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UTENFRA OG INN, 
INNENFRA OG 
UT: NU SKIN® ER 
NØKKELEN TIL Å 
BÅDE FØLE DEG 
OG SE FLOTT UT!
Se frem i tiden – se en yngre utgave av deg selv. 
Huden din fremstår jevnere med en vakker glød og 
kroppen mer energisk, fast og vital.

Hos Nu Skin® vil vi hjelpe deg til å bli den best 
mulige versjonen av deg selv. Med det aller nyeste 
innen hudpleie samt kosttilskudd som hjelper deg 
med å trosse de synlige aldringstegnene, har du de 
hjelpemidlene du trenger.
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ageLOC® VITENSKAP 
Retter seg mot kildene til synlige aldringstegn.

EPOCH®
Etnobotaniske løsninger på 
hudpleiebehovene dine.

NU COLOUR®
Fremhev din naturlige skjønnhet med et streif av farge.

ageLOC® GALVANISKE 
INSTRUMENTER
Skru på ungdommens  
styrke.

KJERNESYSTEMER
Finn hudpleiesystemet som er riktig for deg.

NUTRICENTIALS®
Finn hudpleiesystemet som 
passer best til deg, basert på 
din huds behov.

FOKUSERTE 
LØSNINGER

Tilføy vitenskapelig 
avanserte produkter for 
ytterligere å skreddersy 
hudpleiesystemet ditt.

KROPPSPLEIE
Velg forskjellige produkter 
som gir overlegne fordeler fra 
topp til tå.

INNHOLD

EN GIVENDE KULTUR
Humanitær innsats.

TR90-programmet
Start forvandlingen din!

ageLOC Me®
Skreddersydd hudpleie!

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Øk din Skin Carotenoid Score.

For å se en oversikt over hvilke 
Nu Skin-produkter som er 
tilgjengelige der du bor samt 
oppdaterte varenumre,  
se vennligst prislisten på 
www.nuskin.com

Landkoden ved hvert Pharmanex-
produkt forteller deg om 
produktet er tilgjengelig på ditt 
marked.

TILGJENGELIGHET

Tilgjengelig i:

Opplysningene i katalogen var 
korrekte per desember 2015.

Østerrike

Belgia

Sveits

Tsjekkia

Tyskland

Danmark

Spania

Finland

Frankrike

Storbritannia

Ungarn

Irland

Island

Italia

Luxembourg

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Romania

Sverige

Slovakia

Tyrkia

KOSTTILSKUDD
Gir et sterkt fundament.

For å se den mest oppdaterte versjonen av  
produktkatalogen, se den nettbaserte katalogen  
på www.nuskin.com

R2

En god produktkombinasjon 
som hjelper deg til å føle deg 
oppfrisket og gjenoppladet.
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EN FREMTID HVOR DU 
BÅDE FØLER DEG OG 
SER UNG UT
Basert på mange års enestående forskning på hud og ernæringsvitenskap, har  
Nu Skin® startet en ny æra med vår eksklusive ageLOC-vitenskap.

ageLOC-vitenskapen lar deg avsløre ditt ungdommelige potensial, gir en helhetlig 
tilnærming og retter seg mot de grunnleggende kildene til aldring for å minske 
utseendet av og følelsen av aldring. Gjør deg klar til å prøve produktene som  
forbedrer utallige aspekter ved livet ditt. Det er på tide å avsløre ditt nye jeg.

Vitenskapelige nyvinninger har etablert Nu Skin® som ledende innen helse- og skjønnhetsbransjen. 
Våre patenterte produkter og teknologier gjør det mulig for oss å sette nye bransjestandarder 
innen kildene til aldring samt tilby løsninger som gir tydelige resultater. Vårt interne team av 
forskere viser sitt store engasjement i vitenskap og utvikling ved å samarbeide med ledende 
forskningsinstitutter verden over; et samarbeid som bidrar til å utvikle neste generasjon innen 
hudpleie og kosttilskudd.

“ Nu Skin® bringer vitenskapen om kildene til aldring 
til et helt nytt nivå, ved å studere de genetiske 
grunnene til hvordan og hvorfor vi eldes.”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer, Executive Vice President 
Product Development

INNOVATIVT
SAMARBEID



6 www.nuskin.com 7

IDENTIFISERING AV KILDEN
Den vitenskapelige verden har full tilgang til menneskets 
genom, men Nu Skins vitenskapelige gjennombrudd, 
ageLOC®, gir oss også mulighet til å tolke det på en 
meningsfylt måte. Sammen med eksperter innen genetikk og 
antialdring, har Nu Skin® nylig oppdaget nøkkelgrupper av 
gener, kalt Youth Gene Clusters (klynger av ungdomsgener). 
Nu Skin® mener at funnet og identifiseringen av disse 
funksjonelle gengruppene er avgjørende for å bekjempe 
synlige aldringstegn ved kilden.

Resultatet av kliniske studier, genanalyser og underbygget 
forskning har ført Nu Skin til identifiseringen av gener med 
kjennetegn som normalt forbindes med ungdommelighet. 
Synlige aldringstegn i huden skyldes uttrykkene av disse 
genene.

REBALANSERING AV UNGDOMMEN
Når disse viktige gengruppene er identifisert, er det 
nødvendig å forstå hvordan deres aktivitet kan reflektere en 
mer ungdommelig hudprofil. Rebalansering av denne profilen 
er en subtil prosess; de kan ikke bare slås av og på. Visse 
hudmarkører skal kanskje dempes og andre økes. Nu Skins 
patentbeskyttede ageLOC-vitenskap skaper nye muligheter 
når det gjelder å oppnå yngre utseende hud og kropp.

ageLOC® 
VITENSKAP 

Nu Skin® har ført innsikten i hvordan man kan påvirke 
synlige tegn på aldring til et høyere nivå. I samarbeid 
med noen av verdens ledende forskere innen 
antialdring, har Nu Skin® identifisert nøkkelgrupper 
av gener som påvirker måten vi eldes på, såkalte 
aldersrelaterte supermarkører eller arSuperMarkers. 
Nu Skins eksklusive ageLOC-vitenskap retter seg 
mot disse ultimative aldringskildene ved å utvikle 
produkter som hjelper deg til både å føle deg og se 
yngre ut.

“ Nu Skin® benytter 
genchipteknologi for å 
identifisere funksjonelle 
grupper av aldersrelaterte 
supermarkører, det vi kaller 
klynger av ungdomsgener. 
Forskningen på klynger 
av ungdomsgener har gitt 
oss en bedre forståelse for 
mekanismene bak de synlige 
tegnene på aldring.”
Helen Knaggs, Ph.d., Vice President 
Global Research & Development
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UTENFRA 
OG INN
Vitenskapelig avanserte ingrediensteknologier  
og hudvennlige kvalitetsingredienser gjør  
Nu Skin® ledende innen hudpleiebransjen.  
Og nå, med ageLOC-vitenskapen, går  
produktene våre enda et skritt videre ved  
å hjelpe deg til å avsløre hemmeligheten bak  
et mer ungdommelig utseende – nå og i fremtiden.
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CUSTOMISED FOR YOUby you

Nu Skin® har redefinert hudpleie med ageLOC Me®, en helt ny tilgang til antialdring. Med fem 
nyskapende beholdere (1 dagkrem, 1 nattkrem og 3 antialdringsserumer kombinert i ett trinn), et unikt 
leveringsapparat og en intelligent hudvurdering, gir ageLOC Me® deg antialdringshudpleie du aldri før 
har sett, kjent eller overhodet kunnet forestille deg.

EKSPERTVURDERING AV HUDEN
ageLOC Me® fjerner gjettingen og gjør det 
enklere å finne din ideelle daglige hudpleierutine, 
inkludert antialdringsserum, dag- og nattkrem.

ageLOC® 
ANTIALDRINGSINGREDIENSER
Nu Skins mest sofistikerte antialdringshudpleie 
med revolusjonerende ageLOC-teknologi 
som retter seg mot kildene til hudens synlige 
aldringstegn.

EN UNIK HUDPLEIEOPPLEVELSE
Et innovativt leveringsapparat lar ageLOC 
Me® forvandle din daglige hudpleierutine til en 
luksuriøs, berøringsfri og hygienisk opplevelse.

SKREDDERSYDD HUDPLEIE 
Forestill deg hudpleie like individuell som du selv er. Opplev det i virkeligheten med ageLOC Me® - 
toppmoderne teknologi og banebrytende antialdringsprodukter. 
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ageLOC Me® APPARAT
•  Berøringsfritt leveringsapparat - 

det første av sitt slag
•  Gjør den daglige hudpleierutinen 

din effektiv, enkel og morsom
•  Leverer en nøyaktig dose på riktig 

tidspunkt, hver gang
•  Hygienisk levering

ageLOC Me® HUDVURDERING 
•  Intelligent og eksklusiv 

hudvurderingsalgoritme basert på 
Nu Skins erfaring og ekspertise

•  Skreddersydd hudpleie basert på 
deg, din hud og dine preferanser

•  Fjerner gjettingen og gjør utvalget 
av hudpleieprodukter langt mer 
presist

•  Setter deg i stand til å fininnstille 
hudpleiesystemet ditt så ofte du vil

ageLOC Me® REFERANSESETT
•  Setter deg i stand til å lære om din 

huds behov og dine egne 
preferanser

•  Patenterte ageLOC-ingredienser
•  Antialdringsingredienser fra 3 

serumbeholdere levert samtidig - 
noe som gir flere aktive 
ingredienser enn noensinne før

•  Oppbevart i lufttomme, 
patenterte beholdere, noe som 
maksimerer beskyttelsen av de 
aktive ingrediensene

Hudpleiesystemet ageLOC Me® 
inneholder: 
1 ageLOC Me-apparat, 1 ageLOC 
Me-referansesett (5 ageLOC Me-
beholdere: 1 dagkrem med duft og 
SPF 25 – 28ml, 1 nattkrem uten duft 
– 28ml og 3 serumer – 12ml hver),  
1 ageLOC Me-startveiledning,  
1 ageLOC Me-hudvurderingskort,  
1 ageLOC Me-reisesett og  
4 AA-batterier.
Varenr. 97001640

ageLOC Me® SKREDDERSYDD SETT
ageLOC Me-hudvurderingen gir deg skreddersydd hudpleie. Det 
nettbaserte evalueringsverktøyet er din vei til personlig hudpleie 
med ca. 2000 produktkombinasjoner, takket være en rekke 
spesifikke spørsmål om dine omgivelser, tanker om aldring og 
preferanser. Etter å ha utført hudvurderingen, bruker du din 
personlige kode til å kjøpe skreddersydde beholdere.

Utfør ageLOC Me®-hudvurderingen for å få din personlige kode.

ageLOC Me® LEATHER CASE 
En luksuriøs veske av ekte lær med 
plass til ageLOC Me-apparatet ditt 
samt ytterligere tre rom hvor du kan 
oppbevare ekstra ageLOC 
Me-beholdere og batterier. Vesken er 
perfekt til transport av ageLOC Me® 
og når du skal vise frem det unike 
produktet.

Varenr. 86998684

ageLOC Me® REISESETT
Ta ageLOC Me-produktene dine 
med deg på reisen med hjelp av dette 
praktiske reisesettet. Inneholder 3 
beholdere til dagkrem, nattkrem og 
serum. Reisesettet kan inneholde 
produkter til opp til 7 dager.

Varenr. 97001644

ageLOC Me® DAG- OG 
NATTKREM
Dag- og nattkremene virker 
sammen for å tilføre 
omfattende fuktighet. 
Fuktighetskremene bidrar til å 
fremme celleomsetningen for å 
gi finere tekstur og glattere, 
mykere hud. Skreddersy 
fuktighetskremene dine utfra 
dine egne preferanser med 
ageLOC Me-hudvurderingen.

ageLOC Me® SERUM
Serumene retter seg mot et 
bredt spekter av aldringstegn, 
som inntrykket av fine linjer 
og rynker, ujevn teint, 
porestørrelse, misfarging, 
hudens fasthet m.m. 
Innholdet i de 3 spesifikke 
beholderne avhenger av 
hvilke hudpleiebehov du la 
vekt på i hudvurderingen.

1.  Oppdag 
hudpleiesystemet 
ageLOC Me® og lær 
mer om huden din

DINE 4 TRINN TIL INDIVIDUELL HUDPLEIE

4.  Fininnstill 
hudpleierutinen din utfra 
årstid, tanker om aldring 
eller endring av sted 

2.  Gjør hudpleierutinen  
din personlig med 
ageLOC Me-
hudvurderingen 

3.  Opplev din 
skreddersydde 
hudpleierutine

ageLOC-referansesett er også 
tilgjengelig for individuelt salg.
5 ageLOC Me-beholdere (1 
dagkrem/1 nattkrem/3 serumer)
Varenr. 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Skreddersydd til deg, av deg

ageLOC Me er det første av sitt slag; et system for antialdringshudpleie som kombinerer skreddersydd hudpleie 
og innovasjon. Hudpleiesystemet ageLOC Me® inneholder 1 ageLOC Me-apparat og 1 måneds forsyning av 
antialdringsprodukter, kalt referansesettet.
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ageLOC® EDITION
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Skru på ungdommens styrke med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. Avslør en frisk, myk og 
strålende hud; minsk inntrykket av linjer og rynker; gi håret et mer fyldig og glansfullt utseende og reduser det 
synlige inntrykket av cellulitter. Se revitalisert, oppfrisket og yngre ut med uovertrufne resultater.

ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEMER® II
Skru på ungdommens styrke.
Glatt ut inntrykket av fine linjer og 
rynker, frisk opp huden, revitaliser 
hodebunnen og styrk kroppen med 
patenterte ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.
Undersøkelser viser hvordan galvanisk 
strøm forbedrer hudens absorpsjon av 
nøkkelingredienser. Resultatene er 
bemerkelsesverdige; din 
ungdommelige, strålende hud og 
kropp vil få andre til lure på hvor 
gammel du egentlig er, og hva som er 
hemmeligheten bak. Er du klar til å 
skru på ungdommens styrke?

Varenr. 97101332 (hvit) 
Varenr. 97101333 (svart)

FORDELER
ageLOC-ingrediensene har vist seg 
å beskytte huden mot oksidativt 
stress ved å redusere uttrykkene av 
frie radikaler forbundet med 
arNOX-enzymet. Dette kan hjelpe 
til med å bremse hudens synlige 
aldringstegn som kan være 
forårsaket av økt produksjon av frie 
radikaler.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
MED ageLOC®
Yngre utseende hud på 5 minutter.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels med ageLOC® er et to-trinns 
program til ansiktet som sikrer huden 
optimal levering av antialdrings-
ingredienser. Inneholder ageLOC®,  
en patentert teknologi som bekjemper 
hudens synlige aldringstegn ved 
kilden. Trett og stresset hud forvandles 
til hud som umiddelbart føles 
oppfrisket, silkemyk og ren.

Pre-treatment og treatment gel  
4 ampuller hver
Varenr. 97003876

Pre-treatment Treatment

VELG VELG

UOVERTRUFNE RESULTATER
Øk de synlige resultatene med 
ageLOC® Future Serum, 
hovedproduktet i ageLOC® 
Transformation, med gjennomsnittlig 80 
% fordelt på flere ulike aldringstegn, ved 
å bruke ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II tre ganger i 
uken.*

ANSIKTSELEKTRODE

FØR 
PÅFØRING

ETTER 
PÅFØRING1

(Resultat etter 6 måneder)2

1 Resultatene som ble oppnådd er ikke nødvendigvis typiske og kan variere.
2 Resultatene ble oppnådd etter å ha brukt ageLOC® Transformation to ganger daglig samt ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels med ageLOC® to ganger i uken.
3 Resultatene ble oppnådd etter å ha brukt Nu Skin Galvanic Spa System® II -apparatet og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels.

