutia. Exkluzívna veda ageLOC® 
spoločnosti Nu Skin® sa zameriava na tieto prvotné 
zdroje starnutia za účelom vytvorenia produktov, 
ktoré vám pomôžu vyzerať a cítiť sa mladšie.
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IDENTIFIKÁCIA ZDROJA
Vedecká obec má prístup k ľudskému genómu, avšak vedecký 
prielom spoločnosti Nu Skin® vo forme vedy ageLOC®  
nám umožňuje vysvetliť ho zmysluplnejším spôsobom.  
V nedávnom objave spoločnosť Nu Skin® spolu s expertmi  
v oblasti anti-agingu a genetiky identifikovali kľúčové skupiny 
génov nazývané Zväzky génov mladosti. Spoločnosť  
Nu Skin® verí, že objavenie a identifikácia týchto funkčných 
skupín génov je zásadná na adresovanie známok starnutia 
priamo v zdroji.

Výsledky klinických štúdií, genómové analýzy a opodstatnené 
výskumy doviedli vedcov spoločnosti Nu Skin® k identifikácii 
génov, ktorých expresný profil má určité spoločné 
charakteristické známky súvisiace s mladistvosťou.  
Expresia týchto génov je zodpovedná za prejav známok 
starnutia na našej pleti.

ZNOVUNADOBUDNUTIE MLADOSTI
Po identifikácii týchto kľúčových skupín génov je potrebné 
pochopiť, ako ich činnosť môže odzrkadliť mladší profil pleti. 
Znovunadobudnutie rovnováhy tohto profilu je zložitý proces, 
nejedná sa len o ich pridanie alebo odobranie. Niektoré 
činitele musia byť pridané, iné zas odobrané. Vlastná veda 
ageLOC® spoločnosti Nu Skin® vytvára nové príležitosti  
na podporu mladšie vyzerajúcej pleti a tela.

„ Na identifikáciu funkčných skupín 
supermarkérov súvisiacich  
s vekom, nazývaných Zväzky  
génov mladosti, spoločnosť 
Nu Skin® používa technológiu 
génového čipu. Náš výskum 
týkajúci sa Zväzkov génov mladosti 
nám pomáha lepšie pochopiť 
celkový mechanizmus vzniku 
viditeľných známok starnutia,  
ktoré ovplyvňujú náš vzhľad  
počas procesu starnutia.“
Helen Knaggs, Ph.D., viceprezidentka 
pre globálny výskum a vývoj
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ZVONKU 
DOVNÚTRA
Nu Skin® je vedúcou spoločnosťou v odvetví 
starostlivosti o pleť s vedecky vyspelými 
technológiami pre ingrediencie, ako aj pleti 
prospešnými receptúrami obsahujúcimi zložky 
najvyššej kvality. A dnes, spolu s našou vedou 
ageLOC®, naše produkty starostlivosti o pleť sú  
o krok vpred, napomáhajúc vám odomknúť 
tajomstvo mladšieho vzhľadu dnes aj zajtra.
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ageLOC® LumiSpa™
1 krok, 2 minúty, 7 výhod.
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Produkt ageLOC® LumiSpa™ bol zostavený tak, aby poskytol viac než čistenie 
povrchu pleti, ide totiž o riešenie 7 v 1 pre mladistvý vzhľad pleti. 

Dvojminútové dôkladné čistenie dobre premysleného produktu ageLOC® LumiSpa™ zanechá 
vašu pleť obnovenú a sviežu, vďaka čomu získa mladistvý vzhľad. Ide o dermatologicky 
testovaný vynález ageLOC® LumiSpa™ spoločnosti Nu Skin, inšpirovaný technológiou génovej 
expresie, ktorá súvisí s tvorbou štrukturálnych proteínov pokožky. Po každom kúpeľovom 
zážitku s prístrojom ageLOC® LumiSpa™ sa budete tešiť na ďalšie použitie produktu.

ageLOC® LumiSpa™ je vodeodolný a nabíjateľný ručný prístroj starostlivosti o pleť. V prípade 
použitia prístroja so špeciálne zostavenými aktivačnými čistiacimi prípravkami ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleansers prístroj paralelne mení svoj vzhľad, pričom pleť vyhladzuje a čistí.

Klinicky potvrdené výhody
• Znížený vzhľad pórov 
• Hladkosť 
• Jemnosť 
• Žiarivosť 
• Jas 
• Sviežosť 
• Dôkladné čistenie
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ageLOC® LumiSpa™ 
for Normal to Combination skin 
(pre normálnu až zmiešanú pleť)
• Prístroj ageLOC® LumiSpa™ 
• Nabíjacia jednotka 
• Napájací kábel 
• Napájacia zástrčka 
• Rýchly sprievodca 
• Normálna* silikónová hlavica 

ageLOC® LumiSpa™ 
• Aktivačný čistiaci prípravok 

ageLOC® LumiSpa™ Activating 
Cleanser for normal/combo skin 
(pre normálnu až zmiešanú pleť) 

Položka č.  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Oily Skin 
(pre mastnú pleť)
• Prístroj ageLOC® LumiSpa™ 
• Nabíjacia jednotka 
• Napájací kábel 
• Napájacia zástrčka 
• Rýchly sprievodca 
• Normálna* silikónová hlavica 

ageLOC® LumiSpa™ 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser (pre mastnú pleť)

Položka č.  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
for Dry Skin 
(pre suchú pleť)
• Prístroj ageLOC® LumiSpa™ 
• Nabíjacia jednotka 
• Napájací kábel 
• Napájacia zástrčka 
• Rýchly sprievodca 
• Normálna* silikónová hlavica 

ageLOC® LumiSpa™ 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser for Dry skin 
(pre suchú pleť)

Položka č.  97976652 
97106652: GB, IE

* Hrubú silikónovú hlavicu je možné si zakúpiť zvlášť.

PC_Q2_2018.indd   12 07.05.2018   16:26:59



13

Normálna silikónová hlavica 
ageLOC® LumiSpa™
Univerzálna hlavica vhodná  
pre väčšinu typov pleti. Pružná 
silikónová hlavica prístroja jemne kĺza 
po povrchu pleti v záujme odstránenia 
nečistôt a uvoľnených odumretých 
kožných buniek.

Položka č. 97310013

Hrubá silikónová hlavica 
ageLOC® LumiSpa™
Hrubá hlavica ponúka výraznejšiu 
exfoliáciu.

Položka č. 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Normal to Combination skin 
(pre normálnu až zmiešanú pleť)
Tento čistiaci prípravok obsahuje 
jemný systém čistenia pre normálnu  
až zmiešanú pleť s coco-betaínom  
v kombinácii s glycerínom  
pre vyrovnanie a doplnenie  
zloženia produktu.

100 ml
Položka č. 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Dry skin (pre suchú pleť)
Tento čistiaci prípravok obsahuje 
činidlá pre suchú pleť, akými sú laktát 
sodný, sodík PCA, glycín, fruktóza, 
niacínamid, skvalen a inosit, aby takto 
produkt napomáhal chráneniu 
prirodzených hydratačných faktorov 
pleti.

100 ml
Položka č. 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
for Oily skin (pre mastnú pleť)
Tento čistiaci prípravok obsahuje 
funkčné čistiace prísady, kombináciu 
sulfátov a betaínu pre mastnú pleť.

100 ml
Položka č. 97001493

Silikónové hlavice ageLOC® LumiSpa™
ageLOC® LumiSpa™ zahŕňa 2 hlavice: Normálnu a hrubú. Vďaka svojej mäkkej silikónovej hlavici sa ageLOC® LumiSpa™ pohybuje na presne 
takej frekvencii, ktorá je potrebná k tomu, aby prístroj účinne dodával pleti výhody, vďaka ktorým bude po prvom použití hladšia a jemnejšia. 
Ich jemné, neabrazívne silikónové povrchy sú hygienické a vo všeobecnosti sa ľahšie čistia ako kefkové hlavice bežne dostupné na trhu.

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers
ageLOC® LumiSpa™ zahŕňa 3 pleťové čistiace prípravky navrhnuté pre rôzne typy pleti, čiže pre normálnu/zmiešanú, suchú a mastnú pleť. 
Tieto presvedčivé produkty na čistenie pleti obsahujú vlastnú zložkovú zmes ageLOC® spoločnosti Nu Skin. Tieto produkty boli navrhnuté  
na použitie s prístrojom ageLOC® LumiSpa™ a spolu tvoria systém, ktorý spája účinnosť a inováciu. V prípade použitia podľa pokynov vám systém  
ageLOC® LumiSpa™ ponúka mladistvo a zdravo vyzerajúcu pleť, pretože po použití bude vaša pleť čistá, ale zároveň vyhladená a jemná.
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PRISPÔSOBENÁ  
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Predstavte si anti-agingovú starostlivosť o pleť, ktorá je natoľko individuálna ako vy sami. Zažite to vďaka 
ageLOC Me®, najmodernejšej technológii a prelome v anti-agingových receptúrach.
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Spoločnosť Nu Skin® vďaka produktu ageLOC Me® výrazne zmenila starostlivosť o pleť, s úplne novým 
prístupom k anti-agingu. Balíček obsahuje 5 prelomových zásobníkov sér (1 denný hydratačný prípravok,  
1 nočný hydratačný prípravok a 3 anti-agingové séra v jednom kroku s prístrojom), jedinečný prístroj  
a inteligentnú analýzu pleti ageLOC Me®, ktoré predstavujú anti-agingovú starostlivosť o pleť,  
akú ste ešte nevideli, nepocítili, ba dokonca si nevedeli ani predstaviť.

ODBORNÁ ANALÝZA PLETI
ageLOC Me® eliminuje dohady, vďaka čomu  
vám uľahčí nájsť vašu ideálne prispôsobenú škálu 
produktov dennej starostlivosti o pleť, vrátane vášho 
anti-agingového séra, denných a nočných  
hydratačných krémov.

ageLOC® ANTI-AGINGOVÉ RECEPTÚRY
Revolučná ageLOC ® technológia, ktorá sa zameriava 
na zdroje viditeľných známok starnutia pokožky, vám 
predstaví najsofistikovanejšie anti-agingové zostavenia 
produktov spoločnosti Nu Skin® mimoriadnym 
spôsobom.

JEDINEČNÝ ZÁŽITOK  
ZO STAROSTLIVOSTI O PLEŤ
ageLOC Me® premení váš denný režim na skutočne 
luxusný, bezdotykový a hygienický zážitok pomocou 
jedinečného špičkového prístroja na dodanie zložiek 
pleti.
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PRÍSTROJ ageLOC Me®
•  Prvý kozmetický prístroj svojho 

druhu s bezdotykovým 
dávkovačom 

•  Vďaka nemu bude vaša denná 
starostlivosť o pleť elegantnejšia, 
rýchlejšia, jednoduchšia  
i zábavnejšia

•  Pomocou neho dostanete presné 
dávky produktov v správnom čase

• Hygienické a čisté nanášanie

ANALÝZA PLETI ageLOC Me®
•  Inteligentný algoritmus analýzy 

pleti, založený na skúsenostiach  
a odbornej znalosti spoločnosti  
Nu Skin®

•  Prispôsobenie podľa vašich 
preferencií, vášho typu pleti

•  Eliminuje dohady, čím bude výber 
produktov starostlivosti  
o pleť presnejší 

•  Umožňuje vám doladiť váš denný 
režim podľa vašich potrieb

REFERENČNÁ SADA 
ageLOC Me®
•  Zásobníky vám umožnia zistiť 

potreby a preferencie vašej pleti
•  Vlastné receptúry ageLOC®
•  Anti-agingové zložky prichádzajú 

v 3 samostatných zásobníkoch sér, 
aby vám dodali širokú škálu 
aktívnych zložiek v jednom kroku

•  Je uchovávaná vo vzduchotesnom, 
jedinečnom zásobníku,  
ktorý zaručuje najoptimálnejšie 
dodanie produktu 

Systém starostlivosti o pleť ageLOC 
Me® zahŕňa: 
1 prístroj ageLOC Me®,  
1 Referenčnú sadu ageLOC Me®  
(5 počiatočných zásobníkov sér 
ageLOC Me®: 1 denný hydratačný 
prípravok s vôňou a SPF 25 – 28 ml, 
1 nočný hydratačný prípravok  
bez vône – 28 ml a 3 séra – po 12 
ml), 1 rýchlu príručku ageLOC Me®,  
1 kartu na analýzu pleti  
ageLOC Me®, 1 cestovnú sadu 
ageLOC Me® a 4 AA batérie.
Položka č. 97001640

Referenčná sada ageLOC Me®  
je dostupná aj individuálne.
5 zásobníkov sér ageLOC Me®  
(1 denný/1 nočný/3 séra)
Položka č. 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Prispôsobené pre vás, vami

ageLOC Me® je prvý luxusný anti-agingový systém starostlivosti o pleť, ktorý zahŕňa prispôsobiteľnosť, starostlivosť 
o pleť a inováciu. Balíček ageLOC Me® obsahuje 1 prístroj ageLOC Me®, ako aj zásobu anti-agingových produktov 
na 1 mesiac vo forme Referenčnej sady.
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PRISPÔSOBENÁ SADA ageLOC Me®
Získajte prisôsobenú starostlivosť o pleť pomocou analýzy pleti 
ageLOC Me. Online hodnotiaci nástroj vám umožňuje zažiť 
prispôsobenú starostlivosť o pleť s približne 2000 produktovými 
kombináciami, a to vďaka rôznym otázkam týkajúcim sa prostredia,  
v ktorom žijete, vašich obáv zo starnutia pleti a preferencií.  
Po vykonaní analýzy pleti použite váš osobný kód starostlivosti  
o pleť na nákup zásobníkov sér vhodných pre vás.

Absolvujte analýzu pleti ageLOC Me® a získajte váš osobný kód.

KOŽENÝ KUFRÍK ageLOC Me®
Tento luxusný kufrík vyrobený z pravej 
kože zahŕňa bezpečnostný stojanček 
pre prístroj ageLOC Me® a 3 praktické 
priehradky na zásobníky sér a batérie. 
Je to perfektný doplnok na prepravu 
vášho prístroja ageLOC Me®, a aby 
ste sa mohli pochváliť týmto 
jedinečným produktom.

Položka č. 86999185

CESTOVNÁ SADA ageLOC Me®
Cestujte s vašimi ageLOC® produktmi 
pomocou tejto praktickej cestovnej 
sady, ktorá obsahuje 3 dózy na vaše 
denné a nočné hydratačné prípravky, 
ako aj na sérum. Do tejto dózy  
sa zmestí množstvo produktov 
postačujúcich až na 7 dní.

Položka č. 97001644

DENNÉ A NOČNÉ  
HYDRATAČNÉ 
PRÍPRAVKY ageLOC Me®
Denné a nočné prípravky boli 
vytvorené tak, aby 
spolupracovali v záujme 
poskytnutia vám komplexnej 
hydratácie. Hydratačné 
prípravky pomáhajú zlepšiť 
proces bunkovej obnovy  
pre zjemnenú štruktúru pleti, 
ktorá bude vďaka tomu hladká 
a hebká. Získajte prispôsobené 
hydratačné prípravky podľa 
vašich preferencií pomocou 
analýzy pleti ageLOC Me®.

SÉRUM ageLOC Me®
Séra zacieľujú širokú škálu obáv 
zo starnutia pleti, ako napr. 
výskyt jemných línií a vrások, 
nerovnomerný tón pleti, veľkosť 
pórov, nejednotný tón pleti, 
pevnosť pleti atď.  
Vaše 3 konkrétne zásobníky  
sér závisia od vašich potrieb 
starostlivosti o pleť, ktoré ste 
zadali počas absolvovania 
analýzy pleti.

1.  Objavte systém 
starostlivosti o pleť 
ageLOC Me® a zistite 
viac o vašej pleti

4 KROKY PRISPÔSOBENEJ STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

4.  Prispôsobte svoj režim 
starostlivosti o pleť 
ročnému obdobiu, vašim 
obavám zo starnutia  
či zmene lokality. 

2.  Prispôsobte svoju dennú 
starostlivosť o pleť vašim 
preferenciám vďaka 
analýze ageLOC Me®

3.  Zažite individuálnu 
starostlivosť o pleť
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Naštartujte silu mladosti.
Patentovaný prístroj ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II 
dokáže zjemniť vzhľad línií a vrások, 
posilniť pleť, oživiť vlasovú pokožku  
a osviežiť vzhľad pokožky tela. Štúdie 
ukazujú, že galvanický prúd zlepšuje 
dodávanie kľúčových zložiek do 
pokožky. Výsledky sú také 
pozoruhodné, že vaša žiarivá, 
mladistvá pleť bude udivovať ľudí 
zaujímajúcich sa o váš vek a vaše 
tajomstvo. Ste pripravení  
naštartovať svoju silu mladosti? 

Položka č.  97101332 (biela) 
97101333 (čierna)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Naštartujte silu k dosiahnutiu mladšieho vzhľadu pomocou prístroja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System® II. Odhaľte sviežu, hebkú, žiarivú pleť; znížte vzhľad línií a vrások; zvýšte žiarivý vzhľad vašich vlasov  
a znížte viditeľný vzhľad celulitídy. Získajte oživený, sviežejší a mladší vzhľad vďaka bezkonkurenčným výsledkom.
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OPIS VÝHOD
Bolo preukázané, že ageLOC®  
prísady poskytujú pokožke ochranu 
pred oxidačným stresom znížovaním 
prejavu voľných radikálov súvisiacich  
s enzýmom arNOX. Môže to pomôcť 
spomaliť proces starnutia pokožky, 
ktorý môže byť spôsobený zrýchlenou 
tvorbou voľných radikálov.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
WITH ageLOC®
Mladšie vyzerajúca pleť  
v priebehu 5 minút.
Produkty Nu Skin Galvanic Spa 
System® Facial Gels with ageLOC® 
poskytujú ošetrenie tváre v dvoch 
krokoch, ktoré umožní pokožke 
optimálne dodanie anti-agingových 
zložiek. Využíva patentovanú 
technológiu ageLOC®, ktorá  
sa zameriava na viditeľné známky 
starnutia pokožky priamo v ich zdroji 
tvorby. Premeňte vašu unavenú  
a zaťaženú pokožku na pleť s 
okamžitým pocitom osvieženia, 
hydratácie a neuveriteľnej hebkosti  
a čistoty.