THE DIFFERENCE DEMONSTRATED: SKRU PÅ UNGDOMMENS STYRKE PÅ FÅ MINUTTER.

FØR 
PÅFØRING

ETTER 
PÅFØRING1

(Resultat etter 1 påføring)3

FØR 
PÅFØRING

ETTER 
PÅFØRING1

(Resultat etter 1 påføring)3

Tid, Min

Eksperimentet viser hvordan 
en in vitro arNOX-hemmer 
påvirker arNOX-enzymets 
aktivitet.

arNOX-aktivitet – in vitro eksperiment 

ar
N

O
X-

ak
tiv

ite
t*

TILFØRSEL AV arNOX-HEMMER

*arNOX-aktiviteten ble målt in vitro gjennom ferricytochrome C reduksjon, nmol/min/1.5mg epidermis.

*  En ekstern syv-dagers klinisk studie med 30 kvinner, 
november 2009.
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NU SKIN® KAPPER
Gi et profesjonelt inntrykk.
Hvite behandlingskapper med Nu 
Skin-logo, laget av vanntett nylon.

73x73cm 
10 stk.
Varenr. 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Oppsiktsvekkende resultater  
for håret ditt. 
Sjampoen er utviklet for daglig bruk 
og inneholder Tricalgoxyl®. Kan brukes 
alene eller sammen med Nutriol® Hair 
Fitness Treatment for å bidra til å 
forbedre hårets fylde og glans.

125ml
Varenr. 97101219

HODEBUNNSELEKTRODE

NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Bidrar til at håret både føles  
og ser mer fyldig ut. 
Produktet inneholder Tricalgoxyl® 
som remineraliserer hodebunnen og 
tilfører håret fuktighet. Skal ikke 
skylles ut.

12 ampuller
Varenr. 97101218

VELG
1  Skal ikke brukes sammen med ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II.

VELG

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Demp inntrykket av linjer med 
effektive peptider.
Dette avanserte produktet inneholder 
revolusjonerende prokollagenpeptider 
og minsker inntrykket av moderate til 
dype linjer rundt munn, øyne og 
panne på bare fire uker. Få større 
utbytte av produktet ved å bruke det 
sammen med ageLOC® Edition Nu 
Skin Galvanic Spa System® II 
elektrode for fokusområder.

30ml
Varenr. 97102704

ELEKTRODE TIL 
FOKUSOMRÅDER

GALVANIC SPA 
TOALETTMAPPE 
Ha alt du trenger ved hånden.
Med strikker som holder flaskene på 
plass og glidelås på lommene, er alle 
produkter lett tilgjengelige.

Varenr. 86997616

NU SKIN® HÅNDKLÆR
Gjennomført stil til skjønnhetspleien.
Myke håndklær av 100 % bomull, 
superabsorberende og holdbare.

60x80cm 
10 stk.
Varenr. 97137499

NU SKIN® FROTTÉKLUT
Silkemyke og superabsorberende 
kluter.
Ekstra myke kluter som rengjør huden 
på en behagelig måte etter bruk av de 
galvaniske instrumentene. 

30x30cm 
10 stk.
Varenr. 86997542



18 www.nuskin.com 19

ageLOC® Galvanic Body Trio
Det er på tide å ta vitenskapen bak hudens aldring et skritt videre, med et høyst avansert system for 
kroppsforbedring. De tre ageLOC® Body-produktene er basert på ageLOC-vitenskapen og inneholder 
ingredienser basert på banebrytende vitenskapelige oppdagelser for å glatte og forme huden på kroppen din. 
Skru på styrken og forbered deg på et mer ungdommelig utseende.

ageLOC® BODY SHAPING GEL1

For et glattere, fastere og  
smidigere utseende.
En intensiv kvalitetsspa som bidrar til  
å glatte ut og minimere inntrykket av 
cellulitter samt gi huden et fastere 
utseende og et forbedret 
helhetsinntrykk. Hjelper også med  
å øke cellefornyelsen for å rense huden 
og redusere synlige aldringstegn.

150ml
Varenr. 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

For et glattere og smidigere 
utseende.
En fukt- og konturlotion til daglig bruk 
som bidrar til å øke cellefornyelsen, 
noe som er nødvendig for å fornye 
huden og gi den sin naturlige glød. 
Inneholder også ingredienser som 
bidrar til å minimere inntrykket av 
appelsinhud og glatter huden.

150ml
Varenr. 97003903

1  Bruk ageLOC® Dermatic Effects mellom 
behandlinger med ageLOC® Body Shaping Gel for 
ytterligere fordeler.

2  Skal ikke brukes med ageLOC® Galvanic-apparater.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Optimerer kroppen din.
Med banebrytende teknologi har Nu Skin® fanget 
fremtidens kroppspleie med ageLOC® Galvanic 
Body Spa. Inneholder en patentert ageLOC® Body 
ledende overflate og pulserende galvaniske strømmer 
som optimerer effekten av utvalgte ageLOC® 
Galvanic Body Spa-produkter på armer, mage og lår. 
ageLOC® Galvanic Body Spa bidrar også til å 
stimulere, rense og forfriske huden din for å dempe 
synlige aldringstegn.

Varenr. 97103972 (ageLOC® Galvanic Body Trio-pakken består av 1 
ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 ageLOC® Body Shaping Gel og 1 
ageLOC® Dermatic Effects)

ETTER PÅFØRING1

(Resultat etter 6 uker)2

FØR PÅFØRING

1 Resultatene som ble oppnådd er ikke nødvendigvis typiske og kan variere.
2  Resultatene ble oppnådd etter behandling med ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel  
tre ganger i uken samt ageLOC® Dermatic Effects to ganger daglig.

MÅL FORSKJELLEN

ageLOC® ADR-PAKKE  
FOR ANSIKT OG KROPP
ADR-pakken inneholder  
2 Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels med ageLOC®,  
1 ageLOC® Body Shaping Gel  
og 1 ageLOC® Dermatic 
Effects.
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KJERNESYSTEMER
Nu Skins kjernesystemer er utviklet for å oppfylle din huds individuelle behov: ageLOC-produktene 
består av våre mest avanserte systemer; Nu Skin 180˚® øker cellefornyelsen, Nutricentials® er 
perfekte til sensitiv hud og Nu Skin Clear Action® bekjemper utbrudd.

ageLOC®

Vårt mest avanserte system noensinne.
ageLOC® Transformation, Nu Skins mest effektive hudpleieserie, avslører yngre utseende hud på åtte forskjellige 
måter – for en mer ungdommelig utgave av deg selv. Er du klar for en virkelig forvandling?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Renser og forbereder huden 
skånsomt, morgen og kveld. 
Et sofistikert skumrenseprodukt som 
kombinerer rens og ansiktsvann og 
tilfører huden avanserte ingredienser 
for å redusere synlige tegn på aldring. 
Den luksuriøse blandingen tilfører den 
første dosen ageLOC-ingredienser og 
etterlater huden med en silkemyk og 
oppfrisket følelse.

60ml
Varenr. 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
For jevnere, mykere hud.
Inneholder ingredienser bevist til å 
stimulere ungdommelig cellefornyelse 
med 85 %1, noe som gir huden en 
jevnere og mykere tekstur. De ekstra 
milde ingrediensene etterligner hudens 
egen struktur og virker sammen med 
hudens naturlige fornyelsesprosess om 
natten. Den enestående kremen tilfører 
overlegne fordeler ved hver påføring, 
takket være ageLOC-teknologien som 
retter seg mot kildene til hudens synlige 
aldringstegn. Reduserer merkbart 
inntrykket av fine linjer, rynker og porer 
og lar deg våkne opp med strålende, 
myk hud. 

30ml
Varenr. 97003880

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

Varenr. 97103774 (elements & serum) 
Varenr. 97003888 (transformation)

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

Varenr. 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Hud som ser yngre ut på åtte måter.
Effektive, vitenskapelig testede 
ingredienser som minsker inntrykket  
av synlige aldringstegn og stimulerer 
ungdommelig cellefornyelse med  
85 %1. Patentert ingrediensteknologi 
fremmer en ungdommelig 
hudstruktur, øker produksjonen av og 
hindrer nedbrytingen av strukturelle 
hudproteiner og fremmer dermed en 
fast hudstruktur. ageLOC® Future 
Serum − for et synlig yngre utseende.

30ml
Varenr. 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Klarner, fukter og styrker huden.
Inneholder ingredienser som beviselig 
reduserer inntrykket av fine linjer og 
rynker med 45 %2. Klarner, fukter og 
styrker huden med 
ageLOC-ingredienser og bidrar 
videre til å beskytte huden mot 
uønskede effekter av overdreven 
soling. En lett dagkrem som passer 
perfekt som underlag til sminke. 
Kremen stimulerer cellefornyelsen for 
å gi huden en glattere og mykere 
tekstur og gir deg ungdommelig 
utseende hud med glød - hver dag.

25ml
Varenr. 97003904

1 Åtte ukers in vitro-studie med Equol.
2 Fire ukers in vitro-studie med bambusekstrakt, erteekstrakt og glukosaminblanding.

Spar penger med ageLOC® 
ADR-pakkene. Spør din 
distributør om hvordan du kan 
benytte deg av dette tilbudet.
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Hud som ser yngre ut på 8 måter
Resultatet av forbrukernes egne oppfattelser i en ekstern undersøkelse av 
ageLOC® Future Serum**

Som en del av din hudpleierutine, gir ageLOC® Future Serum utrolige fordeler for 
huden på åtte viktige punkter:

Prosentvis forbedring i forhold til utgangspunktet

FØR PÅFØRING ETTER PÅFØRING1

(Resultat etter 90 dager)2

1 Resultatene som ble oppnådd er ikke nødvendigvis typiske og kan variere
2  Resultatene ble oppnådd etter å ha brukt ageLOC® Transformation to ganger daglig samt ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II og Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels med ageLOC® to ganger i uken.

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Stryk vekk gusten, aldrende hud.
Med en 10 % melkesyreløsning bidrar 
dette vitenskapelige bevist effektive 
produktet til å redusere synlige 
aldringstegn, beskytte huden og til at 
huden ser ung og oppfrisket ut. Den 
effektive ansiktspeelingen bidrar til å 
stimulere cellefornyelsen for å fremme et 
yngre, glattere utseende. Kan brukes 
alene eller som en del av Nu Skin 180°® 
Anti-Ageing System.

2 krukker  
( hver krukke rummer 25ml og 
inneholder 18 pads)

Varenr. 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Nu Skins spesialist på cellefornyelse.
Inneholder en 15 % konsentrasjon av 
den virkningsfulle polyhydroksysyren 
glukonolaktone, som skånsomt, men 
effektivt bidrar til å stimulere 
cellefornyelsen og avslører mer 
ungdommelig utseende hud.

30ml
Varenr. 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK 
HYDRATOR SPF 18
Beskytter mens den fukter.
Et teknologisk avansert produkt 
utviklet med lys-aktiverte photosomes. 
Inneholder avokadoolje og gir huden 
næring samt bidrar til å opprettholde 
hudens naturlige beskyttelse. I tillegg 
gir produktet huden beskyttelse mot 
bredspektrede UVA- og UVB- stråler.

30ml
Varenr. 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Se yngre ut når du våkner.
En fyldig nattkrem som bidrar til å 
beskytte huden mot oksidativt stress 
og forbedrer hudens naturlige 
forsvarsbarrierer. Gir hud som føles 
silkemyk.

30ml
Varenr. 97101252

NU SKIN 180°®

Gi huden din en forvandling.
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System er Nu Skins egen spesialist på cellefornyelse, både mild og effektiv. Det avanserte 
systemet inneholder hydroksysyrer og retter seg mot synlige aldringstegn ved å forbedre hudens naturlige cellefornyelse 
og minske inntrykket av fine linjer og rynker. Nu Skin 180°® er ditt vendepunkt for å få yngre utseende hud.

NU SKIN 180°® ÅTTE UKERS HUDPLEIERUTINE

I en klinisk studie av Nu Skin 180°® Anti-Ageing System utført på et 
eksternt laboratorium, ble 50 testpersoner undersøkt for forbedringer i 
hudens utseende. Etter åtte uker, så man en forbedring av glød i huden hos 
100 % av deltakerne. I følge laboratoriet, var prosentandelen deltakere som 
viste forbedringer av individuelle hudegenskaper og glød som følger:

NU SKIN 180°® FACE WASH
Rens bort synlige tegn på 
miljørelatert aldring av huden.
Et fyldig, kremet renseprodukt som 
inneholder 10 % aktiv C-vitamin, retter 
seg mot aldersflekker og misfargning 
og bidrar til å støtte fast hud for å 
minske inntrykket av fine linjer og 
rynker.

125ml
Varenr. 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Renser og minsker porene.
Inneholder di- og tripeptider fra 
hydrolysert risprotein. Forbedrer 
fasthet og opprettholder glatt og 
strålende hud. Soppekstrakt renser og 
minsker porene, mens eksklusiv 
HMW-kompleks beroliger og 
beskytter huden.

100ml
Varenr. 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM

Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 
bidrar til å forbedre cellefornyelsen 
og minske inntrykket av fine linjer og 
rynker. Systemet består av fem 
produkter: Face Wash, Skin Mist, 
Cell Renewal Fluid, UV Block 
Hydrator og Night Complex.

Varenr. 97101255

1. Ungdommelig hudstruktur

2. Myk hud

3. Jevn teint

4. Fine linjer/rynker

5. Glød (klarhet)

6. Porestørrelse

7. Misfarging av huden (flekker)

8. Fuktighet

Testpersonens selvoppfattelse etter 12 ukers bruk

*12-ukers selvoppfattelsesundersøkelse med 25 testpersoner som brukte ageLOC® Future Serum
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Spar penger med Nu Skin 180°® 
Anti-Ageing System 
ADR-pakke. Spør din 
distributør om hvordan du kan 
benytte deg av dette tilbudet.
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NORMAL TIL TØRR
Normal til tørr hud trenger større kapasitet til å holde på fuktighet. Disse 
produktene gir deg et perfekt grunnlag for din daglige hudpleierutine, 
samtidig som de beskytter hudens fuktighetsbarriere.

CREAMY CLEANSING LOTION
Beskytter hudens fuktighetsbarriere 
hver gang du renser.
Et mildt, såpefritt renseprodukt som 
fjerner urenheter og sminkerester, men 
ikke viktige hudlipider.

150ml
Varenr. 97110310

pH BALANCE TONER
Forbereder huden på fuktighet  
og næring.
Inneholder jordbærekstrakt som gir 
huden dens ideelle PH-verdi og bidrar 
til å gjøre porene mindre synlige.

150ml
Varenr. 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TIL TØRR HUD 
Beskytter huden og tilfører 
fuktighet.
Kremen inneholder fargeløse 
karotenoider og styrker den naturlige 
beskyttelsen mot miljøfaktorer som 
kan ha negativ effekt på huden. 

50ml
Varenr. 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Fremmer hudens fleksibilitet og 
elastisitet mens du sover.
Den fyldige kremen inneholder 
fosfatidylkolin som fremmer hudens 
fornyelsesprosess ved å øke 
cellemembranenes fleksibilitet og 
elastisitet. 

50ml
Varenr. 97102705

NUTRICENTIALS® 
Nutricentials-produktene inneholder næring som påføres huden utenfra og er vist å forbedre inntrykket av sunt 
utseende hud. Nøkkelingrediensene i Nutricentials® inneholder næringsstoffer fra de beste kostholdene over hele 
verden. Nutricentials-produktene er perfekte for sensitiv hud og bidrar til å opprettholde sunt utseende hud med glød.

PURE CLEANSING GEL
Renser i dybden og klarner porene.
Et såpefritt skumprodukt som 
inneholder papain, et enzym fra 
papaya som fjerner overflødig fett og 
smuss fra porene. 

150ml
Varenr. 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Reduserer blank hud og inntrykket  
av porer. 
Inneholder jordbærekstrakt som bidrar 
til å gjøre porene mindre synlige og gir 
huden glød. 

150ml
Varenr. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
KOMBINERT TIL FET HUD
Sunt utseende, ikke-blank hud.
Kremen styrker hudens naturlige 
motstandskraft mot miljøpåvirkninger 
som kan ha en negativ effekt på 
huden. Bidrar til å regulere overflødig 
fett og blank hud.

50ml
Varenr. 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Fremmer hudens fleksibilitet og 
elastisitet mens du sover.
Den fyldige kremen inneholder 
fosfatidylkolin som fremmer hudens 
fornyelsesprosess ved å øke 
cellemembranenes fleksibilitet  
og elastisitet. 

50ml
Varenr. 97102705

KOMBINERT TIL FET
Kombinert til fet hud trenger å beholde sin egen fuktighet uten å produsere 
overflødig olje. Disse produktene bidrar til å minimere blank hud og fjerne smuss 
som blokkerer porene samt fremme myk hud.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Kombinert til fet hud
Sett med seks produkter: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin og Night Supply Nourishing Cream. 
Leveres i en lekker toalettmappe.

Varenr. 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Normal til tørr hud
Sett med seks produkter: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance Toner, 
Celltrex® Ultra, Celltrex® CoQ10 Complete, Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin og Night Supply Nourishing Cream. Leveres i en lekker 
toalettmappe.

Varenr. 97136437

* Se side 32 for mer informasjon om dette produktet.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Et omfattende, vitenskapelig bevist virksomt system 
som bekjemper tidligere, nåværende og fremtidige 
tegn på utbrudd og gir deg mykere, klarere hud. 
Nu Skin Clear Action-produkter er utviklet med 
ingredienser som leverer klinisk dokumenterte fordeler.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Klarner mer enn spor etter utbrudd. 
Sett med fire produkter: Nu Skin Clear Action® Foaming Cleanser, 
Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® Day 
Treatment og Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Varenr. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Dybdegående rengjøring med 
silkemykt resultat.
Et unikt skumrenseprodukt utviklet for 
å forstyrre faktorene som skaper uren 
hud; nemlig fett, bakterier og smuss. 
Inneholder salisylsyre som rengjør 
porene og reduserer de fleste utbrudd. 
Etterlater oppfrisket, ren hud som ikke 
føles stram eller tørr. 

100ml
Varenr. 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Beroliger huden og forhindrer  
at den blir blank.
En avansert toner som beroliger hissig, 
rød hud og kontrollerer fettnivået i 
huden med lakrisekstrakt (lindrer 
irritert hud), sink-PCA (kontrollerer 
talgnivået) og en spesiell blanding av 
C- og E-vitamin (styrker den naturlige 
tilførselen av antioksidanter som går 
tapt når huden bekjemper utbrudd). 

150ml
Varenr. 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Aktive ingredienser for ett  
resultat – klar hud! 
Beskytter og revitaliserer huden. 
Mandelsyre reduserer inntrykket av 
synlige tegn på tidligere utbrudd, da 
den raskt demper mørke flekker på 
hudens overflate. Salisylsyre virker ved 
å gå inn i porene og fjerne urenheter. 
Disse to ingrediensene er kombinert i 
en lett gel og virker sammen med 
fuktighetsbevarende midler som 
glukonolakton for å støtte hudens 
naturlige elastisitet og fremme en klar, 
jevn hudtone, slik at du kan møte hver 
dag med selvtillit. 

30ml
Varenr. 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Minimer synlige tegn på  
utbrudd mens du sover. 
Med salisylsyre og retinol som minsker 
inntrykket av synlige spor på tidligere 
utbrudd, bidrar denne nattkremen til å 
gi deg en myk, klar og jevn hudtone.

30ml
Varenr. 97110390

FUKTIGHET OG NÆRING
Vi trenger alle en fuktgiver tilpasset vår huds spesielle behov. En rekke forskjellige faktorer kan påvirke hvilket 
fuktnivå som er nødvendig, som skiftende temperaturer, forurensning e.l.. Nu Skin® tilbyr et vidt spekter av 
fuktgivere, fra lett til fyldig. Ansiktskremene kan tilføyes din daglige hudpleierutine for å hjelpe deg med å finne 
den helt riktige fuktgiver og gi huden din et sunnere utseende.

NaPCA MOISTURIZER
Hjelper huden med å beholde 
verdifull fuktighet.
Inneholder E-vitamin og den naturlige 
fuktgiveren NaPCA. Kremen støtter 
hudens egen fuktighetsbindende 
kapasitet og gir en duggfrisk følelse. 
Absorberes raskt og er ideell til alle 
hudtyper. 

75ml
Varenr. 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Intens fuktighet til det sensitive 
øyeområdet.
Utviklet med brunalger for å styrke 
hudens naturlige evne til å absorbere 
og binde fuktighet. Øyekremen 
forsyner det sensitive området rundt 
øynene med fukt og bidrar samtidig til 
å dempe inntrykket av fine linjer og 
rynker.

15ml
Varenr. 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maksimal fuktighet for  
kriserammet hud.
Moisture Restore er fyldigere enn 
Rejuvenating Cream og oppfyller 
behovene til ekstremt tørr hud. 
Kremen inneholder pistasieolje og 
aloe vera samt E-vitamin som 
bekjemper oksidativt stress. Styrker 
hudens naturlige lipidbarriere for å gi 
tørr og flassete hud smidighet og 
plastisitet.

75ml
Varenr. 97111259

REJUVENATING CREAM
Ekstra fukt til tørrere hudtyper.
En fyldig krem som er utviklet for tørr 
huds spesielle behov. Fremmer hudens 
evne til å binde til seg fuktighet, takket 
være hyaluronsyrens fuktgivende 
evner. Daglig bruk gjenoppretter ikke 
bare fuktighet, men hjelper også mot 
at den tørre huden kommer tilbake.

75ml
Varenr. 97110258

ENHANCER 
En naturlig balanse mellom lindring 
og fuktighet.
Enhancer inneholder fuktgivende 
panthenol og lindrende aloe vera som 
beroliger huden og forhindrer 
fuktighetstap. Påfør rikelig for å 
berolige huden og støtte dens 
naturlige fuktighetsbalanse. 

100ml
Varenr. 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Duggfrisk hud - kun et spray unna.
En oljefri, avkjølende spray som bidrar 
til at huden holder et konstant 
fuktighetsnivå. Produktet er fylt med 
naturlige, fuktgivende ingredienser 
som NaPCA, hyaluronsyre og 
karbamid. En kjølig, oppfriskende mist 
som også kan brukes på kroppen.

250ml
Varenr. 97101226

LETT FUKTIGHET

MEDIUM FUKTIGHET

FYLDIG FUKTIGHET



28 www.nuskin.com 29

40%

20%

0%

60%

80%
80%

55% 55%

80%

FOKUSERTE LØSNINGER
Nu Skins fokuserte løsninger er utviklet ved ledende forskningsinstitutter og kompletterer 
hudpleiesystemet ditt med banebrytende formler. Bidrar til å minske hudens synlige aldringstegn, 
stress og miljøbetingede skader for å fremme et sunt og ungdommelig utseende.

ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Gi huden fastheten tilbake!
Nu Skins spesialist på oppstramming inneholder nå ageLOC-vitenskap som 
retter seg mot kildene til hudens synlige aldringstegn. ageLOC® Tru Face 
Essence Ultra inneholder Ethocyn® og et beskyttende antioksidantnettverk for 
styrke hovedkomponentene i fast hud og bidra til beskyttelse mot oksidativt 
stress. Med disse nøkkelingrediensene bidrar produktet til å fremme hudens 
fasthet og gi deg et mer ungdommelig utseende.

60 kapsler
Varenr. 97102782

TRU FACE®
Tilfør Nu Skin® Tru Face-produkter til hudpleierutinen din og styrk fordelene ved daglig pleie. Produktene retter 
seg mot synlige aldringstegn for å gi deg fastere og glattere utseende hud med en jevn hudtone.

Resultatene viser den høyeste effekten av et Tru Face® 
Essence-produkt Nu Skin® noensinne har sett innenfor 
denne tidsrammen!

EKSTERN KLINISK STUDIE
En klinisk undersøkelse viser at over 55 % av deltakerne opplevde en forbedring 
både i overordnet fasthet og fasthet rundt øynene etter bare en uke. Etter 12 
uker, opplevde imponerende 80 % av deltakerne forbedringer i disse områdene.

"The missing link" i din daglige hudpleierutine med ageLOC®

Fasthet & 
konturer Linjer &  

rynker

Tekstur

Misfarging

Fuktighet

Porestørrelse

Glød

Hudens 
struktur

Kollagenproduksjon

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
KLINISKE RESULTATER

Prosentantall deltakere

Overordnet fasthet i huden Fasthet rundt øynene

Uke 1
Uke 12
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Bekjemper tidlige, synlige tegn på 
miljørelatert aldring av huden.
Produktet støtter syntesen av 
strukturelle hudkomponenter med 
Kelpadelie, en havalge som er mildere 
mot huden enn retinol.

30ml
Varenr. 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
La øynene dine vise et yngre deg.
IdealEyes er vitenskapelig utviklet for å 
gi deg både kort- og langsiktige 
fordeler. Øyekremen forvandler 
huden under øynene fra mørk, hevet 
og eldet til strålende, fast og 
ungdommelig.

15ml
Varenr. 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Bekjemp hudens synlige 
aldringstegn. 
En avansert gel som inneholder 
polyhydroksysyrer - like effektive som 
de tradisjonelle alfahydroksysyrene - 
og bidrar til å stimulere cellefornyelsen, 
noe som gir en bedre teint og tekstur, 
økt glød og mindre porer. Perfekt til 
sensitiv hud. 

30ml
Varenr. 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Demper inntrykket av linjer med 
effektive peptider.
Et avansert produkt med 
revolusjonerende prokollagenpeptider 
som bidrar til å minske inntrykket av 
moderate til dype linjer rundt munn, 
øyne og panne.

30ml
Varenr. 97102704

Rynker ved øynene etter bruk av  
Tru Face® Line Corrector med Nu Skin 
Galvanic Spa System® II-apparatet.

Rynker ved øynene ved bruk av kun 
Tru Face® Line Corrector.

Uke 2 Uke 4 Uke 8

EKSTERN KLINISK STUDIE
En 8-ukers ekstern studie med 
40 deltakere, hvor dermatologisk 
gradering viste at bruk av Nu Skin 
Galvanic Spa System® II-apparatet 
med Tru Face® Line Corrector 
forbedret inntrykket av følgende 
nøkkelområder på ansiktshuden:
 • Fine linjer: 20 %
 • Rynker ved øynene: 21 %
 • Fasthet: 17 %

VELG

2  Åtte ukers ekstern studie hvor 40 deltakere brukte Tru Face® Line Corrector med 
Nu Skin Galvanic Spa System®II-apparatet, 2008.

1 Bruk den med Polishing Peel (s. 33) for enda glattere hud.

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Umiddelbar korrigering av inntrykket 
av fine linjer og rynker.
En effektiv krem som fyller opp og 
demper linjene i ansiktet. Minimerer 
inntrykket av linjer og rynker 
umiddelbart og i opptil 12 timer, noe 
som reduserer effektene av år etter år 
med samme ansiktsbevegelser.

15ml
Varenr. 97101257

TRU FACE® PRIMING  
SOLUTION
Forbered huden på mer 
ungdommelige resultater.
Tru Face Priming Solution inneholder 
en blanding av aminosyrer som 
optimerer fordelene i Tru 
Face-produktene og tilfører huden 
essensielle proteinbyggesteiner.

125ml
Varenr. 97101232

NU SKIN® TOALETTMAPPE
Oppbevar alle produktene dine i 
denne elegante, tidløse og praktiske 
toalettmappen. Flere innvendige 
lommer gir enkel tilgang til alt du 
trenger.

Varenr. 86998695

NU SKIN® VESKE
En elegant veske som holder orden 
på tingene dine hele året. 

Varenr. 86998694
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MILJØFORSVAR
Nærende serumer og avanserte solkremer rike på antioksidanter beskytter og 
etterfyller og gir livfull, sunt utseende hud.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Beskytter og gir fukt.
Beskytt leppene dine og hjelp dem til 
å både føles og se myke ut. Sunright® 
beskytter leppene dine mot å sprekke, 
mot solskader samt de uønskede 
effektene av overdreven soling.

4.2g

Varenr. 97110369

SUNRIGHT® 35 OG  
SUNRIGHT® 50
Høy UVA-/UVB-beskyttelse.
Overdreven soling kan ha uønskede, 
synlige konsekvenser, inkludert for 
tidlige synlige aldringstegn på huden. 
Disse vannfaste, ikke-fettete 
produktene er spesielt utviklet til å 
fremme ungdommelig utseende hud 
ved å beskytte den mot solens 
skadelige stråler. 

100ml
Varenr.  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Et effektivt nettverk av 
antioksidantfordeler.
Inneholder CoQ10 og et komplett  
antioksidantnettverk som påskynder 
energiproduksjonen i cellene. Hjelper 
huden din til å komme seg raskere 
etter å ha blitt utsatt for daglig 
oksidativt stress og fremmer 
ungdommelig utseende hud med 
glød.

15ml
Varenr. 97131809

CELLTREX® ULTRA
Fuktgiver og den ultimative 
bekjemper av oksidativt stress.
Olivenolje samt vitamin A og E gir et 
nærende serum som beroliger huden 
og beskytter den mot synlige effekter 
av oksidativt stress. 

15ml
Varenr. 97102700

FACE LIFT POWDER OG 
ACTIVATOR
Se bedre ut umiddelbart!
Face Lift Powder og Activator 
begynner å virke øyeblikkelig ved  
å midlertidig løfte og forme huden, 
noe som reduserer inntrykket av  
fine linjer og rynker.

NU SKIN® HÅRBÅND
Holder håret vekk fra ansiktet under 
hudpleiedemonstrasjoner.
En størrelse
Varenr. 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Utviklet spesielt for å gjøre det enkelt 
å blande og påføre Face Lift Powder 
og Activator.

3 stk.
Varenr. 00000265

POLISHING PEEL 
Mikrodermabrasjon til hjemmebruk.
Et avansert produkt som er klinisk 
bevist effektivt når det gjelder å gi 
resultater som tilsvarer profesjonell 
mikrodermabrasjon. Inneholder 
gresskarenzymer og betonittleire som 
effektivt fjerner døde hudceller og 
toksiner og gir glatt utseende hud.

50ml
Varenr. 97101215

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
En oase for tørr hud.
Inneholder fuktighetsmagneten 
sakkarid isomerat samt kaktus- og 
furukongleekstrakt. En fyldig maske 
som beroliger tørr eller sensitiv hud 
ved å bidra til å binde fuktighet til 
huden.

100ml
Varenr. 97102711

EXFOLIANT SCRUB 
Silkeglatt hud på den skånsomme 
måten. 
Exfoliant Scrub inneholder kiselalger 
(fossile alger) fra havet, som skånsomt 
glatter hudens overflate ved å fjerne 
døde hudceller og urenheter som 
blokkerer porene. 

100ml
Varenr. 97102707

EKSFOLIERING, MASKER OG SKRUBBEKREMER
Nu Skins peelingkremer, masker og skrubbekremer forfrisker grå og trøtt hud ved å 
fjerne urenheter og døde hudceller samt stimulere cellefornyelsen. De oppfriskende 
produktene vil hjelpe deg til å både føle deg og se fantastisk ut.