Gél na predbežné ošetrenia  
a ošetrovací gél – 4 ampulky  
z každého druhu
Položka č. 97003876

Predbežné ošetrenie Ošetrenie

VÝBER VÝBER

BEZKONKURENČNÉ VÝSLEDKY
Zvýšte viditeľné výhody produktu 
ageLOC® Future Serum, hlavného 
prvku produktovej línie ageLOC® 
Transformation, v priemere o 80% 
spomedzi viacerých viditeľných 
známok starnutia používaním prístroja 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II trikrát do týždňa.*

NADSTAVEC NA TVÁR

PRED 
POUŽITÍM

PO 
POUŽITÍ1

(Výsledky po 6 mesiacoch)2

1 Dosiahnuté výsledky nemusia byť príznačné a vaše výsledky môžu byť odlišné.
2 Výsledky boli dosiahnuté používaním produktov ageLOC® Transformation dvakrát denne, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II a Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® dvakrát do týždňa.
3 Výsledky boli dosiahnuté po používaní prístroja Nu Skin Galvanic Spa System® II a produktov Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

PREUKÁZANÝ ROZDIEL: NAŠTARTUJTE SILU MLADOSTI V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH MINÚT

PRED 
POUŽITÍM

PO 
POUŽITÍ1

(Výsledky po 1 použití)3

PRED 
POUŽITÍM

PO 
POUŽITÍ1

(Výsledky po 1 použití)3

Čas, min

Tento pokus ukazuje,  
ako in vitro arNOX 
spomaľovač ovplyvňuje 
enzýmovú činnosť arNOX.

arNOX činnosť – in vitro pokus 

Č
in

no
sť

 a
rN

O
X

*

PRIDANIE arNOX INHIBÍTORA

*činnosť arNOX meraná in vitro prostredníctvom zníženia ferricytochrómu C, nmole/min/1,5 mg epidermis

*  Sedemdňová nezávislá klinická štúdia za účasti 30  
žien v novembri 2009.
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PLÁŠTENKY NU SKIN®
Dodajte vašim ukážkam  
dotyk profesionality.
Tieto biele značkové pláštenky  
Nu Skin® sú vyrobené z vodeodolného 
nylonu.

73x73 cm 
10 kusové balenie
Položka č. 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Teraz sa za vašimi vlasmi  
určite každý otočí. 
Produkt obsahuje Tricalgoxyl® a bol 
zostavený na použitie s produktom 
Nutriol® Hair Fitness Treatment  
na podporu zvýšenia hustoty  
a lesku vlasov.

125 ml
Položka č. 97101219

NADSTAVEC  
NA VLASOVÚ POKOŽKU

NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Napomáha hustému vzhľadu  
i pocitu vlasov
Tento nezmývateľný produkt 
remineralizuje vlasovú pokožku  
a hydratuje vlasy pomocou  
zložky Tricalgoxyl®.

12 ampúl 
Položka č. 97101218

VÝBER 1  Tento produkt nie je určený na použitie s prístrojom 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II.
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VÝBER

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Vyhlaďte vzhľad línií  
silou peptidov.
Toto vyspelé zloženie obsahuje 
revolučné prokolagénové peptidy, 
ktoré pomáhajú zjemniť vzhľad 
miernych až hlbokých línií v okolí úst, 
očí a na čele už v priebehu štyroch 
týždňov. Pre získanie ešte väčších 
výhod používajte tento produkt  
s prístrojom ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II  
s nadstavcom na cielené ošetrenie.

30 ml
Položka č. 97102704

NADSTAVEC NA TAŽKO 
DOSTUPNÉ MIESTA

KOZMETICKÁ TAŠKA 
GALVANIC SPA 
Pomocou tejto tašky budete mať 
všetky obľúbené doplnky po ruke.
Vďaka elastickým páskam  
na uchytenie fľaše a s priehradkami  
na zips máte lepší prehľad  
a jednoduchý prístup k predmetom.

Položka č. 86997616

UTERÁKY NU SKIN®
Dodajte štýl času venovanému 
starostlivosti o krásu.
Tieto uteráky, vyrobené zo 100% 
bavlny, sú mimoriadne jemné, 
absorpčné a dlho vydržia.

60x80 cm 
10 kusové balenie
Položka č. 97137499

JEMNÉ UTERÁKY NU SKIN®
Luxusne jemné uteráky  
s vynikajúcou absorpciou.
Tieto mimoriadne mäkké uteráky  
vám poskytnú pohodlné očistenie  
pleti po každom použití  
galvanického prístroja. 

30x30 cm 
10 kusové balenie
Položka č. 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
Nadišiel čas posunúť vedu o starnutí pokožky jeden krok vpred pomocou jedného z najvyspelejších prístrojov  
na vylepšenie tela. Na základe vedy ageLOC® predstavujú tieto tri telové produkty ageLOC® nový vedecký 
prelom týkajúci sa vyhladzovania a spevnenia pokožky vášho tela. Naštartujte silu mladosti a pripravte  
sa na získanie mladistvejšieho vzhľadu.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Pre váš kontúrovanejší, pevnejší, 
vyhladenejší vzhľad.
Tento intenzívny spa režim 
minimalizuje a pomáha vyhladzovať 
vzhľad pomarančovej kože v záujme 
zlepšovania pevnosti pokožky  
a pomáha zlepšovať jej celkový vzhľad. 
Taktiež pomáha zlepšovať bunkovú 
energiu pre oživenie a očistenie 
pokožky, zatiaľ čo znižuje viditeľné  
známky starnutia.

150 ml
Položka č. 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Pre váš kontúrovanejší,  
vyhladenejší vzhľad.
Toto denné hydratačné a kontúrovacie 
telové mlieko pomáha zlepšovať 
bunkovú obnovu potrebnú  
pre obnovenie pokožky, pričom  
jej dodáva prirodzenú rozžiarenú 
štruktúru. Obsahuje aj zložky, ktoré 
pomáhajú minimalizovať výskyt 
vzhľadu celulitídy, pričom  
vyhladzujú pokožku.

150 ml
Položka č. 97003903

1  Pre ešte lepšie výhody používajte  
ageLOC® Dermatic Effects po každom použití 
produktu ageLOC® Body Shaping Gel.

2  Tento product nie je určený na použitie s prístrojmi 
ageLOC® Galvanic.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Vaše optimalizované telo.
Pomocou tejto prelomovej technológie zachytila 
spoločnosť Nu Skin® budúcnosť starostlivosti o telo 
vďaka prístroju ageLOC® Galvanic Body Spa. 
Obsahuje patentovaný vodivý povrch ageLOC®  
a využíva pulzujúce galvanické prúdy v záujme 
optimalizovania výhodného anti-agingového efektu 
vybraných produktov pre ageLOC® Galvanic Body 
Spa v oblasti ramien, brucha a stehien. Prístroj 
ageLOC® Galvanic Body Spa pomáha očistiť  
i osviežiť pokožku, ako aj redukovať viditeľné 
známky starnutia pokožky.

Položka č. 97103972 (balík ageLOC® Galvanic Body Trio obsahuje  
1 ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel  
a 1 ageLOC® Dermatic Effects)

PO POUŽITÍ1

(Výsledky po 6 týždňoch)2

PRED POUŽITÍM

1 Dosiahnuté výsledky nemusia byť príznačné a vaše výsledky môžu byť odlišné.
2  Výsledky boli dosiahnuté po použití produktov ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel 
trikrát do týždňa a ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denne.

ZMERAJTE ROZDIEL

ageLOC® ADR BALÍK  
NA TVÁR A TELO
Špeciálny ADR balík obsahuje  
2 pleťové gély Nu Skin Galvanic 
Spa System® Facial Gels with 
ageLOC®, 1 ageLOC® Body 
Shaping Gel a 1 ageLOC® 
Dermatic Effects.
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KĽÚČOVÉ SYSTÉMY
Kľúčové systémy starostlivosti o pleť spoločnosti Nu Skin® sú vytvorené tak, aby vyhoveli 
individuálnym potrebám vašej pokožky: naše produkty starostlivosti o pleť ageLOC® zahŕňajú naše 
najvyspelejšie produktové systémy. Nu Skin 180˚® zlepšuje bunkovú obnovu; produkty Nutricentials® 
sú výborné na citlivú pleť a Nu Skin Clear Action® bojuje s vyrážkami.
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ageLOC®

Náš najvyspelejší produktový systém.
ageLOC ® Transformation predstavuje najsilnejší režim starostlivosti o pleť spoločnosti Nu Skin®, ktorý odhaľuje  
mladšie vyzerajúcu pleť ôsmimi spôsobmi – pre váš mladistvejší vzhľad. Ste pripravení na skutočnú premenu?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Jemne čistí a pripravuje pleť  
na ráno aj večer. 
Tento sofistikovaný penový čistiaci 
prípravok kombinuje čistenie  
a tonizáciu v jednom kroku, pričom 
pleti poskytuje pokrokové zložky  
pre zníženie výskytu viditeľných 
znakov starnutia. Tento luxusný 
produkt dodáva pleti prímes 
ageLOC® zložiek a zanechá  
ju s pocitom hebkosti a sviežosti.

60 ml
Položka č. 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
Pre hladkú, hebkú pleť.
Produkt obsahuje zložky, u ktorých bolo 
dokázané, že stimulujú bunkovú obnovu 
o 85%1 pre hladšiu, jemnejšiu textúru 
pleti. Jeho mimoriadne jemné zloženie 
navyše dotvára pleti vlastnú štruktúru, 
pôsobiacu v priebehu prirodzeného 
obnovovacieho procesu pokožky počas 
noci. Pri pravidelnom večernom použití 
tento výborný krém dodáva pleti 
vynikajúce výhody ageLOC® 
technológie, ktorá zacieľuje viditeľné 
známky starnutia pokožky a výrazne 
znižuje vzhľad jemných línií, vrások  
a veľkosti pórov, čiže ráno vstanete  
s rozžiarenou, zvláčnenou pleťou. 

30 ml
Položka č. 97003880

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

Položka č. 97103774 (elements a serum) 
Položka č. 97003888 (transformation)

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

Položka č. 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Mladšie vyzerajúca  
pleť ôsmimi spôsobmi.
Silné a vedecky otestované zložky 
znižujú vzhľad viditeľných známok 
starnutia a stimulujú mladistvú 
bunkovú obnovu pleti o 85%1. 
Patentovaná technológia získavania 
zložiek podporuje mladistvú štruktúru 
pleti, vďaka čomu zvyšuje tvorbu 
štrukturálneho proteínu a zabraňuje 
jeho rozpadu, čím podporuje pevnú 
štruktúri pleti. ageLOC® Future 
Serum – pre viditeľne mladší vzhľad.

30 ml
Položka č. 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Rozjasňuje, hydratuje  
a posilňuje pleť.
Produkt obsahuje zložky, u ktorých 
bolo dokázané, že redukujú vzhľad 
jemných línií a vrások o 45%2. 
Rozjasňuje, hydratuje a posilňuje 
pokožku pomocou zložiek ageLOC®, 
pričom pomáha chrániť pleť  
pred nežiaducimi vplyvmi 
nadmerného slnečneho žiarenia. 
Tento ľahký denný hydratačný krém  
je vynikajúci pod make-up, okrem  
toho stimuluje bunkovú obnovu 
pokožky pre jej hladšiu a jemnejšiu 
textúru, vďaka čomu jej dodáva  
mladší, rozžiarený vzhľad každý deň.

25 ml
Položka č. 97003904

1 Osemtýždňová laboratórna štúdia pri použití Equolu.
2 Štvortýždňová in vitro štúdia pri použití extraktu z bambusu, extraktu z hrachu a zmesi glukosamínov.

Ušetrite s ageLOC® ADR 
balíkmi. Pre viac informácií  
o tom, ako môžete využiť túto 
špeciálnu ponuku, sa poraďte  
s vaším Distribútorom.
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8Mladšie vyzerajúca pleť 8 spôsobmi
Výsledky nezávislej spotrebiteľskej štúdie subjektívneho vnímania produktu 
ageLOC® Future Serum počas jeho používania*

ageLOC® Future Serum ako súčasť vášho anti-agingového režimu vám poskytne úžasné 
výhody ôsmimi významnými spôsobmi:

Precentuálne zlepšenie základnej úrovne

1. Mladistvá štruktúra pleti

2. Hladkosť pleti

3. Jednotný tón pleti

4. Jemné línie/vrásky

5. Žiarivosť (Jas)

6. Veľkosť pórov

7. Farebná indispozícia (vyrážky)

8. Hydratácia

Výsledky vnímania zmien po 12 týždňoch používania produktu

*12-týždnové klinické testy subjektívneho vnímania produktu ageLOC® 
Future Serum s 25 subjektmi.

PRED POUŽITÍM PO POUŽITÍ1

(Výsledky po 90 dňoch)2

1 Výsledky nemusia byt príznačné a vaše výsledky môžu byť odlišné.
2  Výsledky boli dosiahnuté používaním produktov ageLOC® Transformation dvakrát denne, ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II a Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® dvakrát do týždňa.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Zbavte sa mdlej zostarnutej  
pokožky za pár minút.
Tento vedecky overený produkt 
obsahujúci 10% roztoku kyseliny mliečnej 
pomáha redukovať výskyt viditeľných 
známok starnutia, poskytuje ochranu  
a pomoc pri udržaní mladého a sviežeho 
vzhľadu pleti. Intenzívny píling na tvár, 
ktorý je účinný samostatne a takisto  
aj ako súčasť produktového systému  
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System, 
pomáha stimulovať obnovu buniek  
pre hladší a mladší vzhľad pleti.

2 nádobky
( každá 25 ml nádobka obsahuje  
18 tampónov)

Položka č. 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Špecialista na bunkovú obnovu  
od spoločnosti Nu Skin®.
Tento produkt, ktorý obsahuje 15% 
koncentrát glukonolaktónu  
a polyhydroxy kyseliny, jemne,  
ale efektívne pomáha stimulovať 
bunkovú obnovu pre odhalenie 
mladistvejšieho vzhľadu pleti.

30 ml
Položka č. 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Ochrana počas hydratácie.
Obsahuje svetlom aktivované 
fotozómy. Tento technologicky 
vyspelý hydratačný krém  
s avokádovým olejom vyživuje pleť, 
pričom jej pomáha udržiavať svoju 
prirodzenú ochrannú bariérovú 
funkciu. Okrem toho poskytuje pleti 
ochranu pred širokospektrálnym  
UVB žiarením.

30 ml
Položka č. 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Zobuďte sa s mladším vzhľadom.
Tento bohatý hydratačný nočný krém 
pomáha chrániť pleť pred oxidačným 
stresom a posilňuje prirodzenú 
ochrannú bariéru pleti, vďaka čomu 
bude hodvábne hebká.

30 ml
Položka č. 97101252

OSEMTÝŽDŇOVÝ REŽIM NU SKIN 180°®

V klinickej štúdii o produktoch Nu Skin 180°®, ktorá sa uskutočnila  
v nezávislých laboratóriách, klinickí výskumníci zhodnotili, že pokožka  
sa zlepšila u 50 účastníkov testu. Po ôsmich týždňoch sa u všetkých 
testovaných osôb prejavilo viac zlepšení v celkovej žiarivosti pokožky.  
Podľa hodnotení klinických pracovníkov bolo percento testovaných osôb,  
u ktorých došlo k preukázanému zlepšeniu pleti v rámci individuálnych 
atribútov pleti a jej celkovej žiarivosti nasledovné:

Farebná 
indispozícia

Veľkosť 
pórov

Vrásky Štruktúra 
pleti

Pe
rc

en
to

 zl
ep

še
ni

a p
ok

ož
ky

  
po

 ô
sm

ich
 tý

žd
ňo

ch

NU SKIN 180°® FACE WASH
Zmyte viditeľné známky starnutia 
spôsobené starnutím pleti v dôsledku 
životného prostredia.
Tento bohatý krémový produkt 
obsahujúci 10% aktívneho vitamínu C, 
sa zameriava na starecké škvrny  
a farebnú indispozíciu, podporuje 
spevnenie pleti a pomáha redukovať 
vzhľad jemných línií a vrások.

125 ml
Položka č. 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Prečisťuje a sťahuje póry.
Tento produkt, ktorý obsahuje  
di- a tripeptidy z hydrolyzovaného 
ryžového proteínu, zlepšuje pevnosť 
pleti a udržiava jej jemný a žiarivý 
vzhľad. Extrakt z huby čistí a sťahuje 
póry a výnimočný HMW komplex 
upokojuje a ochraňuje pokožku.

100 ml
Položka č. 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 
podporuje bunkovú obnovu  
a znižuje vzhľad línií a vrások.  
Tento systém pozostáva z piatich 
produktov: Face Wash, Skin Mist, 
Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator a Night Complex.

Položka č. 97101255

NU SKIN 180°®

Premeňte svoju pleť.
Jemný, ale silný produkt Nu Skin 180°® Anti-Ageing System od spoločnosti Nu Skin® je špecialistom na bunkovú obnovu. Tento 
pokrokový produktový systém obsahujúci hydroxy kyseliny, zacieľuje viditeľné známky starnutia stimulovaním prirodzenej obnovy pleti 
a znižovaním vzhľadu jemných línií a vrások. Nu Skin 180°® predstavuje prielom za účelom dosiahnutia mladšieho vzhľadu pokožky.

Ušetrite s ADR balíkom  
Nu Skin 180°® Anti-Ageing 
System. Pre viac informácií  
o tom, ako môžete využiť túto 
špeciálnu ponuku, sa poraďte  
s vaším Distribútorom.
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NORMÁLNA AŽ SUCHÁ PLEŤ
Normálna až suchá pleť potrebuje väčšiu kapacitu na uskladnenie vody. Tieto produkty poskytujú perfektný základ pre vašu dennú 

starostlivosť o pleť, pričom ochraňujú prirodzenú ochrannú hydratačnú bariéru pokožky.

CREAMY CLEANSING LOTION
Pri každom čistení chráni  
prirodzenú hydratačnú bariéru pleti.
Tento jemný čistiaci prípravok  
bez obsahu mydla odstraňuje 
nečistoty bez poškodenia  
dôležitých pleťových lipidov.

150 ml
Položka č. 97110310

pH BALANCE TONER
Pripravuje pokožku 
na hydratáciu a výživu.
Obsahuje extrakt z jahôd, ktorý 
poskytuje pleti ideálnu hodnotu pH, 
pričom pomáha zmierniť vzhľad pórov.

150 ml
Položka č. 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TO DRY SKIN 
Hydratuje a chráni pokožku.
Tento denný krém s obsahom 
bezfarebných karotenoidov zlepšuje 
odolnosť pokožky pred vplyvmi 
životného prostredia, ktoré môžu 
pôsobiť negatívne na pokožku. 

50 ml
Položka č. 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Zlepšuje pružnosť a odolnosť  
pleti počas spánku.
Tento bohatý krém obsahuje 
fosfatidylcholín, ktorý podporuje 
obnovovací proces pleti, zatiaľ čo 
zvyšuje pružnosť a odolnosť  
bunkovej membrány. 

50 ml
Položka č. 97102705

NUTRICENTIALS® 
Produkty Nutricentials® boli zostavené s miestnym použitím overených zložiek, ktoré prirodzene zlepšujú zdravý 
vzhľad pleti. S kľúčovými živinami získanými z lokálnych potravín z celého sveta, produkty Nutricentials® obsahujú 
zložky výborné aj na citlivú pokožku a pomáhajú udržiavať zdravý a žiarivý vzhľad pleti.
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PURE CLEANSING GEL
Hĺbkovo prečisťuje póry.
Tento čistiaci gél, ktorý je bez obsahu 
mydla, obsahuje papaín, enzým  
z papáje, ktorý uvoľňuje póry  
od prebytočného mazu a nečistôt. 

150 ml
Položka č. 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Znižuje lesk a viditeľnosť pórov 
Obsahuje výťažok z jahody  
na zmenšenie viditeľnosti pórov  
a podporuje žiarivú pleť. 