Face Lift Powder og Activator skal 
brukes sammen, men kan kjøpes  
hver for seg.

Kun Powder 75g
Kun Activator 125ml
Varenr. 97136991 (Powder og Activator)

Varenr. 97110266 (Kun Powder)

Varenr. 97110267 (Kun Activator)
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KROPPSPLEIE
Nu Skins kroppspleieprodukter inneholder ingredienser satt sammen for å tilføre næring, mykgjøre og lindre. 
Med disse avanserte produktene føler du deg fantastisk over hele kroppen - dag og natt.

BODY BAR
Et bestselgende produkt som 
etterlater huden forfriskende ren.
Body Bar er et såpefritt renseprodukt 
til hele familien som skånsomt fjerner 
smuss og urenheter og etterlater 
huden oppfrisket og ren. En svak duft 
av grapefrukt og lindrende aloe vera 
gjør dette produktet til en favoritt  
på badet.

100g bar
Varenr. 97110353

5 stk.
Varenr. 97110354

BODY SMOOTHER
Binder fuktigheten, bevarer 
mykheten. 
En raskt absorberende krem som 
binder fuktighet, forebygger tørr hud 
og pleier huden med aloe vera, 
algeekstrakt samt A- og E-vitamin. 
Påføres fuktig hud umiddelbart etter 
dusjen eller badet. 

250ml
Varenr. 97101239

BODY CLEANSING GEL
Daglig kroppspleie som renser  
i dybden. 
En mild, såpefri rensegel med naturlig 
aloe vera som renser og pleier huden. 

250ml
Varenr. 97101223

500ml
Varenr. 97101224

PERENNIAL® 
Overlevelsesstrategi for sunt 
utseende hud. 
Perennial® er den første 
fuktighetskremen til hele kroppen som 
inneholder IBR-Dormin® som 
beskytter huden, øker dens elastisitet 
og forlenger cellenes holdbarhet. En 
duftfri krem som bidrar til at huden ser 
myk og sunn ut hele året.

250ml
Varenr. 97100875

HAND LOTION
Den ideelle løsningen for  
tørre hender. 
Bruk Hand Lotion når hendene dine 
trenger rask lindring fra tørrhet uten  
å føles klissete. Huden suger til seg 
denne lette kremen som gjør  
hendene dine myke og fuktede.

125ml
Varenr. 97110329

SINK SIDE SET
Ønsk gjestene dine velkommen med 
stil med et elegant Sink Side Set. 
Fjerner rotet ved vasken og lar deg 
vise frem produktene dine med stil.  
Et blikkfang på badet ditt!  
Ikke inkludert produkter.

Varenr. 86998699

LIQUID BODY BAR
En forfriskende og lindrende 
opplevelse. 
Inneholder en unik blanding av 
fuktighetsgivere. Et såpefritt produkt 
som renser huden skånsomt, beskytter 
dens fuktighetsbarriere og vekker 
sansene dine med en oppfriskende 
duft av grapefrukt. 

250ml
Varenr. 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Gi huden din en sunn og  
strålende glød.
En skrubbekrem som kan brukes over 
hele kroppen. Inneholder finmalte 
valnøttskall som fjerner hard hud på 
hele kroppen, spesielt albuene, 
baksiden av armene, knærne og 
hælene. Det eksfolierende produktet 
etterlater oppfrisket og glatt utseende 
hud med glød.

250ml
Varenr. 97102717
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HÅRPLEIE
La Nu Skin Hair Care forvandle de livløse lokkene dine på bare syv dager. Ved regelmessig bruk 
reparerer og forebygger disse vitenskapelige avanserte produktene skader forårsaket av mekaniske, 
miljøbetingede og biologiske påvirkninger og gir deg hår som ser yngre og sunnere ut.

NU SKIN® HAIR CARE 
FORBRUKERUNDERSØKELSE*

Nu Skin Hair Care er utviklet med 
vitenskapelig dokumentert teknologi 
og gir synlige resultater. Styrker 
hårets tilstand ved å glatte kutikulaen 
for å gi sterkt, blankt og lettstelt hår.

Brukere som så synlige forbedringer etter å 
ha brukt settet for normalt til fett hår

Brukere som mente produktene var bedre 
enn hårproduktene de vanligvis brukte

Brukere som hadde hatt en 
behagelig brukeropplevelse

Brukere som så synlige forbedringer etter å 
ha brukt settet for tørt til skadet hår

* Basert på resultater fra en forbrukerundersøkelse hvor 42 deltakere meldte seg frivilling til å bruke et komplett sett 
med Nu Skins hårpleieprodukter i syv dager. Deltakere i alderen 18-64 år med asiatisk og europeisk bakgrunn med 
halvlangt til langt hår ble tilfeldig utvalgt til å bruke sjampo og balsam hver dag samt en hårmaske én gang i uken.

BALANCING SHAMPOO
Den helt riktige balansen mellom 
rens og fuktighetstilførsel.
Noen sjampoer fjerner naturlig 
fuktighet og gjør håret tørt, kjedelig og 
sårbart. Nu Skin® Balancing Shampoo 
renser håret skånsomt og 
gjenoppretter inntrykket av hårets 
ungdommelige styrke og sunnhet.

250ml
Varenr. 97101351

RENU HAIR MASK
Gi håret glans hele uken.
Nu Skin® ReNu Hair Mask gir 
nødvendig fuktighet ved å trenge  
inn i hårskaftet og styrke skadet hår. 
Inneholder den innovative, 
kutikulaglattende ingrediensen CS7, 
som fungerer som lim som forsterker 
og styrker hvert hårstrå, forhindrer 
flisete hårtupper og gjør håret blankt, 
glatt og lettstelt.

100g

Varenr. 97101356

RICH CONDITIONER
Unn deg ungdommelig,  
glansfullt hår. 
Nu Skin® Rich Conditioner er utviklet 
med lav pH for å forsegle 
hårkutikulaen og holde på fuktigheten. 
Inneholder sheasmør for å tilføre håret 
lipider som etterligner naturlig olje, 
mens Limnanthes Alba reparer skader 
og forebygger at håret flises opp og 
blir svakere. Resultatet er hår som 
både føles og ser mer glansfullt og 
ungdommelig ut.

250ml

Varenr. 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Gir nødvendig fuktighet  
uten å tynge.
Inneholder Limnanthes Alba som 
reparerer og forebygger skader samt 
aminosyrer som gjør håret mer 
lettstelt. Nu Skin® Weightless 
Conditioner gir håret overdådige 
mengder fuktighet uten at det virker 
tungt. Det unike innholdet forbedrer 
hårskaftets tilstand og fremmer 
dermed hår som både føles og ser 
fyldig og glansfullt ut.

250ml
Varenr. 97101353

CLARIFYING SHAMPOO
Gir rent, lettstelt og skinnende 
blankt hår.
Nu Skin® Clarifying Shampoo 
inneholder ekstrakt fra sheafrø som 
fjerner opphopninger av blant annet 
nikotin, klor og miljøforurensing og 
skyller vekk de synlige 
aldringstegnene. Håret ditt vil føles 
rent, blankt og lettstelt allerede etter 
første vask, samtidig som det ser 
sterkere og sunnere ut.

250ml
Varenr. 97101352

NU SKIN® REISESETT 
Ta dine favorittprodukter fra  
Nu Skin® med deg.
Forretninger eller fornøyelse? Dette 
praktiske settet gjør det uansett enkelt 
å ta favorittproduktene dine med deg. 
Settet er plassbesparende og passer 
perfekt i bagen. Inneholder fire 75ml 
flasker og en spraypumpe av høy 
kvalitet.

5 deler
Varenr. 86998186

MOISTURIZING SHAMPOO
En oase for overarbeidede lokker.
Er håret ditt slitt og svakt på grunn  
av overbehandling og hyppig farging? 
Slukk hårets tørst med Nu Skin® 
Moisturizing Shampoo som 
inneholder ekstrakt fra 
bomullsblomsten, naturlige steroler  
og sheasmør som renser og tilfører 
kortex næring. Gir synlig mer  
glansfullt og fyldig hår.

250ml
Varenr. 97101350
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MENN
Få mer ut av morgenrutinen din. Nu Skin® for 
Men Dividends® gir huden din ekstra fordeler 
uten ekstra bryderi.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Renser, eksfolierer og pleier mens  
du barberer deg. 
Det konsentrerte skummet i denne 
unike, fyldige barberkremen fjerner 
skånsomt smuss og fett og legger 
forholdene til rette for en optimal 
barbering. Etterlater ren og glatt hud 
som både føles og ser flott ut.

200g

Varenr. 97101456

NU SKIN® TOALETTMAPPE 
Organiser toalettsakene dine i en 
praktisk toalettmappe med to store 
rom. Lukkes sikkert med glidelås. Det 
holdbare nylonstoffet beskytter mot 
slitasjen reising medfører.

Varenr. 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Forlenger resultatene av 
morgenbarberingen.
En lett krem som får ansiktshårene til å 
fremstå mykere, tynnere og mindre 
synlige, slik at resultatet av 
morgenbarberingen varer lenger. 
Forhindrer hudirritasjon etter 
barberingen og kjøler og beroliger 
huden.

50ml
Varenr. 97101457

AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Hvitere og renere tenner med ett 
fantastisk produkt. 
Denne avanserte tannkremen lysner 
tennene dine uten peroksider samt 
forebygger hull og plakkdannelse. 

110g
Varenr. 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Tannbørster til hele familien.
En spesialutviklet tannbørste som er 
skånsom mot tannkjøttet, samtidig 
som den effektivt fjerner plakk. 

3 stk.
Varenr. 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Oppfriskende følelse når du er  
ute på farten.
Et par spray er det som skal til for  
å gi deg en ren, nypusset følelse samt 
beskyttelse mot dannelse av plakk.

30ml
Varenr. 97111154

TANNPLEIE
AP-24-produktene tilbyr avansert tannpleie gjennom patenterte, plakkbekjempende ingredienser. Gir 
munnen din en oppfrisket følelse og antiplakkbeskyttelse 24 timer i døgnet.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
En oppfriskende plakkbekjemper. 
Tannkremen forhindrer plakkdannelse 
og gir frisk pust med vanilje og 
peppermynte. 

170g
Varenr. 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Din handlingsplan for en oppfrisket munn.
Settet inneholder 2 Anti-Plaque Fluoride Toothpastes,  
2 Whitening Fluoride Toothpastes, 2 pakker med 3 
Anti-Plaque Toothbrushes og 1 Anti-Plaque Breath Spray. 
Leveres i en praktisk toalettmappe.

Varenr. 97136144



40 www.nuskin.com 41

EPOCH®
Nu Skin® samarbeidet med prisvinnende etnobotanikere for å skape produktserien Epoch®. Epoch® 
benytter kunnskap om virksomme planter fra urbefolkninger og har utviklet hvert produkt i balanse med 
naturen. Prøv Epoch® og opplev en ren, ny måte å ta vare på kroppen og verden rundt deg på.*
* Nu Skin® donerer $0,25 (US) fra salget av hvert Epoch-produkt til Nu Skin Force for Good Foundation® for å gi noe tilbake til 
samfunnene som har delt sin visdom med oss.

EPOCH® SOLE SOLUTION®
Fremmer sunt utseende hæler, tær  
og fotsåler.
For de som trenger mer enn bare en 
fuktgiver. Sole Solution® bidrar til myke 
og sunt utseende føtter. Inneholder 
knuste allehåndebær (Pimenta dioica), 
tradisjonelt brukt av urbefolkningen i 
Sentral-Amerika for å lindre føtter 
med vedvarende tørr hud på hælene.

125ml
Varenr. 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Slukker hudens tørst.
En herlig fyldig krem som slukker 
hudens tørst med sheasmør og frukten 
fra det afrikanske baobab-treet. Disse 
velutprøvde etnobotaniske 
ingrediensene gjør huden myk og 
spenstig hele dagen og bidrar til å 
styrke hudens motstandskraft.

125g
Varenr. 97102781

MALAWI SEEDS OF HOPE-PROSJEKTET
For hver solgte Epoch® Baobab Body Butter doneres $ 0,25 (US) til Nu Skin 
Force for Good Foundation® og treplantingsprosjektet Malawi Seeds of 
Hope. Uten baobabtreet ville deler av Afrika vært ubeboelige. Ett tre kan 
inneholde så mye som 120 000 liter vann i den svulmende stammen, og i 
den tørre årstiden er dette reservoarer som sørger for vann og næring til 
samfunnene der de vokser.

Malawi Seeds of Hope-initiativet fokuserer på treplanting og bevaring av 
trær, inkludert baobabtrær, i lokale landsbyer, hvor de tilfører og beskytter 
verdifulle ressurser i landsbybeboernes liv. 

Se www.forceforgood.org for mer informasjon.

ANSIKT OG KROPP
Epoch® benytter seg av naturens mange unike ingredienser for å skape botaniske produkter som lindrer 
og gir fuktighet til ansikt og kropp.

EPOCH® ICEDANCER 
Gjenoppfrisk huden på bena dine.
Når du har vært i gang hele dagen, 
kan du lindre huden på bena dine med 
denne alkoholfrie gelen, utviklet med 
vill åkermynte (Mentha arvensis), 
tradisjonelt brukt av urbefolkningen i 
USA for sine lindrende egenskaper. 
Den kjølige blandingen av 
hestekastanje, eukalyptus og 
peppermynteolje kan påføres rett over 
sokkene for å gjenoppfriske bena dine 
med det samme.

100ml
Varenr. 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Lindrer føttene. 
Inneholder ekstrakt fra ti-planten fra 
Hawaii (Cordyline terminalis), 
tradisjonelt brukt av polynesiske 
firewalkers (personer som går på 
glødende kull). En etnobotanisk krem 
som absorberer varme, kjøler ned og 
lindrer huden. Babassuolje (Orbignya 
phalerata) gir den perfekte mengden 
fuktighet.

100ml
Varenr. 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
En naturlig, frisk følelse. 
Deodoranten inneholder Citrus 
aurantium amara, er lett å påføre og 
beroliger huden. 

50g
Varenr. 97110802

EPOCH® EVERGLIDE 
Lindrer huden mens du barberer 
deg. 
Gled deg over myk, tett og behagelig 
barbering med Everglide. Inneholder 
kongslys, en plante brukt av 
urbefolkningen i det sørvestlige USA 
på grunn av dens lindrende 
egenskaper.

125g
Varenr. 97110805

EPOCH® POLISHING BAR
Polerer huden mens den renses. 
Et såpefritt renseprodukt som 
inneholder Glacial Marine Mud® og 
hemlokk (tsuga heterophylla), brukt av 
urbefolkningen i den nordvestre delen 
av USA for å eksfoliere huden. Sliper 
huden skånsomt og bidrar til å fjerne 
smuss og overflødig fett. 

100g
Varenr. 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Rene hender når du er ute på farten.
Hand Purifier renser hendene og 
bidrar til å bekjempe bakterier. 
Inneholder lavendel, tradisjonelt brukt 
i Europa for sine rensende egenskaper.

100ml 
* Leveres med en påfyllbar 15ml 
flaske.

Varenr. 97110835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Trekker ut det dårlige,  
åpenbarer det gode. 
Rengjør porene, fjerner døde 
hudceller og pleier huden med 
fordelaktige komponenter og 
sporstoffer. Legenden forteller at 
urfolk forsøkte å lage keramikk av 
denne spesielle leiren. Det mislykkedes 
på grunn av de ekstra fine partiklene, 
men til gjengjeld oppdaget de at 
hendene deres var blitt mye mykere 
og glattere.

200g
Varenr. 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Gjør utbrudd mindre skjemmende.
Blemish Treatment kombinerer bevist 
virksomme porerensende ingredienser 
med jobstårer, tradisjonelt brukt i Asia 
for å dempe inntrykket av rødme. 

15ml
Varenr. 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Ta vare på huden din og verden rundt deg.
Settet inneholder seks Epoch-produkter: Sole Solution®, Glacial Marine 
Mud®, Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker® og Ava puhi moni 
Shampoo and Light Conditioner. Leveres i en gjenbrukbar eske med 
afrikansk motiv. 

Item No. 97137347 

SCHOOL OF AGRICULTURE FOR FAMILY INDEPENDENCE 
(SAFI)
SAFI hjelper befolkningen i Malawi med å lære bedre landbruksteknikker, 
som f.eks. vanningsteknikker, bærekraftig landbruk, skogvern m.m. 
Landsbyen Mtalimanja, som mottok den første gruppen malawiske bønder 
og familiene deres i september 2007, er det mest ambisiøse og omfattende 
prosjektet Nu Skin® har startet for å hjelpe menneskene i Malawi – ikke bare 
for et år eller to, men for generasjoner fremover. Nu Skin® donerer $ 0,25 
(US) til Nu Skin Force for Good Foundation® for hvert solgte 
Epoch-produkt. For hver solgte Epoch Collection, donerer Nu Skin®  
i tillegg €4 til SAFI-prosjektet.

Se www.forceforgood.org for mer informasjon

EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR 
& BODY WASH
Ingen tårer, bare smil ved badetid. 
Et lett, skummende renseprodukt 
som ikke svir i øynene. Inneholder 
ekstrakt fra hibiskusblomsten, brukt 
av tradisjonelle kulturer i 
Sørøst-Asia og Sentral-Amerika for 
å rense hud og hår. Gir fuktighet til 
og opprettholder sunn hodebunn. 
Enkel å bruke med en hånd. 

150ml
Varenr. 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Bekjemper flass hver dag.
En plantebasert sjampo som 
inneholder klematisblader; tradisjonelt 
brukt av urbefolkningen i USA for å 
forbedre tørr, flassende hud. 
Sjampoen kan brukes hver dag. 
Inneholder Ava puhi moni for å holde 
håret silkemykt og gi en frisk, ren duft. 

250ml
Varenr. 97102810

Ava puhi-nektar som brukes i 
Ava puhi moni-produktene.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Hår fra paradiset. 
Etnobotanisk balsam utviklet for å gi 
hår som ser glansfullt, sunt og vakkert 
ut. Passer perfekt sammen med Ava 
puhi moni Anti-Dandruff Shampoo. 

250ml
Varenr. 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Renser håret og tilfører fuktighet. 
Et fyldig, etnobotanisk 
to-i-ett-produkt som både renser og 
tilfører fuktighet. Gir skinnende rent 
og glansfullt hår. 

250ml
Varenr. 97102811

HÅR
Ava puhi moni sjampo og balsam.
Polynesiere har gjennom generasjoner presset nektar fra ava puhi-løken direkte inn i håret for å rense 
og pleie det. Med Epoch® kan du også oppleve de pleiende, mykgjørende og glansfremkallende 
egenskapene Ava puhi moni har å by på.
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EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Dykk ned i den friske, skarpe aromaen 
fra Epoch® Peppermint Essential Oil 
og opplev en positiv og oppfriskende 
fornemmelse.

15ml

Varenr. 97001521

EPOCH® AROMATIC STONE 
Nyt dine favoritter blant Epoch® 
Essential Oils på en naturlig måte, når 
som helst og hvor som helst. Den 
aromatiske stenen ligger i en kompakt 
eske som gjør den lett og diskret i 
bruk.

Størrelse: Ø 5 x H 2 cm
Varenr. 86998688

ENKELTOLJER

Nyt Epoch® Essential Oils 
ved å spre dem i luften med 
Epoch® Diffusers. 

Nyt Epoch® Peace og Epoch® Move 
på huden etter å ha fortynnet dem med 
Epoch® Topical Blending Oil.

EPOCH® DIFFUSER
Den ultrasoniske Epoch® Diffuser 
vibrerer og omdanner vann og eteriske 
oljer til en ultra-fin damp. Den 
skreddersydde lille beholderen kan 
brukes i alle rommene i hjemmet ditt.

Størrelse: Ø 13.6 x H 14 cm
Varenr. 86991440

EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
En silkemyk blanding med mild tekstur, 
utvunnet fra naturlige kokosnøtter, 
palmer og soyaoljer. Oljen etterlater 
huden din med en myk og glatt følelse, 
uten å kjennes klistret eller fettet. 
Trekker raskt inn i huden uten å 
blokkere porene. 

Brukes som bæreolje og blandes med 
enten Epoch® Peace eller Epoch® 
Move, til kosmetisk bruk.

118ml

Varenr. 97001528

EPOCH® MOVE
Vintergrønn og einer
Epoch® Move er en oppkvikkende 
topisk blanding som gir huden din en 
avkjølende fornemmelse. Etterlater 
huden med en frisk duft og gir en 
oppfriskende følelse.

Blandes med Epoch® Topical Blending 
Oil før påføring på huden.

15ml

Varenr. 97001529

EPOCH® PEACE
Lavendel og bergamott
Ta vare på deg selv og gjenfinn 
balansen. Den intense duften av 
Epoch® Peace gir deg fred i sjelen. 
Perfekt til å avslutte dagen med når du 
vil føle deg helt avslappet.

Kan spres i luften eller brukes på 
huden etter å ha blitt blandet med 
Epoch® Topical Blending Oil.

15ml

Varenr. 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Settet er ideelt til å blande Epoch® 
Topical Blending Oil med Epoch® 
Peace og Epoch® Move før påføring 
på huden. Leveres med en praktisk 
veske, perfekt til oppbevaring av 
oljene.

Varenr. 97138803

OLJEBLANDINGER

EPOCH® HARMONY
Kanel og kryddernellik
Epoch® Harmony er en intens 
blanding av kanel og kryddernellik. 
Den kraftfulle aromaen gir en fin 
blanding av duftkombinasjoner og 
en varm, beroligende følelse.

15ml

Varenr. 97001524

EPOCH® CHILL
Eukalyptus og furu
Den kraftfulle aromaen i Epoch® Chill 
kommer fra eukalyptol, et naturlig 
plantekjemikalium. Eukalyptol har en 
frisk kamferduft og gir en følelse av å 
puste lett og uanstrengt. 

15ml

Varenr. 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Sitrus og mynte
Nyt duften av Epoch® Sunshine, en 
balansert blanding av sitrus- og 
mynteoljer. Den eksotiske duften gir 
deg en oppfriskende følelse og en 
perfekt start på dagen.

15ml

Varenr. 97001525

EPOCH® ESSENTIAL OILS
I kontakt med sansene

Midt i en moderne, stresset hverdag gir Nu Skin® deg Epoch® Essential Oils, 
etnobotaniske løsninger som forbedrer samspillet mellom mennesker og skaper 
sanseopplevelser med naturens verden. Oljer og blandinger tilbyr en variasjon av 
uttrykksfulle dufter og løsninger som virker oppløftende ved enhver anledning.

EPOCH® LEMON
Citrus limon
Epoch® Lemon gir et friskt pust som 
overrasker og fryder sansene dine. 
Oljen kan også brukes til å fjerne 
uønskede lukter og gir en frisk, naturlig 
duft. 

15ml

Varenr. 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Naturlig blomsterduft som gir en 
følelse av ro i sjelen. Nyt et 
avslappende øyeblikk på selv de 
travleste dagene med Epoch® 
Lavender.

15ml

Varenr. 97001522
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NU COLOUR®
Nu Colour® gir deg det beste innen hudpleie med produkter som fremhever din naturlige 
skjønnhet. Kosmetikk fra Nu Colour® er en videreføring av god hudpleie og beskytter, 
korrigerer og forbedrer ditt naturlige utseende.

ADVANCED TINTED  
MOISTURIZER SPF 15
Så ren, så naturlig, så vakker.
Fuktighetskremen har en lett 
dekkende effekt som gir huden glød 
og gjenspeiler din naturlige teint. 
Inneholder antialdringsingredienser og 
solfaktor samt en fargekorrigerende 
effekt. Antialdringsingrediensene 
bidrar til å redusere inntrykket av fine 
linjer og rynker, mens solfaktoren 
beskytter huden din fra de uønskede 
effektene av overdreven soling. 

40ml
Se vennligst oversikten for varenummer.

HUD
Ved å blande den nyeste teknologien med rene, vektløse ingredienser, 
kan Nu Skin tilby deg en serie produkter som definerer og framhever 
din naturlige skjønnhet.

CUSTOM COLOUR  
MOISTURSHADE WET/DRY 
PRESSED POWDER COMPACT2

Innsett din foretrukne nyanse Custom 
Colour MoisturShade Wet/Dry 
Pressed Powder i dette praktiske 
etuiet. Inneholder et speil og en våt/
tørr påføringssvamp.

1 stk.
Item No. 97101211

2 Påfylling av pudder selges separat.

CUSTOM COLOUR  
MOISTURSHADE WET/DRY 
PRESSED POWDER1

To-i-ett gir en fullkommen overflate. 
Dette allsidige, to-i-ett-pudderet 
fungerer som et silkemykt pudder om 
dagen og en vakker, matt foundation 
om kvelden. Påføres tørt for å 
redusere blanke partier i ansiktet og 
legge en siste finish over sminken, eller 
fuktig for å gi full dekkevne og feilfri, 
matt hud.

11.3g
Se vennligst oversikten for varenummer.

1 Etuiet selges for seg.

ADVANCED LIQUID  
FINISH SPF 15
Myk, strålende farge.
Kremen har medium dekkevne, gir en 
matt og feilfri overflate samt reduserer 
rødme og gustenhet. Inneholder SPF 
15 for å beskytte huden mot uønskede 
effekter av overdreven soling og an-
tialdringsingredienser som minsker 
inntrykket av fine linjer og rynker. Gir 
huden glød.

30ml
Se vennligst oversikten for varenummer.

CONCEALER
Hvilke lyter? 
Førsteklasses polymerteknologi har 
skapt en kremconcealer som kan 
legges lagvis, dekker perfekt og er 
ekstra holdbar. Tilfører huden 
nyttige vitaminer og botaniske 
ingredienser.

2,65g
Se vennligst oversikten for varenummer.

Fair
97161113

Sand
97161114

Honey
97161115

Medium Beige
97161140

Almond
97160857

Pink Ochre
97160865

Sunset Beige
97160858

Honey Beige
97160861

Mocha
97160860

Light
97161301

Medium
97161303

Tan
97161304

Medium Ochre
97160866

Tawny
97160859

KALD VARM

Porcelain Beige
97160402

Vanilla Beige
97160403

Buffed Ivory
97160405

Soft Amber
97160407

Advanced Tinted Moisturizer 
SPF 15

Advanced Liquid Finish SPF 15

Custom Colour MoisturShade
Wet/Dry Pressed Powder

Concealer
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KALD VARM

Petal Pink
97160102

Antique Rose
97160105

Champagne Kisses
97160112

Brandy
97160114

Flushed
97160106

Berry Glaze
97160108

Cha Cha Red
97160119

Sunset
97160115

KALD VARM NØYTRAL

Smoke
97160221

Shell
97160202

French Vanilla
97160211

Espresso
97160217

Pearl Green
97160218

Slate Grey
97160220

Azalea Pink
97160205

Sandy Gold
97160215

COSMETIC BRUSH SET
Sett med seks kvalitetsbørster  
som inneholder alt du trenger for å 
skape det perfekte look. Perlemors- 
håndtakene er dekorert med  
detaljer i matt gull.

6 stk.
Varenr. 97136722

BRONZING PEARLS
Sommerlig glød med ett enkelt 
strøk.
Inneholder silkeaktige pudderperler i 
fem forskjellige nyanser og gir et 
perfekt resultat, uansett hudtype. 
Tilfør huden din et streif av gyllen glød.

30g
Varenr. 97161501

NU SKIN® SPEIL
Et tynt håndspeil i holdbar plastikk du 
kan ta med deg overalt.

1 stk.
Varenr. 97102774

NU COLOUR® SMINKEVESKE
En elegant og praktisk sminkeveske 
laget av mikrofibre og med detaljer i 
brunt skinn.

1 stk.
Varenr. 86997544

BRONZING BRUSH
Brukes sammen med Nu Colour® 
Bronzing Pearls for å gi huden en 
varm glød.
1 stk.
Varenr. 97123467

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
Gi øynene dine en fløyelsmyk 
innramming.
En skånsom, myk eyeliner som er lett å 
påføre og gir deg full kontroll. Den 
myke, kremaktige konsistensen gjør 
det enkelt å oppnå den effekten du 
ønsker: tydelige og presise linjer, myke 
linjer eller et dramatisk aftenlook.

1,13g
Se vennligst oversikten for varenummer.

CUSTOM COLOUR DESIRED EFFECTS EYE SHADOW

CUSTOM COLOUR DESIRED 
EFFECTS EYE SHADOW1

De vakre øynene det var meningen 
du skulle ha.
Inneholder jojoba og mikropudder 
som gir en jevn, myk konsistens og gjør 
at øyenskyggene er lette å blande og 
ikke smuldrer. Kommer i flere 
fløyelsmyke farger.

1,7g
Se vennligst oversikten for varenummer.

1 Etuiet selges for seg.

Coffee Bean
97160702

VARM

DEFINING EFFECTS
SMOOTH EYE LINER

Jet Black
97160701

NØYTRAL

CURLING MASCARA BLACK
Bøyde vipper, langvarig effekt
Se våken og klarøyd ut hver dag med 
denne avanserte mascaraen. Den lett 
bøyde børsten forsterker den naturlige 
buen i vippene dine og gjør mascaraen 
enkel å påføre.

9g
Varenr. 97102851

ØYNE & LEPPER
Utforsk utvalget av naturlige produkter til øyne og lepper 
som forskjønner ethvert utseende på et øyeblikk.

CUSTOM COLOUR DESIRED 
EFFECTS EYE SHADOW  
COMPACT2

Skap din egen look ved å sette 
sammen favorittfargene dine blant 
Custom Colour Desired Effects Eye 
Shadows og oppbevar dem i dette 
praktiske etuiet.

1 stk.
Varenr. 97102756

2 Påfylling av pudder selges separat.

REPLENISHING LIPSTICK
Uimotståelige, ungdommelig utseende lepper.
En fløyelsmyk leppestift som fremhever leppene med fyldige, holdbare farger. 
Den patenterte ingrediensen olea europaea gir ekstra beskyttelse, tilfører 
næring og gjør at leppene ser myke og ungdommelige ut.

4g
Se vennligst oversikten for varenummer.

CONTOURING LIP GLOSS 
CRYSTAL CLEAR
Skinnende fyldige, mer  
ungdommelig utseende lepper. 
Denne skinnende, ekstra holdbare 
lipglossen inneholder oligopeptid som 
gir leppene kontur, med fokus på 
amorbuen. Bruk den for å oppnå 
fyldige, definerte og ungdommelig 
utseende lepper. Kan brukes alene 
eller over din favorittnyanse av  
Nu Colour® Replenishing Lipstick. 

15ml
Varenr. 97160902

FINISHING POWDER
Bevar ditt look.
Dette ultra-lette, løse pudderet bidrar 
til at foundation og rouge sitter lenger 
og gir en perfekt, naturlig finish.