150 ml
Položka č. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
COMBINATION TO OILY SKIN
Zdravo vyzerajúca pleť  
bez mazu a lesku.
Tento krém zlepšuje prirodzenú 
odolnosť pokožky voči vplyvom 
životného prostredia, ktoré môžu 
pôsobiť negatívne na pokožku  
a pomáha regulovať prebytočný  
maz a lesk.

50 ml
Položka č. 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Zlepšuje pružnosť  
a odolnosť pleti počas spánku.
Tento bohatý krém obsahuje 
fosfatidylcholín, ktorý podporuje 
obnovovací proces pleti, zatiaľ čo 
zvyšuje pružnosť a odolnosť  
bunkovej membrány. 

50 ml
Položka č. 97102705

ZMIEŠANÁ AŽ MASTNÁ PLEŤ
Zmiešaná až mastná pleť si potrebuje efektívne udržať svoju vlastnú vlhkosť bez tvorby prebytočného mazu. Tieto produkty pomáhajú 

znižovať lesk a uvoľňovať nečistoty, ktoré upchávajú póry, zatiaľ čo podporujú hebkosť pokožky.

KOLEKCIA NUTRICENTIALS®
Zmiešaná až mastná pleť
Kolekcia šiestich produktov: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin a Night Supply Nourishing Cream  
v peknej kozemtickej taške.

Položka č. 97136438

KOLEKCIA NUTRICENTIALS®
Normálna až suchá pleť
Kolekcia šiestich produktov: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day  
SPF 15 Normal to Dry Skin a Night Supply Nourishing Cream  
v peknej kozmetickej taške.

Položka č. 97136437

* Viac informácií o tomto produkte nájdete na strane 32.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Tento komplexný a klinicky overený produktový 
systém vám dodá hladšie a čistejšie vyzerajúcu pleť, 
pretože bojuje s minulými, súčasnými a budúcimi 
viditeľnými známkami vyrážok. Produkty Nu Skin 
Clear Action® boli zostavené pomocou zložiek,  
ktoré dodávajú pokožke kľúčové výhody,  
podporené klinickými pokusmi.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Hĺbkové čistenie. 
Kolekcia štyroch produktov: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment a Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Položka č. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Viacnásobná činnosť pre dosiahnutie 
jedného výsledku menom čistá 
pokožka. 
Chráni a revitalizuje pleť. Kyselina 
mendelová redukuje vzhľad 
viditeľných známok vyrážok, ktoré  
sa objavili v minulosti, pretože veľmi 
rýchlo bieli tmavé škvrny vzniknuté  
na pokožke. Kyselina salicylová pracuje 
na tom, aby vnikla do pórov  
a rozpustila upchaté miesta. Tieto  
dve zložky, ktoré sú skombinované  
v ľahkom géle na tvár, spolu  
s antioxidantmi, akým je napr. 
glukonolaktón, podporujú prirodzenú 
odolnosť, čistotu a hladkosť pokožky, 
aby ste mohli čeliť každému dňu  
so skutočnou sebadôverou. 

30 ml
Položka č. 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Redukuje viditeľné známky  
vyrážok počas spánku. 
Tento nočný gél na tvár obsahuje 
kyselinu salicylovú a retinol na 
zmiernenie vzhľadu zvyšných 
viditeľných známok minulých vyrážok 
a pomáha dodať pleti hladkú, čistú  
a rovnomerne tonizovanú pleť.

30 ml
Položka č. 97110390

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Hĺbkové čistenie na dosiahnutie 
hodvábne hebkej pokožky.
Produkt bol zostavený tak, aby 
rozpustil nahromadený kožný maz, 
baktérie a nečistoty. Tento jedinečný 
čistiaci gél obsahuje kyselinu 
salicylovú, ktorá prečisťuje póry  
a znižuje výskyt vyrážok, vďaka  
čomu zanecháva pokožku sviežu  
a čistú bez toho, aby bola  
napnutá alebo suchá. 

100 ml
Položka č. 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Udržiava vašu pleť  
bez podráždenia a bez lesku.
Toto vyspelé tonikum upokojuje 
podráždenú, začervenanú pleť  
a vyrovnáva hladiny kožného mazu 
pomocou extraktu zo sladkého drievka 
(upokojuje podráždenú pokožku), 
zinkového PCA (pomáha regulovať 
množstvo kožného mazu) a špeciálnej 
zmesi vitamínov C a E (dodáva pokožke 
zásoby prirodzeného antioxidantu, 
ktorého množstvo sa môže stratiť,  
keď pokožka bojuje s vyrážkami).

150 ml
Položka č. 97110387

PC_Q2_2018.indd   30 07.05.2018   16:28:36



31

HYDRATÁCIA A DOPLNENIE
Všetci potrebujeme hydratačný krém, ktorý je prispôsobený osobitným potrebám našej pokožky. Existuje mnoho rôznych 
faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať potrebnú úroveň hydratácie pokožky, napr. kolísanie teploty, znečistenie. Nu Skin® vám ponúka 
širokú škálu ľahkých i bohatých pleťových hydratačných prípravkov. Tieto produkty môžu byť pridané k produktom vašej dennej 
starostlivosti o pleť, aby vám pomohli dosiahnuť správnu hydratáciu pre zdravší vzhľad pleti.

NaPCA MOISTURIZER
Pomáha udržať v pokožke cennú 
vlhkosť.
Tento krém s obsahom vitamínu E  
a prírodnej zvlhčujúcej látky NaPCA 
ľahko preniká do pokožky, aby doplnil 
vlastnú kapacitu viazania hydratácie  
v pokožke. Pocit sviežosti, ktorý  
po použití zostáva, robí tento 
hydratačný prípravok ideálnym  
pre všetky typy pleti. 

75 ml
Položka č. 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Intenzívna hydratácia nádherne 
upokojuje pokožku. 
Tento krém, ktorý je vyrobený  
z hnedej morskej chaluhy na posilnenie 
prirodzenej schopnosti pokožky 
absorbovať a zachovať si vlhkosť, 
udržiava jemnú pokožku v okolí očí 
hydratovanú, pričom pomáha zjemniť 
viditeľnosť jemných línií a vrások.

15 ml
Položka č. 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maximálna vlhkosť zachráni pokožku, 
ktorá je v nepriaznivom stave.
Moisture Restore je bohatší krém  
ako Rejuvenating Cream a zameriava sa 
na potreby mimoriadne suchej pleti. 
Tento bohatý hydratačný krém obsahuje 
pistáciový olej, aloe vera  
a vitamín E bojujúci s oxidačným 
stresom. Produkt posilňuje prirodzenú 
lipidovú ochrannú bariéru pokožky  
pre pružnosť a tvárnosť vysušenej  
či šupinatej pleti.

75 ml
Položka č. 97111259

REJUVENATING CREAM
Hydratačné povzbudenie pre suchšie 
typy pokožky.
Tento krém, ktorého účelom je 
zameriavať sa na špeciálne potreby 
suchej pokožky, zlepšuje jej vlhkosť 
viažucu schopnosť so silou kyseliny 
hyalurónovej. Jeho denné používanie 
nezlepšuje len vlhkosť pokožky,  
ale taktiež ju pomáha chrániť  
pred opätovným vysušením.

75 ml
Položka č. 97110258

ENHANCER 
Prirodzene vyvažujúci krok  
na upokojenie a hydratáciu.
Enhancer s posilňujúcim pantenolom  
a upokojujúcim aloe vera upokojuje 
pokožku a obmedzuje stratu jej 
vlhkosti. Používajte hojne, aby  
ste udržiavali pokožku uvoľnenú,  
a aby ste podporili jej prirodzenú  
hydratačnú vyváženosť. 

100 ml
Položka č. 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Svieža pokožka je na dosah  
jedného stlačenia spreja.
Táto nemastná receptúra je plná 
prírodných hydratačných zložiek,  
ako napr. NaPCA, kyselina 
hyalurónová a močovina, pomocou 
ktorých podporuje udržiavať vašu 
pokožku na stálej úrovni hydratácie. 
Tento chladivý osviežujúci sprej je 
ideálny aj na telo.

250 ml
Položka č. 97101226

ĽAHKÁ HYDRATÁCIA

STREDNÁ HYDRATÁCIA

BOHATÁ HYDRATÁCIA
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CIELENÉ RIEŠENIA
Spoločnosť Nu Skin® vyvinula v spolupráci s vedúcimi výskumnými inštitúciami cielené riešenia, 
ktoré spočívajú v prelomových receptúrach v záujme obohatenia vašich kľúčovych systémov  
a redukovania viditeľných známok starnutia pleti, stresu a vplyvov vonkajšieho prostredia,  
pričom zvyšujú zdravý a mladistvý vzhľad.
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ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Doprajte pevnosť svojej pleti.
Spevňujúci špecialista spoločnosti Nu Skin® zahŕňa už aj vedu ageLOC®,  
aby sa tak zameriaval na zdroje viditeľných známok starnutia pleti.  
Obsahuje Ethocyn® a antioxidačnú sieť. ageLOC® Tru Face® Essence Ultra 
podporuje hlavné komponenty potrebné pre pevnú pokožku a pomáha  
ju chrániť pred oxidačným stresom. S týmito kľúčovými zložkami pomáha  
tento produkt tvarovať a spevňovať pokožku pre jej mladistvý vzhľad.

60 kapsúl
Položka č. 97003906

TRU FACE®
Pridaním produktov Nu Skin® Tru Face® k vašim základným produktom starostlivosti o pleť môžete zvýšiť výhody dennej 
starostlivosti o pleť, zameraním sa na viditeľné známky starnutia v záujme zachovania hebkej, vláčnej a tonizovanej pleti.

Na základe týchto výsledkov je možné skonštatovať, že spoločnosť 
Nu Skin® nikdy nezaznamenala takúto rýchlu reakciu pokožky  
pri používaní ktoréhokoľvek produktu Tru Face® Essence.

NEZÁVISLÁ KLINICKÁ ŠTÚDIA
V klinickej štúdii zaznamenalo viac ako 55% účastníkov zlepšenie v celkovej 
pevnosti pleti a pevnosti pokožky okolo očí za menej ako týždeň. Do 12. týždňa 
si v týchto oblastiach všimlo zlepšenie 80% účastníkov.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
VÝSLEDKY KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ

Percento subjektov

Celková pevnosť pleti Pevnosť okolo očí

1. týžden
12. týžden

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Odvážte sa a odhaľte svoju vyhladenú a spevnenú pokožku na krku či dekolte! 
Tento dvojampulkový systém spája 2 účinné ageLOC prípravky, sérum a krém na 
vyhladenie a posilnenie pokožky na krku a dekolte. V ľavej ampulke sa nachádza 
hodvábne jemný, nepriehľadný krém, bohatý na zložky, ktoré poskytujú pokožke 
hĺbkovú hydratáciu a jemnosť. Viditeľne zlepšuje žiarivý vzhľad pleti. Luxusný a 
transparentný krém z pravej ampulky pomáha redukovať výskyt ovisnutej pokožky. 
Spravte veľký krok vo svojich riešeniach cieleného anti-agingu!

30 ml (2x15 ml)
Položka č. 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Bojuje so skorými viditeľnými 
známkami starnutia pleti 
spôsobenými vplyvmi životného 
prostredia.
Tento gél napomáha syntéze 
štrukturálnych pleťových zložiek  
za pomoci kelpadélie, morskej chaluhy, 
ktorá je miernejšia k pokožke než 
retinol.

30 ml
Položka č. 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Dovoľte, aby vaše oči odhalili vašu 
mladšiu podobu.
Tento očný krém bol vytvorený tak, 
aby ponúkal krátkodobé aj dlhodobé 
výhody a premenil vzhľad vášho 
citlivého okolia očí z tmavého, 
opuchnutého a zostarnutého  
na žiarivé, pevné a mladistvé.

15 ml
Položka č. 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Bojuje s viditeľnými znakmi starnutia. 
Tento vyspelý krém s obsahom 
polyhydroxy kyselín, ktoré sú rovnako 
účinné ako alfa hydroxy kyseliny, 
pomáha stimulovať bunkovú obnovu  
s cieľom zlepšenia farby a textúry, 
rozjasňovať ju a zmenšovať veľkosť 
pórov. Výborný krém na citlivú pleť. 

30 ml
Položka č. 97101213

1  Pre ďalšie zjemňujúce výhody používajte  
s produktom Polishing Peel (str. 37).

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Vyhladzuje vzhľad línií  
so silou peptidov.
Tento vyspelý produkt obsahuje 
revolučné prokolagénové peptidy, 
ktoré pomáhajú minimalizovať vzhľad 
jemných až hlbokých línií v okolí úst, 
očí a na čele.

30 ml
Položka č. 97102704

Vrásky v okolí očí pri používaní produktu  
Tru Face® Line Corrector s prístrojom  
Nu Skin Galvanic Spa System® II instrument.

Vrásky okolo očí pri používaní produktu 
Tru Face® Line Corrector samostatne.

2. týždeň 4. týždeň 8. týždeň

NEZÁVISLÁ KLINICKÁ ŠTÚDIA
V osemtýždňovej nezávislej 
klinickej štúdii so 40 subjektmi, 
dermatologické hodnotenie 
preukázalo, že použitím prístroja 
Nu Skin Galvanic Spa System® 
II s produktom Tru Face® Line 
Corrector sa zlepšil vzhľad 
nasledovných kľúčových oblastí 
pleti:
 • Jemné línie: 20%
 • Vrásky okolo očí: 21%
 • Napätosť pokožky: 17%

VÝBER

2  Osemtýždňová nezávislá klinická štúdia so 40 účastníkmi pri používaní produktu 
Tru Face® Line Corrector s prístrojom Nu Skin Galvanic Spa System® II, 2008.

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Okamžitá korekcia vzhľadu jemných 
línií a vrások.
Tento silný krém napĺňa a uvoľňuje 
pleť, pričom ihneď redukuje vzhľad línií 
a vrások až po dobu 12 hodín, okrem 
toho znižuje vplyv opakovaných 
pohybov tváre v priebehu minút.

15 ml
Položka Č. 97101257
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TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Pripravte svoju pleť na dosiahnutie 
mladistvejšieho vzhľadu.
Prípravok obsahuje aminokyseliny, ktoré 
optimalizujú výhody produktov Tru Face® a dodáva 
pokožke základné proteínové stavebné bloky.

125 ml
Položka č. 97101232

NU SKIN® KOZMETICKÁ TAŠKA
Nech sú všetky vaše produkty usporiadané 
elegantne pomocou tejto klasickej kozmetickej 
tašky. Praktický  
i štýlový produkt s nestarnúcim dizajnom sa pýši 
viacerými priehradkami, čím vám umožňuje ľahký 
prístup k vašim produktom.

Položka č. 86998695

NU SKIN® KOZMETICKÁ TAŠTIČKA 
Elegantné riešenie na to, aby  
ste boli celý rok upravení. 

Položka č. 86998694
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OCHRANA PRED VPLYVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Séra bohaté na antioxidanty a vyspelé prísady v opaľovacích prípravkoch ochraňujú a doplňujú pokožku rôznymi 
výhodami pre žiarivý a zdravý vzhľad pleti.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Chráni a hydratuje.
Poskytnite ochranu vašim perám,  
aby boli hebké a jemné na dotyk. 
Zloženie produktu Sunright® chráni 
pery pred popraskaním, a poškodením 
spôsobeným nežiaducim  
slnečným žiarením.

4.2 g
Položka č. 97110369

SUNRIGHT® 35 A  
SUNRIGHT® 50
Vysoká ochrana proti  
UVA a UVB žiareniu.
Nadmerné slnečné žiarenie môže mať 
viditeľné škodlivé následky, vrátane 
vzhľadu predčasného výskytu 
viditeľných známok starnuta pleti. 
Vodeodolné nemastné zloženie týchto 
produktov bolo špeciálne vytvorené 
tak, aby podporovalo mladistvo 
vyzerajúcu pokožku poskytovaním jej 
ochrany proti škodlivým slnečným 
lúčom. 

100 ml
Položka č.  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Silná sieť antioxidačných výhod.
Produkt obsahuje koenzým CoQ10  
a kompletnú antioxidačnú sieť, vďaka 
čomu podporuje tvorbu bunkovej 
energie, čím umožňuje vašej pokožke 
nádherne sa zbaviť každodenného 
oxidačného stresu na dosiahnutie 
žiarivého a mladšieho vzhľadu.

15 ml
Položka č. 97131809

CELLTREX® ULTRA
Základný hydratačný prípravok  
na boj s oxidačným stresom.
Toto vyživujúce sérum s obsahom 
olivového oleja a vitamínu A a E 
upokojuje a chráni pleť pred viditeľným 
efektom oxidačného stresu. 

15 ml
Položka č. 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Face & Body Tinted Self-tanning Gel 
Chcete, aby vaša pokožka žiarila 
zlatistým efektom opálenia počas 
celého roka? Sunright Insta Glow  
vám pomôže, aby ste si mohli 
vychutnávať luxusný bronzový odtieň 
vašej pokožky, zatiaľ čo jej dodáte 
hydratačné výhody. Produkt má veľmi 
jemnú vôňu a účinne sa nanáša  
bez toho, aby zanechával škvrny  
na oblečení.

125 ml
Položka č. 97001595
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FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Dosiahnite dokonalý vzhľad.
Produkty Face Lift Powder and 
Activator fungujú okamžite, pričom 
poskytujú dočasné nadvihnutie, 
spevnenie a tonizáciu pleti, zároveň 
redukujú vzhľad línií a vrások.

Produkty Face Lift Powder and Activator  
sa musia používať spoločne, ale dajú  
sa zakúpiť aj osobitne.

Len Powder 75 g
Len Activator 125 ml
Položka č.  97136991 (Powder a Activator) 

97110266 (len Powder) 
97110267 (len Activator)

KOZMETICKÁ ČELENKA  
NU SKIN®
Táto kozmetická čelenka zamedzí 
padaniu vlasov do tváre počas 
používania produktov starostlivosti  
o pleť.

Jednotná veľkosť
Položka č. 97136313

SADA KOZMETICKÝCH  
ŠTETCOV
Vytvorené špeciálne pre ľahké 
zmiešavanie a rovnomernú aplikáciu 
produktov Face Lift Powder  
a Activator.

3 kusové balenie
Položka č. 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Oáza pre suchú pokožku.
Toto bohaté zloženie, ktoré obsahuje 
sacharid izomerát, hydratačný magnet, 
a extrakt z kaktusu a sosnovej šišky, 
upokojuje suchú a citlivú pokožku tak, 
že v nej pomáha viazať vlhkosť.

100 ml
Položka č. 97102711

RADIANCE MASK
Hydratujúci zážitok zo starostlivosti 
o pleť.
Listová maska priamo z Japonska 
hydratuje, upokojuje a zjemňuje pleť. 
Tento produkt poskytne vašej pleti 
žiarivý vzhľad a jas.

4 kusy/balenie
Položka č. 97001486

PÍLINGY NA TVÁR, TELO A MASKY
Nu Skin® masky, pílingy na tvár a telo oživujú mdlú a unavenú pokožku tak, že z nej vyťahujú nečistoty, odstraňujú 
nahromadené odumreté kožné bunky a podporujú bunkovú obnovu. Tieto osviežujúce produkty vám umožnia 
vyzerať a cítiť sa fantasticky.

EXFOLIANT SCRUB 
Milší a jemnejší dotyk  
na dosiahnutie hladkých výsledkov.
Tento jemný píling s obsahom 
prírodných morských diatomov 
(skamenelej chaluhy) vyhladzuje povrch 
pokožky tak, že odstráni odumreté 
nahromadené bunky a nečistoty,  
ktoré blokujú póry. 

100 ml
Položka č. 97102707

POLISHING PEEL 
Mikrodermabrázia v pohodlí domova.
Tento vyspelý píling je klinicky overený  
a poskytuje výsledky podobné 
profesionálnej mikrodermabrázii.  
Jeho zloženie obsahuje tekvicový 
enzým, ktorý rozpúšťa nahromadené 
odumreté kožné bunky a bentonitové 
bahno v záujme odstraňovania toxínov 
na dosiahnutie hladkého, jemného 
vzhľadu.

50 ml
Položka č. 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Tieto mimoriadne jemné obrúsky majú 
vynikajúce čistiace vlastnosti a slúžia 
na odstránenie make-upu alebo 
očistenie rúk. Zanechávajú pleť  
s pocitom sviežosti a poskytujú 
jej dokonalú starostlivosť.

100 kusov
Položka č. 86998039
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STAROSTLIVOSŤ O TELO
Produkty spoločnosti Nu Skin® starostlivosti o telo obsahujú zložky vytvorené tak,  
aby vyživovali, posilňovali a upokojovali pokožku. S týmto vyspelým zložením produktov  
sa každá časť vášho tela bude cítiť vynikajúco cez deň aj v noci.
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BODY BAR
Jeden z najlepšie predávaných 
produktov, ktorý zanecháva pokožku 
sviežu a čistú.
Produkt je vhodný pre celú rodinu,  
je bez obsahu mydla a jemne zmýva 
špinu a nečistoty z pokožky, pričom  
ju zanecháva sviežu a čistú. Vďaka 
svojej jemnej grapefruitovej vôni  
a upokojujúcej zložke aloe vera  
bude tento produkt vždy  
súčasťou vašej kúpeľne.

100 g
Položka č. 97110353

5 kusové balenie
Položka č. 97110354

BODY SMOOTHER
Uzamknite vlhkosť a jemnosť  
v pokožke. 
Hneď po sprchovaní alebo kúpeli 
naneste toto rýchlo absorbujúce telové 
mlieko na vlhkú pokožku, aby ste v nej 
uzavreli vlhkosť, obmedzili jej napätosť 
a vyživili ju s aloe vera, extraktom 
chaluhy a vitamínom A a E. 

250 ml
Položka č. 97101239

BODY CLEANSING GEL
Hĺbkový čistiaci gél na dennú 
starostlivosť o telo. 
Tento gél bez obsahu mydla je 
obohatený o aloe vera, ktoré pomáha 
udržiavať pokožku jemnú a uvoľnenú, 
pričom ju zároveň aj čistí a posilňuje. 

250 ml
Položka č. 97101223

500 ml
Položka č. 97101224

PERENNIAL® 
Stratégia prežitia pre zdravo 
vyzerajúcu pokožku.
Prvé hydratačné mlieko určené  
na celé telo, ktoré obsahuje látku 
IBR-Dormin®. Chráni pokožku, 
poskytuje jej odolnosť a zvyšuje 
životnosť buniek. Zloženie tohto 
produktu bez vône pomáha pokožke 
ostať jemne a zdravo vyzerajúcou 
počas celého roka.

250 ml
Položka č. 97100875

HAND LOTION
Ideálne na suché ruky. 
Ak vaše ruky potrebujú rýchle 
uvoľnenie od suchej pokožky  
bez pocitu mastnoty či lepkavosti, 
siahnite po tomto kréme na ruky. 
Pokožka doslova hlce tento krém  
na ruky, takže vaše ruky zanecháva 
jemné a hydratované.

125 ml
Položka č. 97110329

SINK SIDE SET
Uvítajte svojich hostí a poskytnite im 
jedinečný zážitok z umývania rúk 
pomocou tohto elegantného 
stojančeka na kozmetické prípravky. 
Tento štýlový, elegantný stojanček  
na kozmetické prípravky vám 
umožňuje, aby boli vaše kozmetické 
prípravky štýlovo vystavené. Skutočný 
pútač pozornosti v každej kúpeľni. 
Kozmetické prípravky nie sú súčasťou 
tohto produktu.

Položka č. 86998699

LIQUID BODY BAR
Osviežujúci a upokojujúci zážitok. 
Tento sprchový gél, ktorý  
je bez obsahu mydla, obsahuje 
výnimočnú zmes zvlhčovadiel  
na naplnenie vašej pokožky 
posilňujúcou vlhkosťou. Jemne  
čistí pokožku a chráni jej hydratačnú 
vrstvu, kým prebúdza zmysly  
s osviežujúcou grapefruitovou vôňou. 

250 ml
Položka č. 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Doprajte svojej pokožke zdravý  
a žiarivý vzhľad i pocit.
Toto exfoliačné zloženie určené  
na celé telo obsahuje jemne pomleté 
škrupiny vlašských orechov  
na odstránenie drsnej pokožky  
na lakťoch, spodnej časti ramien, 
kolenách, pätách a všade, kde je to 
potrebné. Tento exfoliačný prípravok 
revitalizuje a vyhladzuje pokožku, 
pričom jej dodáva žiarivý vzhľad.

250 ml
Položka č. 97102717
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STAROSTLIVOSŤ O VLASY
Premeňte vaše neživé vlasy pomocou Nu Skin® produktov starostlivosti o vlasy už za sedem dní. Tieto vedecky 
vyspelé produkty napravia a chránia vlasy pred mechanickými, environmentálnymi a biologickými agresormi  
za pravidelného používania na získanie viditeľne mladšie a zdravšie vyzerajúcich vlasov.

SPOTREBITEĽSKÁ ŠTÚDIA 
O NU SKIN® PRODUKTOCH 
STAROSTLIVOSTI O VLASY*

Produkty z vlasovej línie spoločnosti 
Nu Skin®, ktoré boli otestované 
pomocou vedecky overených 
technológií, o ktorých bolo dokázané, 
že dodávajú vlasom viditeľné výsledky 
tak, že vyhladzujú kutikulu  
na dosiahnutie zvýšenej sily, lesku  
a ľahkého rozčesávania vlasov.

Osoby s normálnymi až mastnými vlasmi, 
ktoré zaznamenali viditeľné zlepšenie

Osoby, ktoré potvrdili, že tieto produkty fungovali lepšie 
ako nimi používané produkty starostlivosti o vlasy

Osoby, ktoré mali z používania týchto 
produktov veľmi dobrý zážitok

Osoby so suchými až poškodenými vlasmi, 
ktoré zaznamenali viditeľné zlepšenie

* Na základe výsledkov spotrebiteľskej štúdie so 42 účastníkmi, ktorí dobrovoľne používali kompletnú sadu Nu Skin® 
produktov starostlivosti o vlasy po dobu siedmich dní. Pre kaukazské a ázijské typy vo veku od 18-64 rokov, ktorí mali 
stredne dlhé až dlhé vlasy, bol náhodne každý deň vybraný a pridelený šampón a kondicionér. Taktiež používali posilňujúcu 
kúru raz za týždeň.
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BALANCING SHAMPOO
Správna rovnováha  
čistenia a hydratácie.
Niektoré šampóny oberajú vlasy o ich 
prirodzenú vlhkosť a zanechávajú ich 
suché, zničené a mdlé. Nu Skin® 
Balancing Shampoo jemne odstraňuje 
nečistoty a navracia vašim vlasom silný 
a zdravý vzhľad.

250 ml
Položka č. 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Odhaľte čisté, lesklé  
a poddajné vlasy.
Nu Skin® Clarifying Shampoo 
obsahuje extrakt zo semienok 
bambuckého tuku a zachytáva sa  
na nahromadenom nikotíne, chlóre  
a iných znečisťujúcich látkach 
pochádzajúcich zo životného 
prostredia. Tento produkt navyše 
zmýva viditeľné znaky starnutia.  
Vaše vlasy budú čisté, lesklé  
a už po jednom použití budú  
ľahšie rozčesateľné, a navyše  
budú vyzerať silnejšie a zdravšie.

250 ml
Položka č. 97101352

CESTOVNÁ SADA NU SKIN®
Prineste si so sebou vaše  
obľúbené Nu Skin® produkty.
Či sa chystáte na služobnú cestu alebo 
dovolenku, táto praktická sada vám 
umožní vziať si so sebou vaše 
obľúbené Nu Skin® produkty. Sada 
obsahuje štyri 75 ml fľaštičky a jeden 
sprejový nadstavec a je pohodlným  
i praktickým riešením na cesty, navyše 
sa perfektne hodí do kabelky.

5 kusov
Položka č. 86998186

RICH CONDITIONER
Doprajte si mladistvý lesk. 
Produkt Nu Skin® Rich Conditioner 
bol vyvinutý s nízkou hodnotou pH, 
aby dokázal uzamknúť kutikulu  
v záujme zadržania jej vlhkosti. 
Obsahuje bambucký tuk na uhasenie 
smädu vlasov pomocou lipidov, ktoré 
majú vlastnosti ako prírodné oleje. 
Olej zo semien Limnanthes alba 
opravuje poškodené vlasy a chráni  
ich pred štiepením a oslabovaním, 
vďaka čomu sa vlasy správajú, cítia  
a vyzerajú mladšie a lesklejšie.

250 ml
Položka č. 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Posilnenie bez zaťažovania.
Produkt Nu Skin® Weightless 
Conditioner, ktorý obsahuje olej  
zo semien Limnanthes alba na obnovu 
poškodenia vlasov a aminokyseliny  
na dosiahnutie vysokej miery 
rozčesateľnosti, dáva vašim vlasom 
výnimočné posilnenie bez toho, aby 
ich zaťažoval. Tento výnimočný 
produkt zlepšuje stav vlasového stvolu, 
pričom podporuje mladšie vyzerajúce 
vlasy, ktoré majú objem a sú žiarivé.

250 ml
Položka č. 97101353

RENU HAIR MASK
Majte lesklé vlasy počas  
celého týždňa. 
Nu Skin® ReNu Hair Mask dodáva 
vlasom nevyhnutnú hydratáciu tak,  
že preniká do vlasového stvolu  
a posilňuje poškodené vlasy. Táto 
maska, ktorá obsahuje CS7, inovatívnu 
zložku, ktorá funguje ako kutikulové 
lepidlo a posilňuje každú kutikulu, 
chráni vlasy pred poštiepenými 
končekmi a lámaním, pričom ich 
vyhladzuje, dodáva im lesk a umožňuje 
ľahkú rozčesateľnosť vlasov.

100 g
Položka č. 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Oáza pre namáhané vlasy.
Ak zvýšené tepelné ošetrovanie, 
intenzívne kúry alebo farbenie 
zanechávajú vaše vlasy vyzerajúce 
mdlo a oslabene, uhaste ich smäd 
pomocou hydratačného šampónu  
Nu Skin® Moisturizing Shampoo. 
Tento vyživujúci šampón obsahuje 
extrakt z kvetu bavlny, prírodne steroly, 
bambucký tuk a poskytuje silu vlasom 
až ku kortexu, čím budú vaše vlasy 
viditeľne žiarivejšie a hustejšie.

250 ml
Položka č. 97101350
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PRE MUŽOV
Zdokonaľte vašu rannú starostlivosť o pleť. Kolekcia 
Nu Skin® for Men Dividends® dodáva pleti výhody 
navyše, čo sa týka starostlivosti o pleť bez akýchkoľvek 
nepríjemností.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Čistí, exfoliuje a posilňuje  
pokožku počas holenia. 
Koncentrovaná pena tejto výnimočnej 
peny na holenie jemne odstraňuje 
špinu a maz a optimalizuje kĺzanie 
žiletky na dosiahnutie čistého  
a hladkého oholenia, ktoré dodá  
vašej pokožke skvelý vzhľad a pocit.

200 g

Položka č. 97101456

NU SKIN® KOZMETICKÁ 
TAŠKA PRE MUŽOV 
Usporiadajte svoje kozmetické 
prípravky pohodlne vďaka tejto 
taštičke. Nájdete v nej dva úložné 
priestory s bezpečnou podšívkou  
so zipsom. Nylónová vonkajšia časť 
chráni pri bežnom používaní produktu 
a pred roztrhnutím, ku ktorému môže 
dôjsť počas cestovania.

Položka č. 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Predlžuje výsledky vášho  
ranného holenia.
Tento ľahký balzam zjemňuje fúzy  
na tvári a robí ich menej viditeľnými, 
takže výsledky vášho ranného holenia 
vydržia dlhšie. Taktiež znižuje výskyt 
zlého priliehania žiletky k pokožke. 
Pôsobí chladivo a upokojuje pokožku. 

50 ml
Položka č. 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Belšie, čistejšie zuby v jednom 
vynikajúcom produkte. 
Táto pokroková zubná pasta rozžiaruje 
zuby, pričom ich pomáha chrániť  
pred zubným kazom a pred tvorbou 
zubného plaku. 

110 g
Položka č. 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Zubná kefka pre celú rodinu.
Táto špeciálne navrhnutá zubná kefka 
bola vytvorená tak, aby účinne 
odstraňovala plak, a aby jemne 
očisťovala vaše ďasná. 

3 kusové balenie
Položka č. 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Osviežuje pohodlným  
spôsobom aj na cestách. 
Len niekoľko stlačení ústneho spreja 
vytvorí čistý pocit, akoby umytých 
zubov vždy, keď to potrebujete  
a poskytuje vám aj ochranu proti plaku.

30 ml
Položka č. 97111154

ÚSTNA STAROSTLIVOSŤ
Produkty AP-24® obsahujú patentovanú zložku na boj proti plaku a vlastné prísady, vďaka čomu vám poskytujú pokrokovú 
ústnu starostlivosť. Tieto produkty dávajú vašim ústam svieži pocit, pričom zabezpečujú 24-hodinovú ochranu proti plaku.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Bojovník s plakom s osviežujúcim 
nábojom. 
Táto zubná pasta, ktorá bojuje proti 
zubnému kazu, pomáha bojovať  
s plakom a osviežuje dych  
s príchuťou vanilky. 

170 g
Položka č. 97111151

AP-24® KOLEKCIA ÚSTNEJ STAROSTLIVOSTI
Váš akčný plán pre sviežy dych.
Táto kolekcia zahŕňa: 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpaste,  
2 Whitening Fluoride Toothpaste, 2 balíčky 3 zubných kefiek  
a 1 Anti-Plaque Breath Spray. Všetky tieto produkty nájdete  
v praktickej kozmetickej taške.

Položka č. 97136144
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EPOCH®
Spoločnosť Nu Skin® začala spolupracovať s poprednými svetovými vedcami v oblasti  
etnobotaniky za účelom vytvorenia produktovej línie Epoch®. Vytvorená v rovnováhe s prírodou, 
produktová línia Epoch® predstavuje efektívne poznatky o rastlinách z rôznych pôvodných kultúr. 
Vyskúšajte produkty Epoch® a objavte nový spôsob starostlivosti o telo, ako aj svet okolo vás.*
* Za každý predaný produkt Epoch® daruje spoločnosť Nu Skin® 0,25 USD nadácii Nu Skin Force for Good Foundation®.  
Spoločnosť opláca komunitám ich ochotu podeliť sa o svoje vedomosti.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Zvyšuje zdravý vzhľad piat,  
palcov a chodidiel.
Pre tých, ktorí potrebujú viac ako 
hydratáciu. Sole Solution® pomáha  
v tom, aby ste mali hladké a zdravo 
vyzerajúce chodidlá. Obsahuje 
rozdrvené bobule nového korenia 
(Pimenta dioica), tradične 
používaného pôvodnými obyvateľmi 
Strednej Ameriky na zmiernenie 
pretrvávajúcej suchej pokožky  
na pätách.

125 ml
Položka č. 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Pre dobro vašej pokožky –  
Uhaste smäd svojej pokožky.
Tento delikátne mastný krém uhasí 
smäd vašej pokožky s bambuckým 
tukom z oleja makadamských orechov 
a plodom afrického stromu baobab. 
Tieto časom overené etnobotaniká 
ponúkajú hladkú a vláčnu pokožku, 
ktorá ostáva jemná na dotyk po celý 
deň, pričom pomáhajú zlepšovať jej 
pokožky.

125 g
Položka č. 97102781

MALAWIJSKÝ PROJEKT SEMIENKA NÁDEJE
Všetko dobré sa raz vráti, pretože za každý nákup produktu Epoch® Baobab 
Body Butter dostane nadácia Nu Skin Force for Good Foundation® 0,25 
USD na Malawijské semienka nádeje. V niektorých častiach Afriky by bol 
život bez stromu baobab neznesiteľný. Jeden strom môže uskladniť  
vo svojom kmeni 120 000 litrov vody. Počas obdobia sucha tieto rezervoáre 
vody poskytujú vodu a výživu pre komunity, ktoré ich obklopujú,  
čo ich udržiava pri živote. 

Iniciatíva Malawijské semienka nádeje za zalesnenie lesov sa zameriava  
na výsadu a ochranu stromov baobab v miestnych dedinách,  
čo zabezpečuje cenný zdroj vody pre ľudí v Malawi. 

Pre viac informácií, prosím, navštívte internetovú stránku 
www.forceforgood.org

TVÁR A TELO
Produkty Epoch® na telo a tvár obsahujú špeciálne zložky prospešné pre pokožku, ktoré majú 
upokojujúci a posilňujúci účinok.

EPOCH® ICEDANCER 
Osviežuje a tonizuje  
pokožku vašich nôh.
Ak ste boli po celý deň na nohách, 
upokojte pokožku nôh týmto 
produktom bez obsahu alkoholu. 
Tento gél bol vytvorený z prírodnej 
divo rastúcej mäty (Mentha arvensis), 
ktorú používali kmene pôvodných 
obyvateľov Ameriky pre jej utišujúce 
vlastnosti. V kombinácii s pagaštanom 
konským, eukalyptom  
a pepermintovým olejom môže byť 
tento ochladzujúci produkt aplikovaný 
aj cez pančuchy, aby rýchlo osviežil 
vaše nohy.

100 ml
Položka č. 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Upokojuje chodidlá. 
Tento etnobotanický krém bol 
zostavený z havajskej rastliny ti 
(Cordyline terminalis), ktorá bola 
tradične používaná polynézskymi 
chodcami po ohni na absorpciu tepla, 
schladenie a upokojenie pokožky. 
Produkt upokojuje a regeneruje 
pokožku chodidiel. Olej zo semien 
Babassu (Orbignya phalerata) 
poskytuje perfektnú hydratáciu.

100 ml
Položka č. 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
Poskytuje prírodný prístup 
k sviežosti. 
Obsahuje látky Citrus aurantium 
amara, vďaka ktorej sa tento prípravok 
veľmi ľahko nanáša a upokojuje 
pokožku v podpazuší. 

50 g
Položka č. 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Zdokonalí vašu pokožku  
počas čistenia. 
Glacial Marine Mud® obsahuje  
čierne morské bahno a látku tsuga 
heterophylla (pozemná kôra) 
používanú pôvodnými Američanmi  
z pacifického severozápadu  
na exfoliáciu pokožky. Tento čistiaci 
prípravok bez obsahu mydla  
pomáha odstraňovať nečistoty  
a prebytočný maz. 