30g
Varenr. 97161201
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INNENFRA 
OG UT
I tillegg til å hjelpe deg med å forbedre utseendet 
ditt, er det viktig for oss at du skal ha det best mulig. 
Pharmanex® tilbyr en komplett tilgang til antialdring 
med nærende kosttilskudd som styrker og beskytter 
kroppen. Med engasjerte forskere og tilknytning til 
vitenskapelige institusjoner rundt om i verden, 
skaper vårt forsknings- og utviklingsapparat 
innovative produkter.
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KOSTTILSKUDD
Skreddersydde produkter.
Pharmanex® har utviklet omfattende kosttilskudd som tilfører kroppen gode nivåer av 
vitaminer og mineraler. Det er viktig med et variert kosthold og en sunn livsstil.

LIFEPAK®+
Å bevare en god helse gjennom livet 
begynner med riktig kost. Et økende 
antall forskningsresultater viser de 
helsemessige fordelene ved spesifikke 
næringsstoffer. Et sunt kosthold må ha 
en balanse av makronæringsstoffer 
(fett, proteiner og karbohydrater) og 
mikronæringsstoffer (vitaminer og 
mineraler) for å møte menneskers 
ernæringsmessige behov.

LifePak®+ gir deg signifikante 
mengder av nødvendige vitaminer og 
mineraler som retter seg mot ni av 
kroppens viktige funksjoner.

60 små poser med 4 tabletter i hver
Varenr.  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®+
Ditt fundament for et sunt liv.
Pharmanex® tilbyr et komplett kosttilskudd av mikronæringsstoffer som gir kroppen fordelaktige nivåer av viktige 
vitaminer og mineraler, samt et helt arsenal av planteekstrakter. LifePak®+ tilfører viktige ernæringsmessige fordeler, 
underbygget av vitenskap. 

9 FUNKSJONER I ETT PRODUKT

KOGNITIV FUNKSJON
Jod, sink, ...1

SUNN HUD
Niacin, Biotin, ...2

FORSVAR AV 
ANTIOKSIDANTNETTVERK

Selen, mangandioksid,  
vitamin C, ...3

SUNT SKJELETT
Kalsium, vitamin D, ...4

SYN
Vitamin A, vitamin B2 & sink.5

HJERTE-KAR-HELSE
Vitamin K, kalsium, ...6 

STØTTER 
IMMUNSYSTEMET
Vitamin C, sink, kobber, ...7 

METABOLISME
Vitamin B1, jod, kobber, ... 8

SKJOLDBRUSKKJERTELENS 
FUNKSJON
Jod & selen.9

1  Bidrar til normal kognitiv funksjon
2  Bidrar til å opprettholde normal hud
3  Bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress

4  Bidrar til å opprettholde normale knokler
5  Bidrar til å opprettholde normalt syn
6  Bidrar til normal blodlevring

7  Bidrar til immunsystemets normale funksjon
8  Bidrar til normal energiomsetning
9  Bidrar til skjoldbruskkjertelens normale funksjon

Beskytt deg selv
Kroppen din er konstant 
eksponert for sollys, 
forurensning og stress 
som kan gjøre hudens 
forsvarsbarriere svakere. 
LifePak®+ tilfører vitamin 
C, som bidrar til å beskytte 
cellene mot oksidativt stress.

ESSENTIAL 
NUTRITIONALS  
ADR-PAKKE: INNEHOLDER 
LIFEPAK®+, MARINE 
OMEGA OG JVI®
Spør din distributør om hvordan 
du kan benytte deg av dette 
tilbudet.
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2014

2015

PUBLIC 
RELATIONS

AWARDS

Vil du ha mer informasjon om et Pharmanex-produkt? Gå til www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega er et kosttilskudd rikt 
på omega 3-fettsyrer som inneholder 
eikosapentaensyre (EPA) og 
dokosaheksaensyre (DHA), noe som 
tilfører 1,3 g/dag av omega-3 fettsyrer 
med krill- og fiskeolje. EPA og DHA 
bidrar til hjertets normale funksjon. I 
tillegg bidrar DHA til å opprettholde 
normal hjernefunksjon og normalt syn.

120 kapsler
Varenr.  85883536: AT, BE, DE, FR, IT, LU, NL, PT 

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

For å opprettholde en god helse, anbefales det at man i tillegg til en sunn livsstil har et variert kosthold med 
vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Tilskudd av utvalgte næringsstoffer kan komplettere kosten i 
en hektisk hverdag. LifePak®+, JVi® og Marine Omega er spesielt utviklet for å gi deg det næringsmessige 
grunnlaget du trenger til en travel livsstil.

STØTTE TIL ET  
STERKT FUNDAMENT

JVi®
Joie de Vivre — få smaken på livet!
JVi® er en drikk laget av frukt- og grønnsakskonsentrat, juicer og pureer; alle 
nøye utvalgt for å gi deg den beste smaksopplevelsen. Når Europas beste 
frukter og grønnsaker kombineres med de eksotiske fruktene bukketorn 
(gojibær), tindved og acerola, er det du som høster gevinsten. Acerola er først 
og fremst kjent for sitt høye innhold av vitaminer og mineraler, spesielt vitamin 
C, og har tradisjonelt vært en del av et sunt kosthold i søramerikanske og 
asiatiske kulturer.

Den oransjefargede drikken er rik på vitamin C og inneholder karotenoider,  
som bidrar til:
• Beskyttelse av cellene mot oksidativt stress 
• Immunsystemets normale funksjon 
• Normal kollagendannelse, som har betydning for hudens normale funksjon

Bruk JVi® til å forsterke kroppens beskyttelse og få en strålende glød  
innenfra og ut.

2x 750ml flasker
Varenr.  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

“ Takket være Pharmanex® 
BioPhotonic Scanner, er 
det mulig å vise hvordan 
LifePak®+ øker ens Skin 
Carotenoid Score.”
Károly Váczy, Nu Skin-distributør

PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Pharmanex® BioPhotonic Scanner er utviklet av forskere 
ved ett prominent universitet i USA. Scanneren er et unikt 
hjelpemiddel som måler karotenoidnivået i menneskers hud 
utenpå kroppen ved hjelp av den anerkjente vitenskapen 
Raman spektroskopi.
Ved å plassere håndflaten foran scannerens ufarlige blå 
lys, kan du avlese karotenoidnivåene i huden din - din Skin 
Carotenoid Score (SCS) - i løpet av få sekunder. 
Den patenterte teknologien bak BioPhotonic Scanner er 
en rask og praktisk måte å fastslå om kosttilskuddene dine, 
som LifePak®+ og JVi®, øker din Skin Carotenoid Score.

S3 representerer neste generasjon av forretningsinnovasjon 
– bærbar, mindre og raskere. S3 vant bronse ved 
International Design Excellence Awards (IDEA) i 2014 
og ble utvalgt som vinner i 2015 BIG Innovation Awards. 
I henhold til BIG, setter scanneren brukerne i stand til å 
følge forbedringene i huden som et resultat av endringer i 
kosthold og livsstil. 
Tilgjengelig siden april 2014 for alle kvalifiserte distributører.

HVORDAN KAN JEG 
FÅ VITE HVA MITT 
KAROTENOIDNIVÅ ER?

PENGENE-TILBAKE- 
GARANTI
Hvis din SCS ikke øker, selv 
om du har tatt kosttilskuddene 
som anvist, får du pengene 
tilbake*.

* Se alle detaljer for garantien på 
www.nuskin.com
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TR90® PROGRAMMET 
START FORVANDLINGEN DIN
I våre dager er det et stort press for å se ung ut og ha den perfekte kroppsformen. Når det 
gjelder å utvikle nye og sunne matvaner for å oppnå den kroppsformen vi ønsker oss, mangler 
vi ofte viljestyrke eller tid, eller kanskje tradisjonelle dietter rett og slett ikke virker for oss. 

TR90® er et banebrytende system for vektkontroll og forming av kroppen som bidrar til å 
forene kropp og sinn i jakten på et "nytt" utseende.

TR90-programmet består av tre viktige 
deler: kosttilskudd, en spiseplan med 
måltidserstatningsbarer og -shakes samt en 
treningsplan for å hjelpe deg i gang. Kosttilskuddene 
bidrar til å holde motivasjonen din oppe underveis.

TR90-pakken inneholder:

1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90® M-Bars, 1 
TR90® håndbok, 1 forvandlingsdagbok og annet materiell som støtter deg på 
reisen mot forvandling.

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

3-måneders TR90 ADR-program:

Måned 1: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 TR90® 
M-Bars, 1 TR90® håndbok, 1 forvandlingsdagbok og annet materiell som støtter 
deg på reisen mot forvandling. Måned 2 og 3: 1 TR90® Complex C og 1 TR90® 
Complex F.

Varenr:  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
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TR90® HÅNDBOK
Trening justert etter din personlige 
livsstil, tilpassing av spisevaner samt 
målsetting, er alle viktige deler av 
dette programmet.

Å spise proteiner er en avgjørende 
komponent i TR90-programmet, da 
proteiner er viktige næringsstoffer som 
bidrar til å opprettholde muskelmasse. 
Det er også viktig å tenke på 
treningsmønsteret ditt. Er du vant til å 
trene, eller trener du ikke i det hele 
tatt? Ingen grunn til bekymring; 
håndboken hjelper deg hele veien på 
denne fantastiske forvandlingsreisen.

TR90® COMPLEX C
Er du mentalt forberedt på å føle 
forvandlingen? Complex C er din 
partner på TR90-reisen.
90 kapsler

TR90® JS
Ditt 2-ukers løft som gjør deg klar  
for varig suksess.
15 poser

TR90® COMPLEX F
Få fart på systemet i kroppen!
120 kapsler

TR90® M-BAR
Et måltid når du er ute på farten.
Velsmakende måltidserstatningsbarer 
tilgjengelig i to smaksvarianter, 
Chocolate og Lemon Crisp, gir den 
rette mengde protein til å bidra til 
vekst og vedlikehold av muskelmasse 
på en enkel og behagelig måte. TR90® 
M-Bar:
•  Kan enkelt integreres i hverdagen din
•  Du behøver ikke telle kalorier
•  Lettvint, diskret og praktisk når du  

er ute på farten. 

Chocolate: 60g/bar 
Lemon Crisp: 59g/bar
Varenr.  TR90® M-Bar Chocolate (30 stk.)  

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 stk.) 
97138410: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL  
97138402: DK, GB, IE, IS, PT 
97138674: HU, RO 
97138404: CZ, PL, SK 
97138408: FI, SE 
97138406: ES -NO 
97138412: IT

TR90® M-SHAKE
Alle næringsstoffene i et sunt  
måltid i en velsmakende shake.
Shakene er tilgjengelige i smakene 
Chocolate og Vanilla og kan raskt 
tilberedes som et godt alternativ til 
frokost, lunsj eller middag. Hver shake 
gir deg erstatning for et hovedmåltid, 
noe som ikke alltid er så lett å få til i en 
travel hverdag.

Ved å tilføre 250ml lettmelk, gir 
TR90® M-Shake den rette mengden 
protein som bidrar til vekst og 
opprettholdelse av muskelmasse, og 
bidrar dermed til at du kan kontrollere 
kroppsformen din. 

Chocolate: 33,5g/pose 
Vanilla: 32g/pose
Varenr.  TR90® M-Shake Chocolate (30 poser) 

97138761: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL 
97138762: DK, GB, IE, IS, PT 
97138765: HU, RO 
97138760: CZ, PL, SK 
97138764: FI, SE 
97138763: ES, IT, NO 
 
TR90® M-Shake Vanilla (30 poser) 
97138767: AT, BE, CH, DE, FR, LU, NL 
97138768: DK, GB, IE, IS, PT  
97138771: HU, RO 
97138766: CZ, PL, SK 
97138770: FI, SE 
97138769: ES, IT, NO

TR90® M-SHAKE BOTTLE
Blander lett selv de tykkeste 
ingredienser.
Perfekt til din TR90® M-Shake!  
En 590ml BlenderBottle® som har en 
tett skrukork, stor åpning som gjør den 
enklere i bruk, bæresløyfe og et lokk 
som kan vippes opp. Den patenterte 
ballongvispen BlenderBall® beveger 
seg fritt rundt inne i flasken når du 
rister den og blander dermed enkelt 
selv de tykkeste ingrediensene.

Varenr. 86998691 
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LØSNINGER
Løsninger for å møte hverdagslivets krav.
Den moderne livsstilen kan være svært krevende for kroppen. Våre Pharmanex-løsninger inneholder 
kun ingredienser av høyeste kvalitet i sikre og optimale mengder. Hver og en tilfører kroppen viktige 
næringsstoffer, nødvendige for å hamle opp med en travel hverdag og store krav.

PHARMANEX® PILLEESKE
En gjennomsiktig pilleeske med tre 
rom, enkel å ta med seg i vesken eller 
lommen.

1 stk.
Varenr. 97136127 alle markeder

FLEXCARE®
Leddene dine gjør at kroppen er i 
stand til å nyte bevegelse og har som 
primær funksjon å holde skjelettets 
struktur sammen. For å si det enkelt; 
leddene fungerer som limet i kroppen.

Brusken som finnes i leddene fungerer 
som puter mellom knoklene. Å 
opprettholde sunne ledd burde være 
et livslangt mål, oppnådd ved en sunn 
livsstil. Viktige aspekter ved å leve 
sunt, noe som hjelper med å 
opprettholde sunne ledd, er normal 
vekt, regelmessig og egnet mosjon 
samt et næringsrikt kosthold.

FlexCare® inneholder vitamin C, som 
bidrar til normal kollagendannelse, noe 
som har betydning for tannkjøttets 
normale funksjon og for bruskens 
normale funksjon. 

120 tabletter
Varenr.  85883231: BE, LU, NL 

85833231: CZ, HU, RO, SK

BIOGINKGO
Føler du deg litt glemsom for tiden? 
Gi deg selv en mental oppkvikker. 
Ginkgo Biloba-ekstraktet i BioGinkgo 
bidrar å opprettholde en god 
hukommelse når man blir eldre og til å 
bevare kognitive funksjoner, samtidig 
som det beskytter celler og vev mot 
oksidering.

60 tabletter
Varenr.  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
CordyMax består av standardisert 
mycelium skaffet gjennom 
gjæringsprosessen til soppen 
Cordyceps sinensis. CordyMax er 
fremstilt i overenstemmelse med 
Pharmanex 6S kvalitetsprosess og er 
standardisert av High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) – et 
redskap som brukes til å bestemme 
den kjemiske sammensetningen av 
enhver prøve - for å garantere virkning 
og samsvarende resultater av aktive 
ingredienser.

120 tabletter
Varenr.  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

OPTIMUM OMEGA®
Optimum Omega er et kosttilskudd 
med rene omega-3 fettsyrer fra fisk 
(inkludert EPA (eikosapentaensyre), 
DHA (dokosaheksaensyre) og luktfritt 
hvitløksekstrakt. EPA og DHA bidrar 
til hjertets normale funksjon.

Optimum Omega inneholder 
alfatokoferol, som bidrar til å holde 
produktet friskt ved å forebygge 
oksidativ skade på omega-3.

Pharmanex® bruker fisk som møter alle 
de strenge kvalitetskravene fra 
Pharmanex® 6S kvalitetsgaranti for 
effektivitet og sikkerhet. 

60 kapsler
Varenr.  85883103: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL 

85893103: DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE 
85433103: CZ, HU, PL, RO, SK

Vil du ha mer informasjon om et Pharmanex-produkt? Gå til www.nuskin.com

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ er en unik og 
patentbeskyttet blanding av 
fettsyreestere, inkludert Cetylester 
voksT. Smør den rasktvirkende kremen 
på huden. Den er enkel å påføre og 
trekker fort inn i huden.