100 g
Položka č. 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Očistite si ruky aj na cestách.
Produkt obsahuje levanduľu, ktorá  
sa používa v Európe pre jej čistiace 
účinky. Hand Purifier pomáha bojovať 
proti baktériám.

100 ml 
*Zahŕňa 15 ml doplniteľnú fľaštičku.
Položka č. 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Zbavte sa všetkého zlého  
a odhaľte len to dobré. 
Zbavte sa nečistôt a odstráňte 
odumreté kožné bunky a vyživte 
pokožku pomocou esenciálnej zmesi 
výhodných zložiek a stopových prvkov. 
Legenda hovorí, že pôvodní obyvatelia 
sa pokúšali z tohto špeciálneho bahna 
vytvoriť keramiku. Nepodarilo sa im to 
kvôli veľmi jemnej štruktúre čiastočiek 
bahna, no všimli si, že ich ruky boli 
jemnejšie a hladšie.

200 g
Položka č. 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Vylepšuje vzhľad vyrážok.
Blemish Treatment spája overené 
zložky čistiace póry so slzovkou 
obyčajnou, tradične používanou v Ázii 
na redukciu vzhľadu začerveňanej 
pokožky. 

15 ml
Položka č. 97110845

KOLEKCIA EPOCH® FORCE FOR GOOD
Starajte sa o vašu pleť a svet okolo vás.
Kolekcia šiestich Epoch® produktov: Sole Solution®, Glacial Marine  
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® a Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner v aktraktívnej znova použitelnej 
škatuľke s africkým motívom. 

Položka č. 97137347 

ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA PRE NEZÁVISLOSŤ  
RODÍN (SAFI)
SAFI sa zameriava na pomoc ľuďom žijúcim v Malawi lepšie si osvojiť 
poľnohospodárske techniky, napr. farmárčenie, zavlažovanie, ochranu lesov 
a oveľa viac. Dedina Mtalimanja, ktorá prijala prvú skupinu malawijských 
farmárov a ich rodiny v septembri 2007, je najambicióznejším  
a najďalekosiahlejším projektom spoločnosti Nu Skin®, ktorý bol vytvorený  
na pomoc ľuďom v Malawi, a nielen na jedno obdobie alebo rok, ale aj  
pre ďalšie generácie. Nákupom kolekcie Epoch® Force for Good 
Collection darujete 0,25 USD nadácii Nu Skin Force for Good 
Foundation, okrem toho z každého predaja Epoch® produktov venuje  
Nu Skin® 4 EUR Škole poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI).

Pre viac informácií, prosím, navštívte internetovú stránku  
www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Upokojuje vašu pokožku  
počas holenia.
Zažite hladké a pohodlné holenie  
s Everglide. Obsahuje divozel, ktorý 
používali pôvodní obyvatelia  
na juhozápade Ameriky vďaka  
jeho upokojujúcim vlastnostiam.

125 g
Položka č. 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR 
& BODY WASH
Žiadne slzy, iba úsmev počas 
každého kúpeľa. 
Tento prípravok nedráždi oči  
a obsahuje extrakt z ibišteka 
využívaný pôvodnými kultúrami 
juhovýchodnej Ázie a Strednej 
Ameriky na pomoc pri hydratácii  
a udržaní zdravo vyzerajúcej vlasovej 
pokožky a na očistenie pokožky  
i vlasov. Pohodlne sa nanáša 
pomocou stlačenia dávkovača 
jednou rukou. 

150 ml
Položka č. 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Bojuje s lupinami deň čo deň.
Tento botanický šampón bol 
vytvorený pomocou listov z klematisu, 
tradične používaného pôvodnými 
Američanmi na zlepšovanie suchej  
a šupinatej pokožky. Šampón Ava puhi 
moni na denné použitie obsahuje  
výtažok z polynézskej rastliny ava puhi 
a je vhodný na udržiavanie jemného, 
hodvábneho vzhľadu vlasov, pričom 
im dodáva sviežu a čistú vôňu. 

250 ml
Položka č. 97102810

Nektár z rastliny Ava puhi používaný 
v produktoch Ava puhi moni.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Vlasy stvorené v raji. 
Tento etnobotanický kondicionér bol 
vytvorený tak, aby udržiaval lesklý, 
zdravý a nádherný vzhľad vlasov.  
Je výborný na použitie so šampónom 
proti lupinám Ava puhi moni. 

250 ml
Položka č. 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Čistí a hydratuje vlasy. 
Dva produkty v jednom. Tento 
etnobotanický šampón a jemný 
kondicionér jemne čistia a hydratujú 
vlasy, pričom ich zanechávajú čisté, 
žiarivé a lesklé. 

250 ml
Položka č. 97102811

VLASY
Šampón a kondicionér Ava puhi moni.
Mnohé generácie Polynézanov vytláčali nektár z cibuľky rastliny Ava puhi priamo na svoje vlasy, aby ich očistili  
a posilnili. S produktovou líniou Epoch® môžete teraz zažiť výhody rastliny Ava puhi moni, podporújúce 
posilnenie, hebkosť a lesk vlasov.
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EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Táto zamatovo hladká zmes  
je získavaná z olejov kokosu, palmy  
a sóje. Predstavuje nemastnú,  
nelepivú tekutinu, ktorá zanecháva 
vašu pokožku hodvábne hebkú. 
Rýchlo sa vstrebáva do pokožky  
bez toho, aby upchával póry. 

Na použitie ako základný masážny 
olej. Zmiešajte* ho s produktmi  
Epoch® Peace alebo Epoch® Move  
na kozmetické účely.

118 ml

Položka č. 97001528

EPOCH® MOVE
Borievková zmes
Epoch® Move je povzdbudzujúca 
lokálna zmes esenciálnych olejov, ktorá 
dodá pokožke mierny chladivý efekt. 
Zanecháva ju so sviežou vôňou  
a povzbudzujúcim pocitom.

Pred použitím oleja na vašu pokožku 
ho zmiešajte* s produktom Epoch® 
Topical Blending Oil.

15 ml

Položka č. 97001529

EPOCH® PEACE
Zmes levandule a bergamotovej silice
Doprajte si príjemné chvíle a získajte 
späť svoju rovnováhu. Výrazná aróma 
produktu Epoch® Peace vám dodá pocit 
pokoja. Tento esenciálny olej  
je ideálny na získanie pocitu úplnosti, 
pokoja a uvoľnenia na konci každého 
dňa. Použite ho v difuzéri alebo ho 
zmiešajte* s olejom Epoch® Topical 
Blending Oil a následne ho naneste  
na svoju pokožku.

15 ml

Položka č. 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Pred použitím na pokožku predstavuje 
táto produktová sada ideálny doplnok 
na zmiešanie oleja Epoch® Topical 
Blending Oil s produktom Epoch® 
Peace alebo Epoch® Move. Sada 
zahŕňa praktickú taštičku, ktorá 
disponuje dostatočným priestorom 
na esenciálne oleje.

Položka č. 97138803

EPOCH® HARMONY
Zmes škorice a klinčeka
Epoch® Harmony je účinná zmes 
škorice a klinčeka. Vďaka svojim silným 
arómam je táto zmes príjemnou 
kombináciou vôní, ktorá vo vás  
vyvolá hrejivý pocit pohodlia.

15 ml

Položka č. 97001524

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Ponorte sa do osviežujúcej, prenikavej 
arómy produktu Epoch® Peppermint 
Essential Oil, ktorý vám pri vytváraní 
pozitívneho a osviežujúceho pocitu 
prinesie zaujímavý zážitok.

15 ml

Položka č. 97001521

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Spojte sa so svojimi zmyslami.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Esenciálny olej Epoch® Lemon vám 
dodá pocit ostrej sviežosti, ktorá 
prekvapí a poteší vaše zmysly. Tento 
esenciálny olej môže byť použitý  
aj na odstránenie nežiaducich  
pachov pre dosiahnutie pocitu 
sviežosti vône záhrad. 

15 ml

Položka č. 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Prírodná kvetinová vôňa tohto oleja 
vytvára pocit pokoja. Nájdite vnútorné 
prepojenie a vychutnajte si tento 
relaxačný moment s esenciálnym 
olejom Epoch® Lavender aj počas 
rušných dní.

15 ml

Položka č. 97001522

*  Pred používaním produktu si prečítajte 
inštrukcie na štítku produktu.
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EPOCH® CHILL
Zmes eukalyptu a borovice
Prenikavá aróma produktu Epoch® 
Chill je zapríčinená eukalyptom, 
prirodzene vznikajúcou rastlinnou 
zlúčeninou. Svieža vôňa eukalyptu  
je podobná gáfru a vyvolá vo vás  
pocit ľahšieho dýchania  
a príjemného schladenia.

15 ml

Položka č. 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Zmes citrónu a mäty
Vychutnajte si vôňu Epoch® Sunshine, 
vyáženej zmesi esenciálnych olejov 
cintrónu a mäty. Táto exotická 
kombinácia vám umožní začať každý 
deň s pocitom sviežosti.

15 ml

Položka č. 97001525

EPOCH® AROMATIC STONE 
Vychutnajte si vôňu vašich obľúbených 
esenciálnych olejov Epoch® Essential 
Oils kdekokoľvek a kedykoľvek 
pohodlným spôsobom pre zmyslový 
zážitok. Kompaktné balenie, v ktorom 
je uložený aromatický kameň, 
zabezpečuje jeho jednoduché  
a diskrétne použitie.

Rozmery: Ø 5 x H 2 cm
Položka č. 86998688

EPOCH® DIFFUSER
Ultrazvukový difuzér Epoch® Diffuser 
vibruje za účelom okamžitého 
jemného rozprášenia vody  
a esenciálnych olejov. Vďaka svojmu 
prispôsobiteľnému vzhľadu a ideálnym 
rozmerom sa perfektne a ľahko zmestí 
do rôznych izieb vo vašom dome.

Rozmery: Ø 13.6 x H 14 cm
Položka č. 86991440

Uprostred nástrahy moderného životného štýlu vám etnobotanické produkty  
Epoch® Essential Oils umožňujú zlepšiť ľudskú interakciu a vytvárať zmyslové skúsenosti 
vďaka prírodnému svetu. Jednotlivé esenciálne oleje a ich zmesi poskytujú širokú škálu 
výrazných aróm a riešení na pozdvihnutie atmosféry v bežných i príležitostných situáciách.

EPOCH® DISCOVERY
Odštartujte svoju cestu k esenciálnym 
olejom pomocou sady Epoch 
Discovery, ktorá obsahuje 1 Epoch 
Lemon, 1 Epoch Peppermint, 1 Epoch 
Lavender a 1 Epoch Aromatic Stone.

Položka č. 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Užite si povznášajúce vône vďaka 
sade, ktorá obsahuje 1 Epoch 
Harmony, 1 Epoch Chill, 1 Epoch 
Sunshine, 1 Epoch Peace, 1 Epoch 
Diffuser a 1 Epoch Aromatic Stone. 
Viac informácií nájdete v priloženej 
brožúre Epoch Essential Oils. 

Položka č.  97138690 
97138748: BE 
97138749: CH 
97138750: LU 
97138751: GB, IE

EPOCH® COMBINATION SET 
FOR BODY OIL
Užite si lokálne použitie produktov 
Epoch Essential Oils s kombinovanou 
sadou telových olejov, ktorá obsahuje  
1 Epoch Peace, 1 Epoch Move  
a 1 Epoch Topical Blending Oil. Táto 
povznášajúca vôňa vás unesie  
na zaujímavé tropické dobrodružstvo, 
zatiaľ čo aplikovanie produktu dodá 
vašej pokožke hodvábny pocit, 
neuveriteľnú mäkkosť a lesk.

Položka č. 97001520
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NU COLOUR®
Táto kozmetická línia, ktorá v sebe spája to najlepšie z vedy zaoberajúcej sa starostlivosťou o pleť, zlepšuje  
a rozžiaruje vašu prirodzenú krásu a prináša v produktoch tejto línie to najlepšie, čo spoločnosť Nu Skin®  
môže ponúknuť. V záujme primeranej starostlivosti o pleť kozmetické produkty Nu Colour® ochraňujú,  
naprávajú a zlepšujú vzhľad pokožky, aby vyzerala čo najlepšie a najprirodzenejšie.
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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
Nesmierne ľahký, prirodzený, nádherný.
Hydratačný prípravok, ktorý vám poskytne žiarivé  
a ľahké prekrytie pre odraz vašej prirodzenej farby  
pleti. Okrem toho obsahuje rôzne anti-agingové 
zložky, ako aj ochranný faktor a krém na korekciu 
farebných nerovností pleti (CC). Pomocou týchto 
anti-agingových zložiek môžete vyzbrojene bojovať 
pre zmiernenie vzhľadu jemných línií a vrások, pričom 
vám SPF pomôže chrániť vašu pokožku pred 
nežiaducimi vplyvmi nadmerného slnečného žiarenia. 

40 ml
Položka č.  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Dva kroky v jednom na dosiahnutie 
bezchybného prekrytia.
Viacúčelový a dlhotrvajúci púder je počas dňa 
jemným fixačným púdrom a skvelým matným 
make-upom na večerné použitie. Aplikujte 
namokro, aby ste ho premenili na make-up a 
znížili lesk alebo ho naneste na pleť pomocou 
vlhkej hubky na dosiahnutie maximálneho 
prekrytia a bezchybnej fixácie.

11.3 g
Položka č.  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 Nádobka na očné tiene sa predáva samostatne.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Jemná a žiarivá farba.
Stredné prekrytie pre matné a bezchybné 
zakončenie líčenia, znižujúce vzhľad 
začervenanej i fádnej pleti. Obsahuje SPF 15,  
čo pomáha chrániť vašu pokožku pred 
nežiaducimi vplyvmi nadmerného slnečného 
žiarenia a anti-agingové zložky, ktoré pomáhajú 
znížiť výskyt jemných línií a vrások pre žiarivý 
vzhľad.

30 ml
Položka č.  97160857 Almond 

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

CONCEALER
Aké nedostatky? 
Vynikajúca polymérová technológia 
vytvára tuhý krémový korektor, ktorý 
vám ponúka dlhotrvajúce prekrytie 
bez zaťaženia pleti. Dodáva pokožke 
prospešné vitamíny a rastlinné látky.

2.65 g
Položka č.  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

PLEŤ

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Prirodzené a zdravé rozžiarenie.
Ohraničte a zvýraznite svoje líca a 
lícne kosti s týmto žiarivým Blush Duo. 
Hodvábne jemný a ľahko nanášateľný 
púder poskytuje zdravé, prirodzené 
rozžiarenie. Oživte líca zmiešaním 
dvoch odtieňov pre výrazné 
vyžarovanie, či zvýraznite lícne kosti 
nanesením svetlejšieho, trblietavého 
odtieňa.

Dostupné v 3 žiarivých odtieňoch 
Nude tan, Blossom pink a Peach 
cloud.

5.5-5.8 g
Položka č.  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
Zažite dotyk bronzu. 
Zmes piatich rôznych odtieňov 
bronzových guličiek dodá vašej pleti 
krásnu farbu. Nanášajte pomocou 
štetca, aby ste dodali vašej pleti oslnivú 
žiarivosť na dosiahnutie zdravo 
vyzerajúceho jasu.

30 g
Položka č. 97161501

FINISHING POWDER
Zapečaťte svoj vzhľad.
Tento mimoriadne ľahký a jemný 
púder pomáha zafixovať make-up  
a vytvára bezchybné a prirodzené 
ukončenie. Nerozmazáva  
a nezráža sa.

30 g
Položka č. 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
Neodolateľné, mladšie vyzerajúce 
pery.
Tento hodvábne lesklý rúž zlepšuje 
vzhľad vašich pier s bohatou a 
dlhotrvajúcou farbou a pridanou 
ochranou z oleja plodu olivovníka 
(Olea europaea). Táto patentovaná 
zložka poskytuje silné antioxidačné 
výhody, ktoré vyživujú tkanivo na 
dosiahnutie hladko a mladistvo 
vyzerajúceho vzhľadu pier.

4 g
Položka č.  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
Získajte plnšie a mladistvejšie 
vyzerajúce pery vďaka tomuto lesku. 
Tento mimoriadne lesklý a dlhotrvajúci 
lesk na pery obsahuje oligopeptid 
na zvýraznenie a ohraničenie pier. 
Peptidové zloženie pomáha dosiahnuť 
vytúžene plné, tvarované a mladistvo 
vyzerajúce pery. Nanášajte ho 
samostatne alebo na váš obľúbený rúž 
Nu Colour® Replenishing Lipstick.

15 ml
Položka č.  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

PROFESSIONAL 
BRUSHES

PERY

PROFESSIONAL 
BRUSH SET
Nanášajte make-up  
ako profesionál!
Táto vysokokvalitná  
sada štetcov, navrhnutá  
s precíznou starostlivosťou, 
vám hravo dodá dokonalý 
vzhľad. Obsahuje  
6 základných štetcov  
v elegantnom striebornom 
puzdre. Ak chcete 
bezchybne nanášať svoj 
make-up, túto sadu jednoducho musíte mať! Táto 
profesionálna sada štetcov obsahuje štetec na púder, 
podkladový štetec, štetec na líca, štetec na očné tiene, 
kontúrovací štetec a štetec na obočie.  
Sú vhodné pre všetky druhy púdrových a tekutých 
líčidiel. Mäkké, syntetické dvojité vlákna dodávajú 
adekvátne množstvo produktu pre jemné zmiešanie  
a hladké, prirodzené zakončenie.

Položka č. 97138962

FOUNDATION BRUSH N°1
Ľahko dosiahnete žiarivý a vyhladený 
vzhľad. Tento ultramäkký štetec na 
make-up je vyrobený zo syntetického 
dvojitého vlákna, ktorý je špeciálne 
navrhnutý na nanášanie tekutých 
líčidiel pre vytvorenie bezchybného  
a prirodzeného vzhľadu. 
Vysokokvalitný štetec vám  
dodá bezproblémové prekrytie  
pre dokonalý efekt.
Položka č. 86998922

BLUSH BRUSH N°3
Na precíznu aplikáciu farby na líca.
Tento zahnutý štetec s ultra mäkkou 
štetinou s dvojitým vláknom  
je perfektný pre kontúrovanie vašich 
líc. Poskytuje hladké nanášanie.
Položka č. 86998925

EYE SHADOW BRUSH N°5
Ideálny štetec pre hladké nanášanie 
tieňov na celé očné viečko  
a kontúrovanie popri očných 
záhyboch.
Položka č. 86998927

POWDER BRUSH N°2
Nevyhnutný pri aplikovaní púdru. 
Štetiny sú vyrobené zo syntetického, 
dvojitého vlákna. Ideálny na dodanie 
jemného a vyváženého prekrytia. 
Krásne zadržiava púder a pomáha 
dosiahnuť hladké, prirodzené 
zakončenie.
Položka č. 86998924

EYE BLENDING BRUSH N°4
Zmiešavajte ako profesionál!  
Tento dlhý, zúžený štetec perfektne 
zmieša a zjemní tiene z vonkajšieho  
do vnútorného kútika oka.
Položka č. 86998923

EYEBROW BRUSH N°6
Tento šikmý štetec bol navrhnutý  
na opatrnú aplikáciu a zmiešavanie 
púdrových farieb. Nevyhnutý doplnok 
pre vytvorenie perfektného vzhľadu 
obočia a zvýraznenie očí.
Položka č. 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Dosiahnite efekt našpúlených pier 
pomocou tohto ľahkého 
hydratujúceho balzamu na pery.
Ľahko sa nanáša a poskytuje pocit 
sviežosti. Vaše pery budú ihneď 
hebkejšie a dostanú jemný farebný 
odtieň.

4.5 g
Položka č. 97102853

POWERLIPS FLUID
Poskytnite svojim perám trvalú 
farbu pomocou rúžu Nu Colour 
Powerlips Fluid.
Tento kvalitný produkt s ľahkým 
zložením je trvalý a nanáša sa jedným 
jediným krokom. Vďaka zložkám ako 
avokádový olej a vitamín E budú vaše 
pery príjemne hebké. Naozaj účinný. 
Jednoducho wow. Powerlips Fluid.

3.1 ml
Položka č.  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 
Zvýraznenie očí ešte nikdy  
nebolo tak zamatovo ľahké.
Táto ceruzka na oči, ktorá má jemné 
krémové zloženie, sa jednoducho  
a hladko nanáša, pritom vám 
umožňuje mať akékoľvek vami želané 
líčenie: jemne zmiešané línie alebo 
dymový efekt na večer.

1.13 g
Položka č.  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Nádherné oči, ktoré sú určené pre vás.
Tieto tiene, ktorých zloženie je odolné voči 
vyblednutiu a rozdrobeniu, obsahujú jojobu 
a mikroprášky na vyhladenie a ľahké 
nanášanie. Tiene sú dostupné v širokej škále 
hodvábne jemných odtieňov.

1.7 g
Položka č.  97160221 Smoke 

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

1 Nádobka na očné tiene sa predáva samostatne.

CURLING MASCARA BLACK
Získajte dlhotrvajúci  
vytočený vzhľad.
Získajte žiarivý vzhľad každý deň 
pomocou tejto vyspelej špirály. 
Špeciálne zakrivená kefka dodáva 
mihalniciam prirodzený vytočený 
vzhľad, a zároveň sa veľmi  
ľahko nanáša.

9 g
Položka č. 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Starajte sa o svoje mihalnice.
Vďaka produktu Nu Colour Nutriol 
Eyelash Treatment budú vaše 
objemnejšie a silnejšie mihalnice 
samozrejmosťou. Tento priesvitný gél 
posilňuje a predlžuje riasy od korienkov 
až po končeky. Vhodné na samostané 
nanášanie alebo ako podklad pod 
špirálu Nu Colour Curling Mascara. 
Toto unikátne zloženie predstavuje tú 
najlepšiu starostlivosť v oblasti 
starostlivosti o mihalnice.

5 ml
Položka č. 97161801

OČI

EYELASH CURLER
Navodí perfektne vykrútené 
mihalnice.
Svoje mihalnice vykrúťte jemne 
smerom nahor pomocou našich 
klieštikov na mihalnice Nu Colour 
Eyelash Curler. Vďaka uhlu zakrivenia 
predstavujú nevyhnutný doplnok, 
vhodný pre akýkoľvek tvar oka.

Položka č. 86998900

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE
Zvýraznite svoje oči.
Vďaka našim nádherným paletám s 5 očnými tieňmi si hravo vytvoríte 
nekonečný vzhľad. Každá paleta obsahuje matné tiene s trblietavým 
efektom na zvýraznenie vašej prirodzenej krásy, či dosiahnutie 
intenzívneho, dramatického vzhľadu. Ohraničte, vytvarujte  
a zvýraznite svoje oči intenzívnymi farbami, ktoré dodávajú  
bezchybné líčenie a hladké zmiešanie.

4.7-5.1 g
Položka č.  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Rozlúčte sa s drsnými líniami  
a privítajte dokonale vyzerajúce 
obočie.
Zafarbite, vytvarujte a zvýraznite svoje 
obočie so sadou na úpravu obočia 
Eyebrows Shaping Kit. Je ideálna  
na zmiešanie odtieňov a vytvorenie 
intenzívne ohraničeného obočia.
Perfektná sada pre navodenie 
prirodzeného, intenzívneho,  
a zároveň výrazného vzhľadu.

4 g
Položka č.  97102852
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ZVNÚTRA 
VON
Okrem snahy pomôcť vám vyzerať čo najlepšie, 
snažíme sa vyrovnať aj váš celkový dobrý stav. 
Pharmanex® ponúka komplexný prístup 
prostredníctvom výživových doplnkov v záujme 
poskytovania výživy a ochrany vášmu organizmu. 
Vďaka spolupráci s oddanými vedcami v oblasti 
výskumu a vývoja a prepojeniu s vedeckými 
inštitúciami na celom svete, vytvárame inovatívne 
produkty.
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Produkty vyrobené na mieru.
Divízia Pharmanex® vytvorila komplexné výživové doplnky poskytujúce organizmu správnu úroveň 
potrebných vitamínov a minerálov. Je dôležité mať pestrú a vyváženú stravu a viesť zdravý životný štýl.
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LIFEPAK®+
Zostať zdravým počas života začína 
správnym stravovaním. Počet 
vedeckých dôkazov, ktoré preukazujú 
zdraviu prospešné výhody konkrétnych 
živín, narastá. Zdravá výživa vyžaduje 
rovnováhu makroživín (tuky, proteíny  
a sacharidy) a mikroživín (vitamíny  
a minerály) pre uspokojovanie 
výživových potrieb ľudí.

LifePak®+ vám dodáva širokú škálu 
vitamínov a minerálov, ktoré 
sa zameriavajú na 9 dôležitých 
funkcií vášho tela.

60 balíčkov po 4 tablety
Položka č.  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®+
Váš základ zdravia na celý život.
Spoločnosť Pharmanex® vytvorila kompletný mikronutričný výživový doplnok, ktorý poskytuje telu výhodné hladiny 
dôležitých vitamínov a minerálov, ako aj kompletnú zásobáreň rastlinných látok. LifePak®+ poskytuje vedecky potvrdené 
zdraviu prospešné účinky.

9 FUNKCIÍ V JEDNOM PRODUKTE

KOGNITÍVNA FUNKCIA
Jód, zinok atď.1

ZDRAVIE POKOŽKY
Niacín, biotín, atď.2

CELKOVÁ 
ANTIOXIDAČNÁ 

OCHRANA
Selén, mangán, 
vitamín C atď.3

ZDRAVIE KOSTÍ
Vápnik, vitamín D atď.4

ZRAK
Vitamín A, vitamín B2 a zinok.5

KARDIOVASKULÁRNE 
ZDRAVIE
Vitamín K, vápnik atď.6

PODPORA 
IMUNITNÉHO 
SYSTÉMU
Vitamín C, zinok, meď atď.7

METABOLIZMUS
Vitamín B1, jód, meď atď.8

FUNKCIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY
Jód a selén.9

1  Prispieva k správnej kognitívnej funkcii.
2  Prispieva k udržaniu zdravej pokožky.
3  Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

4  Prispieva k udržaniu zdravých kostí.
5  Prispieva k udržaniu zdravého zraku.
6  Prispieva k správnej zrážanlivosti krvi.

7  Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
8  Prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie.
9  Prispieva k správnemu fungovaniu štítnej žľazy.

Nesklamte svojho strážcu
Vaše telo je neustále 
vystavené slnečnému 
žiareniu, znečisteniu a stresu. 
Všetky tieto faktory môžu 
oslabiť ochrannú bariéru vašej 
pokožky. Vylepšené zloženie 
produktu LifePak®+ poskytuje 
vitamín C prispievajúci  
k ochrane buniek  
pred oxidačným stresom.

 
ADR BALÍČEK ESSENTIAL 
NUTRITIONALS 
OBSAHUJE LIFEPAK®+ , 
MARINE OMEGA A JVI®
Ak chcete získať viac informácií 
o tom, ako profitovať z tejto 
špeciálnej ponuky, kontaktujte 
svojho Distribútora.
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Potrebujete viac infomácií o Pharmanex® produktoch? V tom prípade navštívte www.nuskin.com.

MARINE OMEGA
Marine Omega je výživový doplnok s vysokým obsahom omega-3 
mastných kyselín, obsahujúci kyselinu eikosapentaneovú (EPA) a kyselinu 
dokozahexaénovú (DHA), ktoré poskytujú 1,3 mg/deň omega-3 mastných 
kyselín. EPA a DHA z rybieho a krillového oleja prispievajú k správnej funkcii 
srdca. Okrem toho DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu  
a zdravého zraku.

120 želatínových toboliek
Položka č.  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

V záujme zachovania optimálneho zdravia sa odporúča vyvážená strava obsahujúca vitamíny, minerály  
a ďalšie živiny, ako aj zdravý životný štýl. Pri vedení rušného životného štýlu môže dodatočný príjem 
vybraných živín doplniť vašu bežnú stravu na dennej báze. Produkty LifePak®+, JVi® a Marine Omega  
sú špeciálne vytvorené tak, aby vám pomohli získať výživný základ na bojisku dnešného sveta.

PODPORA  
PRE PEVNÝ ZÁKLAD

JVi®
Joie de Vivre — Získajte radosť zo života
JVi® je nápoj vyrobený z ovocných a zeleninových koncentrátov, štiav a pyré, 
ktoré boli starostlivo vybrané tak, aby rozmaznávali vaše chuťové poháriky. 
Pretože ak sú zlúčené najchutnejšie európske typy ovocia a zeleniny  
so vznešenými typmi ovocia vo forme kustovnice čínskej, rakytníka 
rešetliakového a ovocia acerola, ste to práve vy, ktorí môžete zožať úrodu  
týchto odmien. Tieto typy ovocia sú známe najmä pre ich vysoký obsah 
vitamínov a minerálov, hlavne vitamínu C a tradične sú konzumované  
v juhoamerických a v ázijských kultúrach ako súčasť zdravej stravy.

Tento nápoj oranžovej farby obsahuje karotenoidy a je bohatý na vitamín C, 
ktorý
• Prispieva k ochrane pred oxidačným stresom 
• Podporuje správne fungovanie imunitného systému 
• Prispieva k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii pokožky 

Spolupracujte s nápojom JVi®, aby ste posilnili antioxidačnú ochranu vášho 
organizmu a získali žiarivosť zvnútra von.

2 x 750 ml fľaše
Položka č.  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® 
BIOFOTONICKÝ SKENER S3

Vyvinutý vedcami na významnej univerzite v USA, 
predstavuje Pharmanex® Biofotonický skener jedinečný 
nástroj na meranie hladín karotenoidov v kožných tkanivách 
neinvazívnou metódou pri využívaní uznávanej Ramanovej 
spektroskopie. 
Jednoduchým položením dlane vašej ruky pred bezpečné 
nízkoenergetické modré svetlo skenera získate výsledky 
vášho skóre karotenoidov v koži (SCS) v priebehu sekúnd. 
Technológia Biofotonického skenera je patentovaná  
a predstavuje rýchly a pohodlný spôsob určenia toho,  
či produkty ako LifePak®+ a JVi® dokážu zvýšiť vaše  
skóre karotenoidov v koži.

Skener S3 predstavuje ďalšiu generáciu obchodnej inovácie, 
pretože je menší rýchlejší a prenosný. Skener S3 bol v roku 2014 
ocenený bronzom na ocenení International Design Excellence 
Awards (IDEA) a v roku 2015 sa stal víťazom ocenenia BIG 
Innovation Awards. Podľa BIG skener umožňuje užívateľom 
sledovať popri zmenách svojich stravovacích návykov  
a životného štýlu aj zlepšenie stavu svojej pokožky.
Skener S3 je dostupný od apríla 2014 pre všetkých 
kvalifikovaných Distributorov.

AKO ZISTÍM 
SVOJU HLADINU 
KAROTENOIDOV?

ZÁRUKA 
VRÁTENIA PEŇAZÍ
Ak sa vaše SCS nezvýši 
po užívaní certifikovaných 
produktov, vrátime vám peniaze*.

* Navštívte našu internetovú stránku  
a zistite podrobnosti programu.

PC_Q2_2018.indd   59 07.05.2018   16:30:23



60 www.nuskin.com

PROGRAM TR90®: 
ZAČNITE SVOJU PREMENU
V súčasnej dobe predstavuje denná aktívna starostlivosť o stravovacie návyky a zdravý životný štýl 
osobnú výzvu. Predstavujeme vám TR90®, program na reguláciu telesnej hmotnosti, ktorý vám pomôže 
zjednotiť vašu myseľ a telo pre váš „nový“ vzhľad.
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Program TR90® pozostáva z troch dôležitých 
prvkov, ktorými sú: tyčinky nahrádzajúce jedlo  
v záujme regulácie telesnej hmotnosti, poradenstvo 
v oblasti výživy a prispôsobené cvičebné metódy.

Obsah balíčka TR90®:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars,  
1 Sprievodca programom TR90®, 1 Transformačný denník a ďalšie položky.

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

TR90® ADR program na 3 mesiace*:

1. mesiac: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90® 
M-Bars, 1 Sprievodca programom TR90®, 1 Transformačný denník a ďalšie 
položky. 2. a 3. mesiac: 1 TR90® Complex C a 1 TR90® Complex F.

Položka č:  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

TELO

STRAVOVACÍ 
PLÁN

POHYB
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TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C obsahuje kakao, 
granátové jablko a višňu.

90 kapsúl

TR90® JS
TR90® JS je produkt určený  
na užívanie v prvých 2 týždňoch 
programu. Obsahuje zložky, ako napr. 
kaktus opuncia, červený pomaranč  
a šafran.

15 sáčkov
Položka č.  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
Zmes zložiek v Complex F dodáva 
telu zložky, ako sú citrusové plody, 
cibuľa, grapefruit, kajenské korenie, 
červený pomaranč a zelený čaj.

120 kapsúl
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TR90® M-BAR
Vaše jedlo aj na cestách
Chutné tyčinky nahrádzajúce jedlo  
v dvoch príchutiach: v čokoládovej  
a citrónovej Obsahujú vysoké 
množstvo proteínov, ktoré prispievajú 
k rastu a udržiavaniu svalovej hmoty 
pohodlným a jednoduchým 
spôsobom. TR90® M-Bar:
•  Je ich možné jednoducho zahrnúť  

do vášho životného štýlu.
•  Pohodlné, diskrétne riešenie 

pripravené pre vás, aj keď ste  
na cestách. 

Čokoládová príchuť: 60 g/tyčinka 
Citrónová príchuť: 59 g/tyčinka
Položka č.  TR90® M-Bar s čokoládovou príchuťou 

(30 tyčiniek)  
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 tyčiniek) 
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

SPRIEVODCA  
PROGRAMOM TR90®
Vykonávať cvičenie prispôsobené  
na mieru, osvojenie si nových 
stravovacích návykov a nastavenie 
svojich cieľov predstavujú skutočne 
dôležité body tohto programu. 

Dôležitou súčasťou programu TR90® 
je dobre vyvážený stravovací plán, 
vrátane proteínov. Proteíny sú dôležité 
živiny, ktoré prispievajú k zachovaniu 
svalovej hmoty. Ďalej je potrebné 
porozmýšľať aj nad druhom cvičenia. 

Či už športujete alebo nie, nemusíte  
sa obávať, tento sprievodca vás bude 
sprevádzať na vašej ceste.
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RIEŠENIA
Navrhnuté na spĺňanie požiadaviek každodenného života.
Moderný životný štýl kladie na naše telo stále väčšie nároky. Naše produkty Riešenia Pharmanex® obsahujú 
kvalitné zložky v bezpečných a výhodných množstvách. Všetky produkty poskytujú cielené výživové zložky, ktoré 
organizmus potrebuje k tomu, aby dokázal obstáť pri našom dennom životnom rytme, čo znamená, že tieto 
výživové doplnky poskytujú skutočné riešenia zamerané na požiadavky zo skutočného života.

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ je jedinečná a vlastná 
zmes cetylovaných esterov mastných 
kyselín vrátane cetylu tallowatu. 
Jednoducho vmasírujte tento krém  
s rýchlym efektom do pokožky. 
FlexCrème sa ľahko nanáša a rýchlo  
sa vstrebáva do pokožky.

60 ml
Položka č.  85873521 všetky trhy okrem: ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Ak ste spozorovali, že začínate 
zabúdať, extrakt z listu Ginko biloba L. 
predstavuje zložku prítomnú  
v produkte BioGinkgo a pomáha 
udržiavať dobrú kognitívnu funkciu.

60 tabliet
Položka č.  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
Zložkou produktu CordyMax  
je štandardizované mycélium, 
získavané kvasením z huby Cordyceps 
sinensis. Táto huba má bohatú 
dvetisícročnú históriu. Rastie 
predovšetkým na náhornej Tibetskej 
plošine v nadmorskej výške vyše 4000 
metrov. Kým dokončí svoj cyklus života 
a vytvorí prírodný produkt, trvá to 
zvyčajne päť až sedem rokov.

120 kapsúl
Položka č.  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Potrebujete viac infomácií o Pharmanex® produktoch? V tom prípade navštívte www.nuskin.com.

BONE FORMULA
Posilnite svoje kosti ešte dnes, aby 
ste mohli mať zdravší život zajtra.
Kosti sú živé, rastúce tkanivá 
pozostávajúce najmä z vápnika  
a kolagénu. Zdravie a sila kostí 
zohrávajú dôležitú rolu v udržiavaní 
zdravia ľudského tela.

Bone Formula poskytuje zmes 
vitamínov a minerálov, akými sú napr. 
vápnik, vitamín D a K a ďalšie dôležité 
živiny, ako napr. horčík a mangán  
v záujme rozvoja a udržania  
zdravých kostí.

120 kapsúl
Položka č.  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 je drevokazná huba, ktorá 
stupňovito obrastá kmene a pne 
stromov. V dávnych čínskych spisoch 
je Reishi vysoko velebnou hubou.  
Už viac ako 2000 rokov je Reishi,  
huba rastúca hlboko v lese, súčasťou 
jedálnička obyvateľov Ázie. 

60 kapsúl
Položka č.  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
V súčasnosti konzumuje zelený čaj 
alebo extrakt zo zeleného čaju veľa 
národov po celom svete. Pre svoje 
výhody sa v Číne a Indii tradične 
používa po stáročia.

Konzumácia zeleného čaju pomáha 
chrániť telo a posilniť jeho prirodzený 
obranný systém pred účinkami voľných 
radikálov, ktoré sú spôsobené 
znečistením, stresom, fajčením  
či toxínmi.

30 kapsúl
Položka č.  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 kapsúl
Položka č.   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

Potrebujete viac infomácií o Pharmanex® produktoch? V tom prípade navštívte www.nuskin.com.

PHARMANEX® PRO-B™
Výživový doplnok s laktobacilovým 
fermentom Lactobacillus fermentum 
(PCC®). Baktérium Lactobacillus 
Fermentum (PCC®) je považované  
za odolné a dokáže prežiť aj v prostredí  
s nízkou hodnotou pH,  
napr. v gastrointestinálnom trakte. 
Tento výživový doplnok na črevnú 
flóru obsahuje 2 miliardy živých 
baktérií vo forme kapsúl.