60ml
Varenr.  85873521 alle markeder unntatt: ES, IE, PL, PT
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REISHIMAX GLp
Deler av kroppens komplekse 
immunforsvar inkluderer en stor 
mengde såkalte NK-celler. Disse 
cellene gjenkjenner et tilsynelatende 
uendelig antall organismer som regnes 
som fremmede for kroppen og går 
direkte til angrep for å ødelegge dem. 
De ødelegger også skadede celler 
som forekommer naturlig i kroppen 
som en del av den cellulære gjenska-
pelsesprosessen.

Reishi er en tre-råtnende sopp som 
oppstår i en hyllelignende form på trær 
og stubber og som er høyt verdsatt i 
gamle kinesiske tekster. I Asia har den 
sjeldne Reishi-soppen vært en del av 
menneskers kost i mer enn 2000 år. 

60 kapsler
Varenr.  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

IgG BOOST®
Immunforsvaret er kroppens forsvar 
mot smittefarlige organismer og andre 
faktorer utenfra. Gjennom en rekke 
trinn bekjemper immunsystemet 
uvelkomne organismer, bakterier og 
andre "inntrengere" i kroppens system.

IgG Boost® inneholder et ekstrakt  
av IgG-molekyler, som er 
immunproteiner funnet i råmelk  
fra mennesker.

120 kapsler
Varenr.  85883535: AT, BE, DE, FR, IT, LU, NL 

85893535: ES, IE, IS, NO, SE, GB 
85433535: CZ, HU, PL, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
I dag inntas grønn te eller ekstrakt av 
grønn te av mennesker verden over.  
I Kina og India har teen allerede blitt 
brukt gjennom århundrer for dens 
mange fordeler.

Grønn te er rik på polyfenol-
flavonoider, herunder katekiner. 
Spesielt katekiner i te er vist å 
stimulere antioksidantaktivitet ved  
å bekjempe frie radikaler*. 

30 kapsler
Varenr.  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 kapsler
Varenr.   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

OVERdrive®
Idrettsprestasjoner avhenger av 
mange viktige faktorer, hvorav en av 
de viktigste er riktig ernæring. 
OVERdrive® er utviklet til å tilføre 
næringsstoffer, inkludert vitaminer og 
mineraler:
•  Vitamin B5, B6 og B12 bidrar til 

normal energiomsetning og til å 
redusere tretthet og utmattelse.

•  Krom bidrar til å opprettholde 
normalt blodsukkernivå.

•  Antioksidanter som vitamin C og E 
samt druekjerner bidrar til å beskytte 
cellene mot oksidativt stress.

•  Druekjerneekstrakt bidrar til et sunt 
blodtrykk.

90 tabletter
Varenr.  85863151: AT, BE, DE, FR, IT, LU, NL 

85433151: CZ, HU, PL, RO, SK 
85893151: GB, DK, IE, IS, NO, SE

Vil du ha mer informasjon om et Pharmanex-produkt? Gå til www.nuskin.com

R2 DAY
Gir deg energi til å gå en ny  
dag i møte.
R2 Day er en fantastisk kombinasjon av 
ingredienser som Cordyceps sinensis, 
granateple og Panax ginseng. Ginseng 
retter seg mot følgende tre 
dimensjoner for å:
•  Øke fysisk yteevne
•  Bidra til å opprettholde fysisk og 

mental kapasitet
•  Bidra til å opprettholde gode 

seksualforhold

180 kapsler

R2 NIGHT
Bidrar til at du føler deg oppfrisket  
hver morgen. 
R2 Night inneholder en blanding av 
nøye utvalgte planteekstrakter: 
blodappelsin, brokkolikjerner og 
druekjerner. Videre inneholder det 
selen, et fordelaktig mineral som bidrar 
til å beskytte cellene mot oksidativt 
stress.

60 kapsler
Item No.  85283901: CZ, ES, PL 

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

R2 – OPPLADET OG OPPFRISKET
Med tiden kan kroppene våre bli mindre effektive når det gjelder å beskytte cellene mot oksidativ skade. 
Celleavfall og biprodukter opphopes i cellene. Tap av fysisk energi, redusert mental skarphet og manglende 
seksualdrift er typiske aldringstegn - det vi kaller tap av vitalitet.

Selenium

Grape seed

Ginseng

Broccoli seed

Blood orange

Pomegranate

Cordyceps sinensis
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TYPISKE KJENNETEGN HVA GJØR DU? ANBEFALINGER

Selv om huden din er myk og 
smidig, har cellefornyelsen i 
huden begynt å gå langsommere. 
Resultatet er en opphopning av 
døde hudceller som kan gi huden 
et kjedelig utseende.

Dette er et svært godt tidspunkt for å etablere en god 
hudpleierutine.
• Bruk et renseprodukt som bidrar til å fjerne smuss og døde 

hudceller for å avdekke din ungdommelige glød. 
• Fortsett med et ansiktsvann for å gjenopprette pH-

balansen.
• Påfør et produkt for å bevare hudens ungdommelige 

kollagen og elastin.
• Prøv en hjemmeversjon av mikrodermabrasjon som 

skånsomt polerer huden din og fjerner døde hudceller og 
toksiner. 

• Unn deg en ukentlig spabehandling hjemme for å fjerne 
toksiner.

• 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

Effektene av UV-stråling 
(solskinn) og luftforurensning 
begynner å kunne ses på huden 
din. Kollagenproduksjonen 
avtar og gjør i kombinasjon med 
gjentakende ansiktsbevegelser at 
du vil begynne å legge merke til 
rynker rundt munnen, øynene og 
på pannen.

Bruk rensemelk, ansiktsvann, fuktighetskrem og 
solbeskyttelse daglig, og husk å inkludere et produkt som 
booster kollagenproduksjonen i huden for å bidra til å fylle 
og glatte over de synlige linjene. 
• Finn et produkt som inneholder polyhydroksysyrer (PHAs) 

for å bidra til å stimulere cellefornyelsen og øke hudens 
glød, for å gi jevnere og mer ungdommelig utseende hud.

• Prøv en hjemmeversjon av mikrodermabrasjon som 
skånsomt polerer huden din og fjerner døde hudceller og 
toksiner.

• Unn deg en ukentlig spabehandling hjemme for å fjerne 
toksiner.

• 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

Talgproduksjonen i huden går 
langsommere, noe som resulterer 
i tørrere hud. Du mister også 
fett under hudens ytre lag, 
hvilket betyr at huden din blir 
slappere og mer sart. Elastisiteten 
reduseres og du får kanskje litt 
dypere rynker. Kort sagt: Huden 
din har mistet sin ungdommelige 
glød.

Det kan være fordelaktig å bruke et rensemiddel rikt på 
antioksidanter og en fyldigere fuktighetskrem. 
• Finn et produkt som inneholder prokollagen-peptider, 

det kan bidra til å mykne linjer og rynker rundt munnen, 
øynene og i pannen.

• Velg et produkt som fremmer produksjonen av elastin 
og som bekjemper tidlige, synlige tegn på slapp hud på 
kinnene og kjevelinjen. 

• Vurder et omfattende og intenst system som kan gi deg en 
helt ny start innen hudpleie.

• Unn deg en ukentlig spabehandling hjemme for å fjerne 
toksiner.

• 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

Hudens pigmentceller kan 
begynne å klumpe seg mer 
sammen, noe som danner 
aldersflekker. Huden din har 
mistet mye av fastheten og kan 
være tørrere, mer irritert og mer 
sensitiv for allergener. Huden din 
er tynnere og mer ømtålig.

I tillegg til å rense, tone og fukte, bør du vurdere et system 
som lysner huden for å redusere misfarging og oppnå en 
jevnere hudtone.
• Velg et produkt som bidrar til å øke produksjonen av 

elastin og samtidig forsinke degraderingen av elastin; det 
kan hjelpe med å gjøre huden fastere ved haken, øynene 
og kjeven.

• Unn deg en ukentlig spabehandling hjemme for å fjerne 
toksiner.

• 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-årene

30-årene

40-årene

50-årene

Oppskriften på vakker hud
Vakker, sunt utseende hud kan bli en realitet for alle, uansett alder. Ved å følge et par enkle regler og pleie huden med 
gode produkter, har du oppskriften på ungdommelig, glatt og sunt utseende hud nå og i fremtiden.

Det er uansett alder viktig å bruke solkrem daglig, da det bidrar til å forsterke hudens naturlige forsvar. Husk også å inkludere frisk frukt og grønnsaker i 
kostholdet ditt.

Ovennevnte informasjon er en veiledning til typiske aldersrelaterte hudegenskaper. Livsstil, omgivelser og gener spiller alle en viktig rolle i hvordan huden din 
føles og ser ut, slik at produkter som passer din huds behov kan falle inn under en annen alderskategori enn den du tilhører.

Individuell hudpleieveiledning
VEDLEGG 1 VEDLEGG 2

ALDERSGRUPPE Daglige kjernesystemer*
Daglig bruk

Fokusområder**
Daglig bruk

Spabehandlinger***
1-3 ganger i uken

Overordnede 
hudproblemer
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Retter seg mot kildene til 
synlige aldringstegn X X X

Ungdommelig hudstruktur X

Hudens fasthet X X X

Fine linjer og rynker X X X X X X

Dype linjer og rynker X X X

Pigmentflekker 
(alder og soleksponering) X X X X X

Ujevn teint X X X X X

Ujevn tekstur/ru hud X X X X X X X X

Gusten hud/mangel på glød X X X X X X X

Tydelige porer X X X X X X X X X

Mørke ringer/poser 
under øynene X

Kviser X

Fet hud X X X

Tørr hud X X X X

Antioksidantbeskyttelse X X X X X X X X

Merk:
 * Du bør bare bruke et kjernesystem av gangen.
 ** Bruk av mange forskjellige produkter for å fremme cellefornyelsen, som for eksempel hydroksysyrer, kan føre til overfølsom hud. 

Kontakt din lokale kundeservice for detaljerte produktanbefalinger.
 *** Du bør bare bruke ett spaprodukt per gang.
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Hårtype/tilstand SJAMPO BALSAM UKENTLIG BEHANDLING

Normalt til fett og fint hår Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en gang i uken)

Normalt til fett hår som 
ønsker glatte frisyrer Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(en gang i uken)

Fett hår som ønsker volum Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en gang i uken)

Svært fett hår Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en eller flere ganger i uken)

Svært tørt hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (en til to ganger i uken)

Overbehandlet, veldig tørt 
hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (to eller flere ganger 

i uken)

Tørt til normalt hår Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (en gang i uken)

Tørt til normalt hår som 
ønsker glatte frisyrer Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (en gang i uken)

Mye eksponert for 
forurensning (f.eks. 
svømmere)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en til to ganger i uken avhengig av 
hårets tilstand)

Grovt og krøllete hår Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en gang i uken)

Tykt hår, foretrekker 
produkter med 
etnobotaniske ingredienser

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(en gang i uken)

Hår med tendens til flass Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Conditioner of your choice Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(en gang i uken)

Hårtap eller tynnende hår Nutriol® Shampoo Conditioner of your choice
Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Resultatene vil variere avhengig av hårtykkelse, type, tekstur, tilstand og personlig stil.

VEDLEGG 3

Individuell hårpleieveiledning
Hvilke hårpleieprodukter fra Nu Skin® passer til mitt hår?* ORDLISTE

ageLOC® - Nu Skins antialdringsplattform som 
inkluderer vitenskap brukt til å utvikle og markedsføre 
produkter som retter seg mot kilder til og tegn på 
aldring.

Alfahydroksysyre (AHA) - en syre som øker 
hudcellenes fornyelsesprosess, bidrar til å redusere 
inntrykket av fine linjer og rynker og fremmer 
glattere, klarere hud.

Alfa-liponsyre (tioktinsyre) - en kraftig antioksidant 
som er både vann- og fettoppløselig. Bidrar til å 
forbedre inntrykket av ujevn tekstur og flekker.

Allehåndebær (Pimenta dioica) - et krydder brukt 
av urbefolkningen i Sentral-Amerika til å lindre 
kronisk tørr hud på føttene.

Aloe vera (Aloe barbadensis) - kjent for sine 
lindrende og fuktgivende egenskaper.

Aminosyre - en proteinbyggestein. Kroppen bruker 
flere enn 20 ulike aminosyrer til å produsere proteiner 
i muskler, hår, hud, blod og annet vev.

Antioksidant - et stoff som bidrar til å bekjempe frie 
radikaler.

AP-24® - en patentert tannpleieingrediens med 
dimetikon og overflateaktive stoffer som etterlater en 
glatt, ren følelse på tennene.

arNOX - en effektiv generator av frie radikaler som 
finnes på cellenes overflate i kroppen. arNOX er et 
aldersrelatert enzym som antas å bidra til aldring av 
huden. arNOX-aktivitetsnivåer i menneskekroppen 
har vist seg å ha sammenheng med en persons 
ungdommelige utseende.

arSuperMarkers - et begrep Nu Skin® bruker til å 
beskrive de av kroppens komponenter som påvirker 
hvordan vi eldes.

Askorbinsyre - også kjent som vitamin C. Vitamin 
C bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress 
samt til normal kollagendannelse, noe som bidrar til 
hudens normale funksjon.

Ava puhi-ekstrakt (Zingiber zerumbet) - nektar 
fra løken til ava puhi-planten. Brukt til hårpleie av 
polynesiere i århundrer.

Babassuolje (Orbignya oleifera) - utvunnet av 
kjerner fra babassupalmen. Oljen har blitt brukt som 
en naturlig fuktgiver av urbefolkningen i Sør-Amerika 
som gjennom generasjoner.

Bentonittleire - denne naturlige leiren, utvunnet 
fra vulkanaske, fungerer som en magnet som fjerner 
døde hudceller og toksiner og deretter polerer huden 
for et friskt og strålende utseende.

Biofotonikk- en studieretning som bruker lys til å 
måle biomarkører i levende organismer.

Bitterappelsin (Citrus aurantium amara) - brukt 
av ulike kulturer i Kina og Karibia, særlig Haiti, som 
en forfriskende, naturlig luktfjerner. Citrus aurantium 
amara kommer opprinnelig fra Kina og dukket først 
opp i Europa i det ellevte århundre. Frukten fra Citrus 
aurantium amara (en liten appelsin som kalles Seville-
appelsin) ble svært populær, ikke bare for sin gode, 
søt-sure smak, men også for sin forfriskende duft og 
luktfjernende egenskaper.

Bomullsblomstekstrakt - glatter kutikula, beskytter 
keratinstrukturen og gir naturlig fukt med syv aktive, 
samvirkende oligosakkarider.

Borrerotekstrakt (Arctium lappa) - historisk brukt 
som et hjelpemiddel mot uren hud.

Brunalger - svært mineralisert og rik på aminosyrer 
og antioksidanter. Bidrar til å oppta og bevare fukt.

Cetylerte fettsyreestere - en helt naturlig fettsyre 
behandlet med alkohol og brukt av kroppen som 
emulgator og smøremiddel.

Clematis vitalba-blader - Brukt av urbefolkningen i 
USA for å lindre tørr, flassende hud.

Cordyline terminalis - Hawaiiske ti-blader som 
polynesierne har verdsatt i hundrevis av år for sine 
hudberoligende egenskaper.

Cordyceps sinensis - en sopp som har blitt verdsatt i 
Kina gjennom tusener av år.

CS7 - glatter kutikula for å holde håret blankt 
gjennom gjentatte sjamponeringer.

DHA (Dokosaheksaensyre)- en omega-3-fettsyre 
som bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon 
og normalt syn. Fiskeolje er en god DHA-kilde.

Di- og tripeptider - utvunnet fra hydrolysert 
risprotein. Beskytter hudens oppbyggingsprosess 
etter stress, stimulerer cellefornyelse og dannelsen 
av hudproteiner for en fastere hud med færre linjer 
og rynker.