30 kapsúl
Položka č.  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 – OSVIEŽTE A NABITE SA ENERGIOU
R2 poskytuje exkluzívnu kombináciu zložiek a prelomovej vedy. Vďaka tejto kombinácii sú výhody  
R2 zdvojnásobené, aby vám pomohli navodiť slobodu tela a mysle vo vzájomnej harmónii.

Selén

Hroznové semienka

Ženšen pravý

Brokolicové semienka

Červený pomaranč

Granátové jablko

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Pomáha začať každý deň  
s pocitom sviežosti. 
R2 Night obsahuje zmes starostlivo 
vybraných rastlinných extraktov: 
červený pomaranč, brokolicové 
semienka  
a hroznové semienka. Okrem toho 
produkt obsahuje selén, výhodný 
minerál, ktorý prispieva k ochrane  
buniek pred oxidačným stresom.

60 kapsúl
Položka č.  85893894: DK, GB, IE, SE 

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

BALÍČEK R2

Obsahuje R2 Day a R2 Night.

Položka č.  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
Pomáha cítiť sa nabití energiou  
a prevziať kontrolu nad novým 
dňom.
R2 ponúka úžasnú zmes kľúčových 
zložiek, ktorými sú huba Cordyceps 
sinensis, granátové jablko a ženšen 
pravý. Ženšen sa zameriava  
na nasledovné tri dimenzie:
•  Zvyšuje fyzický výkon.
•  Pomáha udržiavať fyzickú aktivitu  

a mentálnu bystrosť.
•  Pomáha udržiavať sexuálnu túžbu.

180 kapsúl
Položka č.  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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TYPICKÉ VLASTNOSTI 
POKOŽKY ZVOĽTE RIEŠENIE ODPORÚČANIA

Hoci je vaša pokožka vláčna, 
hladká a pružná, rýchlosť  
obnovy kožných buniek  
sa už začína spomaľovať. 
Výsledkom je akumulácia 
nadbytočných odumretých 
kožných buniek, ktoré dávajú 
vašej pleti mdlý vzhľad.

Toto je ten správny čas na zavedenie prospešného režimu 
starostlivosti o pokožku. 
• Použite čistiaci prípravok vyvinutý tak, aby pomohol 

odstrániť špinu a odumreté kožné bunky a opäť odhaliť  
váš mladistvý žiar. 

• Použite tonikum, aby ste pokožke dodali ideálne pH. 
• Použite prípravok udržiavajúci mladistvú štruktúru pleti. 
• Vyskúšajte mikrodermabráziu v phodlí domova pre rýchle 

a jemné vyhladenie pleti a odstránenie odumretých 
kožných buniek a toxínov. 

• Vykonajte kúpeľové ošetrenie v pohodlí domova  
raz za týždeň pre odstránenie toxínov.

• 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

Vplyvy nadmerného  
vystavenia sa slnečnému 
žiareniu a znečisteniu životného 
prostredia sa už začínajú 
prejavovať na pleti. V dôsledku 
poklesu tvorby štrukturálneho 
proteínu pleti v súčinnosti 
s opakovanými mimickými 
pohybmi si už možno začínate 
všímať vrásky okolo  
očí, úst a na čele.

Používajte čistiaci prípravok, tonikum, hydratačný prípravok 
a krém proti slnečným lúčom v rámci vašej dennej 
starostlivosti o pleť a zahrňte do nej aj produkt, ktorý  
zvyšuje tvorbu štrukturálného proteínu pleti pre vyplnenie  
a vyhladenie viditeľných línií. 
• Nájdite si prípravok, ktorý obsahuje polyhydroxy kyseliny 

(PHA) v záujme stimulácie obnovy buniek v záujme 
zvýšenia jej žiarivosti pre jej jemnejší a mladistvejší vzhľad. 

• Vyskúšajte mikrodermabráziu v phodlí domova pre rýchle 
a jemné vyhladenie pleti a odstránenie odumretých 
kožných buniek a toxínov. 

• Vykonajte kúpeľové ošetrenie v pohodlí domova  
raz za týždeň pre odstránenie toxínov.

• 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

Vo vašej pokožke sa spomaľuje 
tvorba kožného tuku a tým  
sa stáva pleť suchšou. Vaša 
pokožka krehkejšia a začína 
ovísať. Elasticita klesá a možno  
si už všímate aj hlbšie vrásky. 
Stručne povedané, vaša pleť  
už stratila svoj mladistvý žiar.

Užitočný by pre vás mal byť čistiaci a hydratačný prípravok 
bohatý na antioxidanty. 
• Nájdite si produkt obsahujúci pro-kolagénové peptidy, 

ktoré pomáhajú zjemňovať výskyt línií a vrások okolo  
úst, očí a na čele. 

• Vyberte si prípravok podporujúci tvorbu kľúčového 
komponentu pevnej pokožky. 
a potláčajúci skoré viditeľné známky starnutia pokožky  
na brade a v oblasti čeľuste. 

• Myslite na komplexný, intenzívny systém v záujme dodania 
impulzu vášmu režimu starostlivosti o pleť. 

• Vykonajte kúpeľové ošetrenie v pohodlí domova  
raz za týždeň pre odstránenie toxínov.

• 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

Pigmentové bunky vo vašej 
pokožke sa už asi zoskupujú  
vo väčšej miere a vytvárajú tak 
„starecké škvrny“. Vaša pokožka 
už stratila väčšinu zo svojej 
pevnosti a vyváženosti a je asi 
suchšia, svrbivá a citlivejšia  
na alergény. Vaša pleť je tenšia  
a krehkejšia.

Okrem čistenia, tonizácie a hydratácie pokožky by ste mali 
zvážiť i používanie systému na rozjasnenie pleti pre redukciu 
farebných škvŕn a dosiahnutie jednotnejšieho tónu pleti. 
• Vyberte si prípravok, ktorý pomáha zvyšovať tvorbu  

a blokovanie odbúravania štrukturálného proteínu pleti, 
aby sa tak pomohlo spevneniu ovisnutej kože okolo brady,  
očí a v oblasti čeľuste.

• Vykonajte kúpeľové ošetrenie v pohodlí domova  
raz za týždeň pre odstránenie toxínov.

• 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+

Návod na dosiahnutie nádhernej pleti
Zdravá a dobre vyzerajúca pleť sa môže stať skutočnosťou pre každého, bez ohľadu na vek. Ak dodržíte niekoľko jednoduchých 
pravidiel a budete sa starať o svoju pokožku účinnými produktmi, získate recept na mladistvejšie, hladšie, zdravo vyzerajúcu 
pokožku teraz aj v budúcnosti.

Bez ohľadu na váš vek, nezabudnite používať denný ochranný krém proti škodlivým slnečným lúčom a do svojej stravy zahrňte čerstvé ovocie a zeleninu.

Vyššie uvedené informácie sú prehľadom vlastností typov pokožky charakteristických pre rôzne vekové kategórie. Životný štýl, životné prostredie a gény majú 
vplyv na vzhľad a pocit vašej pleti, preto možno zistíte, že produkty ideálne pre vašu pokožku spadajú do inej vekovej kategórie než je váš skutočný vek.

DODATOK Č. 1

VEKOVÁ 
KATEGÓRIA
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Osobný sprievodca režimom starostlivosti o pokožku
DODATOK Č. 2

Denné kľúčové systémy*
denné použitie

Cielené ošetrenia**
denné použitie

Kúpeľové ošetrenia***
1-3-krát za týždeň

Prvotné  
obavy zo starnutia
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Zacielenie zdrojov viditeľných 
známok starnutia pleti

Mladistvá štruktúra pleti

Pevnosť pleti

Jemné línie a vrásky

Hlboké línie a vrásky

Hyperpigmentácia (starecké 
škvrny a škvrny po opaľovaní)

Nejednotný tón pleti

Drsná pleť/Nerovnomerná 
textúra pleti

Mdlá pleť/Nedostatok jasu pleti

Výskyt pórov

Tmavé kruhy/Opuchy pod očami

Vyrážky

Mastná pleť

Suchá pleť

Antioxidačná ochrana

Poznámka:
 * Naraz sa má používať len jeden kľúčový systém.
 ** Používanie viacerých produktov, ktoré prispievajú k bunkovej obnove (napr. hydroxykyseliny), je zdvojenie a môže to zvyšovať citlivosť pokožky. 

Ak máte záujem o ďalšie odporúčania ohľadne produktov, kontaktujte naše miestne zákaznícke centrum.
 *** Pri jednom kúpeľovom ošetrení by sa mal použiť len jeden kúpeľový produkt.
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Typ/stav vlasov ŠAMPÓN KONDICIONÉR TÝŽDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Normálne až mastné a jemné 
vlasy Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz za týždeň)

Normálne až mastné vlasy 
priliehavo splývajúce, rovné Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz za týždeň)

Mastné vlasy, ktoré 
potrebujú zväčšenie objemu Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(raz za týždeň)

Veľmi mastné vlasy Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 or more times a week)

Veľmi suché vlasy Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 až 2-krát za týždeň)

Veľmi suché a intenzívne 
upravované vlasy Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2-krát alebo viackrát 

za týždeň)

Suché až normálne vlasy Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (raz za týždeň)

Suché až normálne vlasy 
priliehavo splývajúce, rovné Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (raz za týždeň)

Vlasy silno vystavované 
environmentálnemu 
znečisteniu (vlasy plavcov) 

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1-2-krát za týždeň, podľa stavu vlasov)

Vyrovnané a kučeravé vlasy Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz za týždeň)

Hrubé vlasy, preferovanie 
prípravkov s etnobotanickými 
ingredienciami 

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz za týždeň)

Vlasy s výskytom lupín Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo

Kondicionér podľa vlastného 
výberu

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(raz za týždeň)

Vypadávajúce vlasy alebo 
rednúce vlasy Nutriol® Shampoo Kondicionér podľa vlastného 

výberu

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

*Výsledky sa budú líšiť podľa hustoty, typu, štruktúry, stavu a osobného štýlu upravovania vlasov.

DODATOK Č. 3

Osobný sprievodca režimom starostlivosti o vlasy
Ktoré prípravky Nu Skin® starostlivosti o vlasy sú vhodné pre moje vlasy?*
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GLOSÁR
ageLOC® - produktová línia z oblasti  
anti-agingu spoločnosti Nu Skin®, ktorá zahŕňa 
vedu používanú na vývoj a propagovanie 
produktov zameriavajúcich sa na viditeľné  
známky starnutia pleti a ich zdroje.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - uznávaná  
pre svoje pokožku zjemňujúce a zlepšujúce 
vlastnosti.

Aminokyselina - stavebný kameň proteínov.  
Viac ako 20 rôznych aminokyselín používa telo  
na produkciu rozličných proteínov vo svaloch, 
vlasoch, pokožke, krvi a iných tkanivách.

Antioxidant - zlúčenina, ktorá pomáha chrániť 
pred oxidačným stresom.

AP-24® - patentovaná substancia pre hygienu 
ústnej dutiny ktorá zanecháva pocit hladkého  
a čistého povrchu zubov.

arNOX - silný zdroj vzniku voľných radikálov 
nachádzajúci sa na povrchu buniek a v celom 
tele. arNOX je enzým spojený so starnutím, 
ktorý je pravdepodobne jedným zo zdrojov 
starnutia pokožky. Hladiny arNOX v ľudskom 
tele sú preukázateľne asociované s mladistvým 
vzhľadom.

arSuperMarkers - s vekom spojené 
supermarkéry, „arSuperMarkers“ je pojem, ktorý 
zaviedla spoločnosť Nu Skin® na pomenovanie 
komponentov biochémie tela, ktoré ovplyvňujú 
spôsob, akým starneme.

Ava puhi extrakt (Zingiber zerumbet) - nektár 
z cibuliek rastliny zvanej ava puhi. Používaný 
Polynézanmi už po mnoho generácií na 
zjemňovanie a výživu vlasov.

Bambucké maslo (Butyrospermum parkii) - 
účinné zvlhčovadlo, ktoré posilňuje prirodzenú 
ochrannú funkciu pokožky a zvyšuje úroveň 
hydratácie.

Bentonitový íl - tento prírodný íl, pochádzajúci 
z vulkanického popola, pôsobí ako magnet 
odstraňujúci matné pleťové bunky a toxíny, 
následne vyhladí pokožku tak, že získa svieži, 
lesklý, jasný vzhľad.

Bezfarebný karotenoid (extrakt z riasy 
Dunaliella salina) - výnimočný antioxidant 
produkovaný riasami zo Stredozemného 
mora. Pomáha chrániť pokožku pred rizikami 
znečisteného prostredia.

Biofotonika - oblasť výskumu, ktorá používa 
svetlo na meranie biomarkerov v živých 
organizmoch.

Cetylované estery mastných kyselín - úplne 
prirodzená forma mastných kyselín zreagovaná  
s alkoholom a používaná telom ako emulgátor  
a lubrikant.

Citrus aurantium amara (horký pomaranč) 
- používaný rôznymi kultúrami v oblastiach 
Číny a Karibiku, najmä na Haiti, ako osviežujúci 
prírodný deodorant. Hoci pochádza z Číny, horký 
pomaranč bol privezený do Európy v jedenástom 
storočí. Ovocie tohto horkého pomaranča Citrus 
aurantium amara (malý pomaranč nazývaný 
sevilský pomaranč) sa stalo veľmi obľúbeným 
nielen pre svoju príjemnú sladkokyslú chuť,  
ale tiež pre svoju osviežujúcu vôňu  
a vlastnosti deodorantu.

Cordyceps sinensis - huba, ktorú si v Číne cenia 
už od staroveku pre jej úlohu pri obnovaní vitality 
a energie.

Cordyline terminalis (dračinka) - listy Havajskej 
rastliny zvanej ti sú už po stáročia cenené 
Polynézanmi pre schopnosť upokojovať pokožku.

CS7 - zjemňuje kutikulu vlasu, čím sa dosahuje 
lesk, ktorý pretrváva aj po ďalších umytiach 
šampónom.

DHA (Kyselina dokozahexaénová) - omega-3 
mastná kyselina, ktorá prispieva k správnej funkcii 
mozgu a k zdravému zraku. Rybí olej je dobrým 
zdrojom kyseliny DHA.

Di- a tripeptidy - získavajú sa z hydrolyzovaného 
ryžového proteínu; zlepšujú obnovu pokožky  
po záťaži, stimulujú obnovu buniek a syntézu 
štrukturálnych proteínov, čím sa zlepšuje pevnosť  
a znižuje výskyt línií a vrások.

Divozel (Verbascum thapsus) - kvitnúca rastlina 
pôvodom z juhozápadnej Ameriky, ktorú používali 
pôvodní Američania pre jej upokojujúce účinky.

DNA (Deoxyribonukleová kyselina) - genetický 
materiál, ktorý sa nachádza takmer v každej 
bunke ľudského tela. DNA obsahuje genetické 
informácie potrebné na stavbu a udržiavanie 
organizmu. DNA obyčajne existuje ako dvojité 
vlákno, ktoré je spolu úzko prepojené a tvorí 
špirálu.

EPA (Kyselina eikozapentanéová) - omega-3 
mastná kyselina. Kyseliny DHA a EPA prispievajú 
k správnej funkcii srdca. Rybí olej je dobrým 
zdrojom kyseliny EPA.

Ethocyn® - patentovaná substancia pôsobiaca 
proti starnutiu, u ktorej bolo klinicky potvrdené, 
že vylepšuje obsah elastínu v pokožke, ktorý je 
hlavným komponentom pevnej pokožky.

Etnobotaniká - rastliny, ktoré pôvodné kultúry 
používajú na zlepšenie pokožky.

Eukalyptus - spolu s mentolom a pepermintovým 
olejom zabezpečuje pocit ochladenia a osvieženia 
na pokožke, a tiež sa používa ako osviežujúca 
vôňa.

Extrakt z bieleho čaju (Camellia sinensis) - 
antioxidant bohatý na katechíny; pomáha chrániť  
a obnovovať prirodzenú elastickosť pokožky.

Extrakt z húb (Fomes officinalis) - prirodzený 
sťahovač pórov, ktorý preukázane zlepšuje 
napätie pokožky a jej pevnosť, znižovaním  
výskytu pórov.

Extrakt z chaluhy obrovskej (Macrocystis 
pyrifera) - výťažok z hnedej morskej riasy. 
Prospieva syntéze štrukturálnych zložiek kože, 
ktoré prispievajú k pevnému a jemnému vzhľadu 
pokožky.

Extrakt z jahody (Fragaria vesca) - pomáha 
zjemňovať pokožku a redukuje výskyt pórov.

Extrakt z koreňa lopúcha (Arctium lappa) - 
oddávna používaný pri problematickej pleti.

Extrakt z kvetu bavlníka - vyhladzuje kutikulu 
vlasu, chráni kreatínovú štruktúru a prirodzene 
zvlhčuje vďaka siedmim aktívnym, synergicky 
pôsobiacim oligosacharidom.

Extrakt z kvetu ibišteka (Hibiscus  
rosa-sinensis) - používa sa v celej Polynézii, 
juhovýchodnej Ázii a Strednej a Južnej Amerike 
na vytvorenie roztoku na čistenie, zjemnenie  
a upokojenie pokožky.

Extrakt z levandule (Lavandula angustifolia) - 
používa sa od dávnych čias ako čistiacia zložka.

Extrakt z rastliny Jóbove slzy/Slzovka 
obyčajná (Coix Lacryma-jobi) - získava  
sa zo semien tejto okrasnej trávy. Už oddávna  
sa používa v Ázii na upokojenie pokožky.

Extrakt zo zeleného hrachu, bambusu  
a glukosamín - silná zmes s anti-agingovou 
zložkou, o ktorej sa preukázalo, že znižuje výskyt 
jemných línií a vrások a zvyšuje premenu buniek, 
čo vedie k viditeľne mladistvej pleti.

Fosfatidylcholín - pochádza zo sóje. Pomáha 
chrániť bunkové membrány a udržuje plynulosť 
pokožky.

Fotozómy - DNA enzýmy pochádzajúce  
z morského planktónu. Pomáhajú chrániť 
pokožku pred negatívnym vplyvom nadmerného 
opaľovania. Enkapsulácia enzýmov lipidmi 
poskytuje zvýšenie ich biologickej dostupnosti.

Gény - základná jednotka dedičnosti v živých 
organizmoch. Gény sú funkčnou časťou DNA, 
ktoré obsahuje informáciu o stavbe, udržiavaní 
a regenerácii buniek a odovzdáva genetické 
vlastnosti potomstvu. Niektoré z týchto vlastností 
sú viditeľné okamžite, ako napríklad farba očí 
alebo počet končatín a niektoré sa prejavia až 
neskôr v živote, ako napríklad miera starnutia, 
kvalita zdravia.

Ginkgo biloba - rastlinná zložka získaná zo stromu 
Ginkgo biloba; pomáha udržiavať pamäť, ktorej 
výkon starnutím klesá a takisto pomáha udržať 
správnu kognitívnu funkciu.

Glukonolaktón - polyhydroxylová kyselina, ktorá 
sa prirodzene nachádza v kožných bunkách.  
Jej molekulárna štruktúra zabezpečuje, že 
je jemná a nedráždivá voči pokožke, pričom 
poskytuje klinicky overené anti-agingové výhody, 
ako napríklad ochranu pred antioxidantmi, 
zvlhčenie a ochranu kože.

Granátové jablko - tmavočervené ovocie 
obsahujúce veľa semien, ktoré pochádza z Perzie. 
Granátové jablko obsahuje polyfenoly  
ako flavaonoidy.
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HMW komplex - táto exkluzívna kombinácia 
zložiek spoločnosti Nu Skin® obsahuje výťažok 
z červených rias (hypnea musciformis), paliny 
obyčajnej a vŕbovky úzkolistej. Upokojuje 
pokožku.

Hnedé riasy - vysoko mineralizované a bohaté  
na aminokyseliny a antioxidanty. Pomáhajú  
pri absorpcii vlhkosti.

Huba Reishi (Ganoderma lucidum) - huba 
vyskytujúca sa na odumretých stromoch alebo 
pňoch. V dávnych čínskych spisoch je Reishi 
vysoko velebnou hubou. Viac než 2000 rokov 
využívali Ázijčania účinky vzácnej huby 
Reishi rastúcej hlboko v lese.

Hydroxytyrozol - polyfenol nachádzajúci  
sa v extra panenskom olivovom oleji, ktorý 
udržiava pleť hladkú a bezchybnú.

IBR-Dormin® (Narcissus tazetta extrakt  
z Narcissus tazetta) - prirodzená zlúčenina  
v cibuľkách narcisov. Z vedeckých štúdií vyplýva, 
že posilňuje odolnosť buniek a zlepšuje prirodzenú 
obranu pokožky proti škodlivým vplyvom 
prostredia.

Imunoglobulíny - všeobecný pojem  
pre protilátky. Ako odpoveď na vystavenie  
sa cudzorodým látkam, všetky cicavce produkujú 
tieto špecifické proteíny.

Jojobový olej (Simmondsia chinensis) - 
prírodný zvlhčovač, získaný zo semien púštneho 
kríka, ktorý pomáha získať pocit mäkkosti pokožky 
a vlasov.

Kaktus - extrakt, ktorý pomáha pokožke vyzerať 
sviežo, nevysušene a rozjasnene.

Kamilkový extrakt (Anthemis nobilis  
a Chamomilla recutita) - známy  
pre ukľudňujúce a zjemňujúce účinky.

Karotenoidy - dôležitá kategória zlúčenín 
rozpustných v tuku. V prírode sa vyskytuje  
v hojnom množstve a zodpovedá za červenú, 
oranžovú a žltú farbu, ktorú vidíme v ovociach 
a zeleninách. Niektoré príklady karotenoidov 
zahŕňajú: betakarotén, lykopén, luteín a astaxantín.

Koenzým Q10 (CoQ10 alebo Ubichinón) - 
nanášaný lokálne, podporuje koenzým Q10 
dôležitú bunkovú energiu pre žiarivý a mladistvý 
vzhľad.

Kolagén - proteín, ktorý zabezpečuje štruktúru, 
silu a elastickosť pokožky a iných tkanív v celom 
tele.

Kolostrum - kolostrum je prvé mlieko matky, 
produkované po pôrode. Od bežného mlieka 
sa líši tým, že má vysoký obsah špecifických 
proteínov.

Kortex - obklopuje jadro vlasu. Vlasový kortex 
dodáva vlasom jeho špecifické vlastnosti, ako 
napríklad elasticita a kučeravosť. Kortex obsahuje 
tiež granule melanínu, čo je vlasový pigment, 
ktorý je produkovaný pri raste vlasu  
z vlasového folikulu.

Krillový olej - olej z morského kôrovca, ktorý 
ponúka kombináciu prírodných fospolipidov, 
astaxantínu a EPA/DHA mastných kyselín.

Kutikula - je najvrchnejšia vrstva vlasu, ktorá  
je zodpovedná za väčšinu mechanickej odolnosti 
vlasového vlákna. Skladá sa zo sploštených 
buniek, ktoré sa prekrývajú ako škridlice  
na terakotovej streche, chrániac tak vnútro 
vlasového vačku pred poškodením.

Kyselina alfa-hydroxylová (AHA) - kyselina, 
ktorá zvyšuje mieru obnovy buniek pokožky, 
pomáha redukovať tvorbu jemných vrások  
a udržiava pleť hladšiu a čistejšiu.

Kyselina askorbová - známa aj ako vitamín C. 
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom a prispieva k správnej tvorbe 
kolagénu a k správnej funkcii pokožky.

Kyselina hyalurónová - zvlhčujúca zložka, ktorá 
sa prirodzene nachádza v pokožke. Má schopnosť 
viazať vlhkosť na povrchu pokožky.

Kyselina mliečna - pozri výraz Kyselina  
alfa-hydroxylová.

Kyselina salicylová - beta-hydroxylová kyselina, 
ktorá podporuje olupovanie pokožky.

Listy Clematis vitalba (plamienok plotný) - 
látka používaná oddávna generáciami pôvodných 
Američanov na úľavu pri odlupujúcej sa,  
suchej pokožke.

Mangán - ióny mangánu v biológii fungujú ako 
kofaktory mnohých enzýmov s rôznymi funkciami. 
Prispieva k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie a k ochrane buniek  
pred oxidačným stresom.

Meď - prispieva k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie, k správnemu 
fungovaniu nervového systému, k zdravej 
pigmentácii vlasov, k zdravej pigmentácii kože,  
k správnemu fungovaniu imunitného systému  
a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Mentha arvensis - prírodná divá mäta, ktorá 
chladí a oživuje pokožku. Používaná pôvodnými 
americkými kmeňmi na juhozápade.

Mikroživiny - živiny potrebné len v malom 
množstve, ako vitamíny a minerály. Mikroživiny 
vykonávajú stovky životne dôležitých funkcií  
v organizme.

Minerály - základné mikroživiny, ktoré sú nutné  
v strave, pretože ich organizmus nedokáže 
vytvoriť sám. Fungujú spolu ako faktory  
mnohých reakcií vo vnútri organizmu.

Morské rozsievky (Diatomaceous earth) - 
jemné čiastočky planktónových rias používané  
na jemné olupovanie odumretých buniek pokožky.

Myší chvost obyčajný (Achillea millefolium) - 
extrakt z rastliny, ktorý ukľudňuje pokožku.

NaPCA (Sodný PCA) - zvlhčovač, ktorý 
priťahuje a viaže vlhkosť do pokožky.

Nové korenie (Pimenta dioica) - tradične 
používané pôvodnými obyvateľmi Strednej 
Ameriky na vyhladenie pretrvávajúcej suchej, 
popraskanej pokožky na pätách.

Olej Babassu (Orbignya oleifera) - extrahovaný 
z jadier palmy babassu. Používaný po generácie 
pôvodnými obyvateľmi kultúr Južnej Ameriky ako 
prírodný zvlhčovač.

Olej zo semien lúčnice (Limnanthes alba) - 
prirodzený zvláčňovač. Zvlhčuje a skvalitňuje 
pokožku.

Oligopeptid - pleť upravujúca látka, ktorá 
vylepšuje tvarovanie a plnosť pier.

Omega 3 mastné kyseliny - polynenasýtené 
mastné kyseliny. Hlavnými zdrojmi sú krillový 
a rybí olej, vajcia a rastlinné oleje (ľanový olej). 
Kyseliny EPA a DHA predstavujú najdôležitejšie 
mastné kyseliny.

Oxidácia - reakcia prebiehajúca v bunkách 
organizmu z dôvodu činnosti voľných radikálov. 
Časom sú okysličené bunky slabšie a klesne ich 
schopnosť vykonávať všetky funkcie poriadne.

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) - 
extrakt z kvitnúceho stromu, ktorý osviežuje  
pokožku.

Pantenol - člen skupiny vitamínov B. 
Revitalizačný zvlhčovač a kondicionér  
pre pokožku i vlasy.

Papaín - enzým z tropického ovocia papája, ktorý 
pomáha eliminovať vytváranie pórov.

Pepermintový olej (Mentha piperita) - prírodný 
rastlinný olej, ktorý chladí, osviežuje a vzpružuje 
pokožku.

Pistáciový olej (Pistacia vera) - olej z orieškov 
bohatý na mastné kyseliny, ktorý zvlhčuje  
a zjemňuje pokožku.

Polyfenoly - molekuly prirodzene tvorené 
rastlinami. Pigmenty, podľa ktorých vieme 
odhaliť, či sú ovocia a zeleniny zrelé, sú takisto 
súčasťou rodiny polyfenolov. Nazývame ich aj 
fytochemikáliami alebo fytoživinami.

Polyhydroxylová kyselina (PHA) - pozri 
Glukonolaktón.

Polymérová technológia - vytvára tuhý krém  
na prekrytie, ktorý ponúka hladkú, trvácnu a ľahko 
formovateľnú kryciu vrstvu bez potreby použitia 
vazelíny alebo hrubých voskov.

Prášok zo škrupín vlašských orechov (Juglans 
regia) - tento pomletý prášok vytvára jemné 
abrazívum pre dosiahnutie jemnejšej a hladšej 
pokožky.

Prírodné steroly - majú vysokú kapacitu pre 
viazanie vody a poskytujú vlasom vlhkosť  
a jemnosť na dotyk.

Proteíny - veľké biologické molekuly 
pozostávajúce z viac než jedného reťazca 
aminokyselín. Proteíny vykonávajú širokú škálu 
funkcií v organizme vrátane metabolických reakcií, 
replikácií a prenosu molekúl.

Retinol - čistý vitamín A, ktorý pomáha 
zjemňovať jemné línie a vrásky, zvyšovať jasnosť 
pleti a dodáva jej lesk. Vitamín A prispieva  
aj k správnej látkovej premene železa, k udržaniu 
zdravej pokožky, k zdravému zraku  
a imunitnému systému.

PC_Q2_2018.indd   72 07.05.2018   16:30:54



73

Sacharidový izomerát - viaže vlhkosť  
na pokožku, redukuje suchosť a dodáva pleti 
zdravý rumenec.

Selén - kofaktor dôležitý pre fungovanie 
peroxidácie enzýmu glutatiónu, ktorý prispieva  
k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Sójové lipidy (Glycine soja) - ochraňujú jemnú 
vlhkostnú bariéru pokožky. Pomáhajú pokožke 
zostať jemnou a hydratovanou.

SPF (ochranný faktor pred slnečným žiarením) 
- aktívna substancia, ktorá pomáha ochraňovať 
pred škodlivými slnečnými lúčmi.

Tekvicové enzýmy (Lactobacillus/Curcurbita 
pepo fruit ferment extract) - proteolytické 
enzýmy pochádzajúce z tekvice, ktoré 
napomáhajú olupovaniu odumretých buniek 
pokožky.

Tokoferol - známy aj ako vitamín E, ktorý 
prispieva k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom.

Tricalgoxyl® (sulfáty oligosacharidov 
z hnedých rias) - extrahované z hnedých 
rias. Bohaté na polysacharidy, ktoré poskytujú 
optimálne prostredie pre bohatší vzhľad vlasov.

Urea - vysoko efektívny, výdatný zvlhčovač. Urea 
preniká hlboko do najvrchnejšej vrstvy pokožky 
kde pôsobí hydratačne a ochranne pre suchú 
a poškodenú kožu. Vo vyšších koncentráciách, 
môže urea pomôcť redukovať šupiny a mozole.

Vápnik - najhojnejší minerál ľudského organizmu. 
Vápnik prispieva k správnej zrážanlivosti krvi,  
k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu 
energie, normálnemu fungovaniu svalov  
a k správnemu fungovaniu tráviacich enzýmov. 
Vápnik je potrebný aj na udržanie zdravých  
kostí a zubov.

Vitamín A - pozri Retinol.

Vitamín B - rodina vitamínov rozpustných 
vo vode, ktoré majú rôzne prospešné vlastnosti. 
Obsahuje tiamín (vitamín B1), riboflavín (vitamín 
B2), niacín (vitamín B3), kyselinu pantoténovú 
(vitamín B5), pyridoxín (vitamín B6), biotín 
(vitamín B8), kyselinu listovú (vitamín B9)  
a kobalamín (vitamín B12).

Vitamín C - pozri Kyselinu askorbovú.

Vitamín D - vitamín rozpustný v tuku získaný  
z potravinových zdrojov alebo tvorený kožnými 
bunkami v prípade vystavovania kože slnečnému 
žiareniu. Prispieva k udržaniu zdravých kostí  
a správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Syntéza vitamínu D v koži pôsobením slnečného 
žiarenia nie je dostatočná v európskych krajinách, 
a to najmä v zimnom období, keď je málo 
slnečného žiarenia.

Vitamín E - pozri Tokoferol.

Vitamín K - tento vitamín rozpustný v tuku 
prispieva k správnej zrážanlivosti krvi a k udržaniu 
zdravých kostí.

Vitamíny - esenciálne mikronutrienty, ktoré je 
nevyhnutné prijímať v strave, pretože si ich telo 
nedokáže vyprodukovať samo. Vitamíny môžu 
fungovať ako antioxidanty a koenzýmy, teda 
substancie nevyhnutné pre mnohé reakcie v tele.

Voľné radikály - nestabilné molekuly v tele, 
ktoré vyhľadávajú, útočia a poškodzujú susedné 
molekuly, pričom vytvárajú reťazovú reakciu 
tvorby voľných radikálov a molekulárneho 
poškodenia. Reťazová reakcia môže viesť  
k oxidačnému stresu bunkových membrán,  
DNA a proteínov tkaniva.

Zelený čaj (Camellia oleifera a Camellia 
sinensis) - antioxidant, používaný ako zložka 
kozmetických produktov, ktorý pomáha upokojiť 
problematickú pokožku a zjednotiť farbu pleti. 
Zelený čaj obsahuje niekoľko molekúl polyfenolov.

Zinkové PCA - redukuje prirodzený kožný tuk.

Zinok - stopový minerál nevyhnutný pre viac než 
70 enzýmových reakcií prebiehajúcich vo vnútri 
organizmu. Zinok prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom, k udržaniu zdravých kostí, 
zraku a pokožky. Prispieva aj k správnej  
kognitívnej funkcii.

Zväzky génov mladosti - skupiny génov, ktoré 
spoločne vykazujú charakteristiky asociované  
s mladosťou. Zväzky génov mladosti  
sú kľúčovými arSupermarkermi.
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Nu Skin® 
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Hand Lotion 39
Intensive Eye Complex 31
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LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
Liquid Body Lufra 39
Lip Plumping Balm 52
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Moisture Restore Intense Moisturizer 31
Moisturizing Shampoo 41
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KULTÚRA DAROVANIA
Kultúra darovania Nu Skin® spája globálnu rodinu distribútorov, zákazníkov a zamestnancov v najnovších 
humanitárnych aktivitách, ktoré znásobujú schopnosť spoločnosti dopriať výživu deťom na celom svete.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Počínajúc rokom 1996 prispela nezisková nadácia Nu Skin 
Force for Good Foundation® sumou viac než 51 miliónov USD 
na projekty zamerané na zlepšenie života detí na celom svete. 
Vzhľadom na to, že Nu Skin® pokrýva všetky administratívne  
a dodatočné náklady nadácie, 100% darov od rôznych 
Distribútorov, ako aj predaja našich jedinečných produktov 
osobnej starostlivosti z produktovej linie Epoch® a vyživujúceho 
jedla VitaMeal, je priamo sprostredkovaných na podporu zdravia, 
vzdelávania a ekonomických príležitostí pre deti. Hlavné projekty 
zahŕňajú:

•  Vyučovanie poľnohospodárskych zručností v Malawi v rámci 
projektu Mtalimanjanská škola poľnohospodárstva pre nezávislosť 
rodín (SAFI) a iniciatívy Seeds of Hope (Semienka nádeje)  
s cieľom zalesňovania.

•  Poskytuje školské a vzdelávacie zdroje deťom na ostrovoch 
prostredníctvom nadácie Seacology.

•  Založenie výskumu na vynájdenie lieku proti kožnej chorobe 
Epidermolysis Bullosa (EB) (tzv. choroba motýlích kŕdeľ).

Pre podrobnejšie informácie alebo pre vykonanie zmeny v rámci vášho 
príspevku, prosím, navštívte internetovú stránku www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Robíme rozdiel v životoch detí.
Našťastie je v súčasnosti vďaka iniciatíve Nourish the Children® spoločnosti Nu Skin® každú sekundu 
podávaná dieťaťu v núdzi jedna porcia jedla VitaMeal. Nourish the Children® je inovatívna obchodná 
iniciatíva, ktorá podporuje plánovaný nákup jedla VitaMeal, jeho dovoz a distribúciu. Táto jedinečná 
sociálno-obchodná sieť Distribútorov a zákazníkov spoločnosti Nu Skin® zabezpečila dodanie miliónov 
jedál darovaných na mesačnej báze na záchranu života podvyživených detí na celom svete.
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Vedci spoločnosti Nu Skin® spolupracovali s poprednými odborníkmi zaoberajúcimi sa detskou podvýživou a spolu 
vyvinuli VitaMeal. Jedno vrecúško VitaMeal obsahuje 30 detských porcií jedla, čo postačuje na poskytnutie potrebných 
vitamínov a živín na výživu jedného dieťaťa po dobu jedného mesiaca. Od roku 2002 bolo darovaných prostredníctvom 
iniciatívy Nourish the Children® viac ako 450 miliónov porcií jedla.

1 VRECÚŠKO VITAMEAL
30 DETSKÝCH PORCIÍ
Položka č. 97113532

2 VRECÚŠKA VITAMEAL
60 DETSKÝCH PORCIÍ
Položka č. 97113524

5 VRECÚŠOK VITAMEAL
150 DETSKÝCH PORCIÍ
Položka č. 97000924

ZMAXIMALIZUJTE SVOJ VÝSLEDOK
Za každé zakúpené 5 kusové balenie produktu VitaMeal 
daruje Nu Skin® jedno vrecúško VitaMeal navyše.  
V prípade všetkých ostatných nákupov jedla VitaMeal 
daruje Nu Skin® jedno vrecúško za každých osem 
zakúpených vrecúšok.

Továrne v Malawi a Číne, ako aj iniciatíva Nourish the 
Children®, pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta  
a ekonomické príležitosti.

www.nourishthechildren.com
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ODMEŇTE SA NIEČÍM, 
ČO SKUTOČNE STOJÍ 
ZA TO
PRÉMIOVÝ DONÁŠKOVÝ PROGRAM (ADR)
PRETOŽE VY SI ZASLÚŽITE TO NAJLEPŠIE

NAJLEPŠIE PRODUKTY
NAJLEPŠIE CENY
NAJLEPŠIE SLUŽBY
ADR je najjednoduchším spôsobom na obdržanie vašich obľúbených produktov.  
Produkty, ktoré ste si vybrali, sú každý mesiac pohodlne doručené v deň, ktorý si zvolíte. 
Užívajte si tieto skvelé výhody ADR objednávok a získajte navyše:

• 5% zľavu z bežnej ceny produktov.
• 30% vo forme produktových bodov za vaše nákupy.
• Ušetrite viac než 50% na poplatkoch za doručenie* cez online objednávku.

*Niektoré trhy/špecifické regióny alebo ostrovy sú z tohto plánu zliav vylúčené.

Sledujte všetky naše novinky  
a ponuky na Facebooku!
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