DNA (Deoksyribonukleinsyre) - det genetiske 
materialet som finnes i nesten alle celler i 
menneskekroppen. DNA inneholder den 
nødvendige genetiske informasjonen for oppbygging 
og bevaring av en organisme. DNA eksisterer 
vanligvis som en dobbelt-tråd som holdes tett 
sammen og danner en dobbel heliks.

Limnanthes alba - naturlig mykgjørende. Fukter og 
pleier huden.

EPA (eikosapentaensyre) - en omega-3-fettsyre. 
EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. 
Fiskeolje er en god EPA-kilde.

Erteekstrakt, bambusekstrakt og glukosamin 
- en effektiv blanding av antialdringsingredienser 
som har vist seg å redusere fine linjer og rynker 
samt øke cellefornyelsen, noe som resulterer i mer 
ungdommelig utseende hud.

Ethocyn® - antialdringsingrediens; klinisk bevist 
virksom når det gjelder å forbedre hoved-
komponenter i fast hud.

Etnobotanikk - planter brukt av urbefolkninger til 
pleie av huden.

Eukalyptus - planten kombineres med mentol og 
peppermynte for å gi en kjølende og forfriskende 
følelse på huden, samt en sterk forfriskende duft.

Fargeløse karotenoider (Dunaliella salina-
ekstrakt) - en unik antioksidant som utvinnes fra 
alger i Middelhavet. Bidrar til å beskytte huden mot 
miljøpåvirkninger.

Fosfatidylkolin - utvinnes fra soya. Bidrar til å 
beskytte cellemembraner og bevare hudens fluiditet.

Frie radikaler - ustabile molekyler i kroppen 
som søker omkringliggende molekyler og 
lager en kontinuerlig kjedereaksjon hvor det 
dannes frie radikaler og molekylært stress. 
Denne kjedereaksjonen kan forårsake skade på 
cellemembraner, DNA og vevsproteiner.

Gener - den grunnleggende enheten for arvelighet 
i levende organismer. Gener er funksjonelle enheter 
i DNA som innehar informasjon om oppbygging, 
bevaring og fornyelse av celler, samt videreføring av 
genetiske trekk til avkom. Noen av disse trekkene er 
synlige med én gang, så som øyefargen og antallet 
lemmer. Noen vises senere i livet, så som hastigheten 
på aldringsprosessen og helsetilstand.

Ginkgo biloba - et botanisk ekstrakt fra ginkgotreet 
som bidrar til å opprettholde hukommelsen med 
alderen og bevare kognitive funksjoner.

Glukonolakton - en polyhydroksysyre som finnes 
naturlig i hudceller. Dens molekylære struktur gjør 
den mild og ikke-irriterende for huden, samtidig som 
den har klinisk beviste gunstige antialdringseffekter, 
så som antioksidantbeskyttelse, fukt og 
opprettholdelse av hudens naturlige barriere.

Granateple - en frukt med dyp rød farge og mange 
frø som stammer fra Persia. Inneholder polyfenoler, 
så som flavonoider.

Gresskarenzymer (Lactobacillus/Curcurbita pepo 
fruktfermentekstrakt) - proteolytiske enzymer 
utvunnet fra gresskar som bidrar til å eksfoliere og 
fjerne døde hudceller.

Grønn te (Camellia oleifera og Camellia sinensis) 
- en antioksidant som, når den brukes som en 
kosmetisk ingrediens, bidrar til å berolige problemhud 
og jevne ut hudtonen. Grønn te inneholder flere 
molekyler fra polyfenoler.

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) - 
ekstrakt fra et blomstrende tre som styrker og 
stimulerer huden.

Hibiskusblomst-ekstrakt (Hibiscus rosa-sinensis) 
- brukes i Polynesia, Sørøst-Asia og Sør-Amerika til 
å fremstille en infusjon for rensing, mykgjøring og 
lindring.

HMW-kompleks - en eksklusiv 
ingredienskombinasjon fra Nu Skin® som inneholder 
hypnea musciformis-ekstrakt, ekstrakt fra burot og 
mjølke. Bidrar til å lindre og berolige huden.

Hvit te-ekstrakt (Camellia sinensis) - en 
antioksidant rik på katekiner. Bidrar til å beskytte og 
gjenopprette hudens naturlige motstandskraft.

Hyaluronisk syre - et fuktgivende stoff som finnes 
naturlig i huden. Valgt fordi det binder fukt til hudens 
overflate.

Hydroksytyrosol - et polyfenol som finnes i ekstra 
jomfru olivenolje og som fremmer glatt, feilfri hud.

IB R-Dormin® (Narcissus tazetta-ekstrakt) - et 
naturlig stoff i narcissus-løken. Det er vitenskapelig 
bevist at stoffet øker cellenes varighet og forbedrer 
hudens naturlige forsvar mot miljømessige 
aggressorer.
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Immunglobuliner - et generelt begrep for 
antistoffer. Alle pattedyr produserer disse spesifikke 
proteinene som en reaksjon på eksponering for 
fremmedstoffer.

Jobståre-ekstrakt (Coix Lacryma-jobi) - utvinnes 
av frø fra prydgress. Historisk brukt i Asia til å lindre 
huden.

Jojobaolje (Simmondsia chinensis) - en naturlig 
fuktgiver utvunnet av frøene fra en ørkenbusk. Bidrar 
til at hår og hud både føles og ser mykt ut.

Jordbærekstrakt (Fragaria vesca) - bidrar til å 
glatte ut huden og redusere inntrykket av porer.

Kaktus - en ekstrakt som bidrar til fuktet utseende 
hud med glød.

Kalsium - det mineralet det finnes mest av i kroppen. 
Kalsium bidrar til normal blodlevring, normal 
energiomsetning, normal muskelfunksjon og til at 
fordøyelsesenzymer fungerer normalt. Kalsium bidrar 
videre til å opprettholde normale tenner og normale 
knokler.

Kamomilleekstrakt (Anthemis nobilis og 
Chamomilla recutita) - kjent for sine beroligende, 
fuktighetsgivende og mykgjørende effekter.

Karotenoider - en viktig gruppe fettløselige 
antioksidanter. Det finnes rikelig med karotenoider i 
naturen, hvor de sørger for mange av de røde, oransje 
og gule fargene vi ser på frukt og grønnsaker. Noen 
eksempler på karotenoider er betakaroten, lykopen, 
lutein og astaxanthin.

Kelpadelie-ekstrakt (Macrocystis pyrifera) - 
ekstrakt av brunalge. Fordelaktig for syntesen av 
strukturelle hudkomponenter som bidrar til fast og 
glatt utseende hud.

Kiselgur (Diatomaceous earth) - fine partikler fra 
planktonalger som brukes til forsiktig å skrubbe vekk 
døde hudceller.

Kobber - bidrar til normal energiomsetning, 
nervesystemets normale funksjon, normal 
hårpigmentering, normal hudpigmentering, 
immunsystemets normale funksjon samt til å 
beskytte cellene mot oksidativt stress.

Cordyceps sinensis - en sopp som har blitt verdsatt i 
Kina gjennom tusener av år.

Koenzym Q10 (CoQ10 eller ubiquinon) - en viktig 
nettverksantioksidant med evnen til å regenerere og 
støtte andre antioksidanter. Topisk gir Koenzym Q10 
viktig cellulær energi som kan bidra til ungdommelig 
hud med glød.

Kollagen - et protein som gir struktur, styrke og 
elastisitet til huden og annet vev i kroppen.

Kongslys (Verbascum thapsus) - en blomst fra det 
sørvestlige USA, brukt av urbefolkningen for dens 
lindrende effekt.

Kortex - omgir hårets kjerne. Korteksen gir håret 
sine spesielle egenskaper, så som elastisitet og krøller. 
Korteksen inneholder også melaninkorn, hårets 
pigment som produseres når håret vokser i hårsekken.

Krillolje - marinolje utvunnet fra krepsdyr som 
inneholder en naturlig kombinasjon av fosfolipider, 
astaxanthin og EPA- og DHA-fettsyrer.

Kutikula - den ytterste delen av hårskaftet. 
Kutikulaen sørger for mye av hårfibrenes mekaniske 
styrke. Består av flate celler som overlapper 
hverandre som flisene på et terrakottatak og 
beskytter innsiden av hårskaftet mot skade.

Lavendelekstrakt (Lavandula angustifolia) - i brukt 
siden oldtiden som en rensende ingrediens.

Mangandioksid - i biologien fungerer mangan-ioner 
som komplement for et stort utvalg enzymer med 
ulike funksjoner. Bidrar til normal energiomsetning og 
til å beskytte cellene mot oksidativt stress.

Melkesyre - se alfahydroksysyre.

Mentha arvensis - en naturlig, viltvoksende mynte 
som virker avkjølende og forfriskende på huden. 
Tradisjonelt brukt av urbefolkningen i det sørvestlige 
USA.

Mikronæringsstoffer - næringsstoffene vi bare 
trenger i små mengder, så som vitaminer og 
mineraler. Mikronæringsstoffene utfører hundrevis av 
vitale funksjoner i kroppen.

Mineraler - essensielle mikronæringsstoffer som ikke 
produseres i kroppen og derfor må inntas gjennom 
kosten. De fungerer som medfaktorer for mange 
reaksjoner i kroppen.

NaPCA (Natrium PCA) - en fuktgiver som 
tiltrekker og binder fukt til huden.

Naturlige dreperceller (NK-celler) - en type 
lymfocytter (hvite blodceller) og en del av 
immunforsvaret. Disse cellene spiller en stor rolle i 
avstøtning av infiserte celler.

Naturlige steroler - har en høy vannbindende 
egenskap og gir håret en fuktig, glatt følelse.

Oksidering - en reaksjon som angriper kroppens 
celler på grunn av frie radikaler. Med tiden blir 
oksiderte celler svakere og mindre i stand til å utføre 
alle funksjonene sine ordentlig.

Oligopeptid - en pleiende ingrediens som fremmer 
definerte og fyldig utseende lepper.

Omega-3-fettsyrer - flerumettede fettsyrer. 
Hovedkilder er krill- og fiskeolje, egg og planteolje 
(linfrøolje). EPA og DHA er de viktigste fettsyrene.

Panthenol - medlem av vitamin B-gruppen. En 
styrkende fuktgiver og balsam for både hud og hår.

Papain - et enzym fra den tropiske frukten papaya 
som kan bidra til å åpne tette porer.

Peppermynteolje (Mentha piperita) - en naturlig 
planteolje som avkjøler, styrker og stimulerer huden.

Photosomes - DNA-enzymer utvunnet fra 
havplankton. Beskytter huden og bidrar til å reparere 
effektene av UV-stråling. Innkapsling av lipider gir 
økt biotilgjengelighet.

Pistasjeolje (Pistacia vera) - en nøtteolje rik på 
fettsyrer som fukter og mykgjør huden.

Polyfenoler - Molekyler produsert naturlig 
av planter som forsvar mot ulike ytre faktorer. 
Pigmentene som tilsier at frukt og grønnsaker er 
modne, er også en del av polyfenol-familien. De 
kalles også fytokjemikalier eller fytonæringsstoffer.

Polyhydroksysyrer (PHA) - se glukonolakton.

Polymerteknologi - skaper en fast dekkrem som gir 
lett, jevn og varig dekning, uten bruk av vaselin eller 
tung voks.

Protein - store biologiske molekyler som består av en 
eller flere kjeder av aminosyrer. Proteiner utfører en 
lang rekke funksjoner i kroppen, inkludert metabolske 
reaksjoner, replikering av DNA og transport av 
molekyler. Proteiner brukes av kroppen til å bygge 
opp vev. Finnes i kjøtt, egg, melkeprodukter, nøtter, 
korn, frukt og grønnsaker.

Reishi-sopp (Ganoderma lucidum) - en tre-
råtnende sopp som oppstår i en hyllelignende form 
på sidene av trær og stubber. Reishi en høyt verdsatt 
sopp i gamle kinesiske tekster. I Asia har den sjeldne 
Reishi-soppen fra de dype skogene blitt brukt i over 
2000 år.

Retinol - en ren form for A-vitamin som bidrar til å 
dempe fine linjer og rynker, øker hudens klarhet og 
gir glød. Vitamin A bidrar også til normal omsetning 
av jern, til å opprettholde normal hud og normalt syn 
samt til immunsystemets normale funksjon.

Ryllik (Achillea millefolium) - et planteekstrakt som 
bidrar til å berolige huden.

Råmelk - råmelk eller kolostrum er den første melken 
en mor produserer etter å ha født. Råmelk skiller seg 
fra annen melk ved å ha høyere konsentrasjon av 
proteiner som styrker immunforsvaret.

Sakkarid isomerat - binder fuktighet til huden, 
reduserer tørrhet og gir huden en sunn glød.

Salisylsyre - en betahydroksylsyre som fremmer 
eksfoliering av huden.

Selen - medfaktor i funksjonen til enzymet glutation 
peroksidase, som beskytter cellene mot oksidativt 
stress.

Sheasmør (Butyrospermum parkii) - et fyldig 
bløtgjøringsmiddel som styrker hudens naturlige 
barrierefunksjon og øker fuktighetsnivåene.

Sink - et sporstoff avgjørende for flere enn 70 
enzymreaksjoner i kroppen. Sink bidrar til å beskytte 
cellene mot oksidativt stress samt til å opprettholde 
normale knokler, normalt syn og normal hud. Sink 
bidrar også til normal kognitiv funksjon.

Sink-PCA - reduserer talgnivået.

Solfaktor - en aktiv ingrediens som bidrar til å 
forhindre solskade ved absorbering av skadelig UV-
stråling.

Soppekstrakt (Fomes officinalis) - et naturlig 
astringerende middel som har vist seg å gjøre huden 
strammere ved å minske inntrykket av porer.

Soyalipider (Glycine soja) - beskytter hudens 
ømfintlige fuktighetsbarriere. Bidrar til å holde huden 
myk og fuktet.

Tokoferol - også kjent som vitamin E, som bidrar til å 
beskytte cellene mot oksidativt stress.

Tricalgoxyl® (tangsulfaterte oligosakkarider) - 
utvinnes fra brunalger. Rik på polysakkarider, som 
skaper et optimalt miljø for fyldig hår.

Urea - en svært effektiv og kraftig fuktgiver. Urea 
trenger dypt inn i det ytre laget av huden og gir 
fukt samt beskytter skadet hud. Urea kan i høyere 
konsentrasjoner redusere flass og hard hud.

Valnøttskallpulver (Juglans regia) - kvernet fra 
engelsk valnøtt for å fremstille et mildt slipemiddel 
for glattere, mykere hud.

Varmesjokkproteiner - en unik teknologi som 
bedrer hudens evne til å beskytte mot skade fra 
varme og UV-stråler.

Vitamin A - se Retinol.

Vitamin B - en familie av vannoppløselige 
vitaminer som bidrar til normal energiomsetning, til 
å opprettholde normal hud, til normal psykologisk 
funksjon samt til immunsystemets normale funksjon. 
Disse omfatter tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin 
B2), niacin (vitamin B3), pantotensyre (vitamin B5), 
pyridoksin (vitamin B6), biotin (vitamin B8), folsyre 
(vitamin B9) og kobalaminer (vitamin B12).

Vitamin C - se askorbinsyre.

Vitamin D - et fettløselig næringsstoff som opptas 
gjennom kosten eller produseres av hudcellene 
ved eksponering for sollys. Bidrar til å opprettholde 
normale knokler og til immunsystemets normale 
funksjon. D-vitaminsyntesen i huden forårsaket av 
solskinn, er utilstrekkelig for å imøtekomme kravene 
i europeiske land, spesielt i løpet av vintermånedene 
med lite sol.

Vitamin E - se tokoferol

Vitamin K - et fettløselig vitamin som bidrar til 
normal blodlevring og til å opprettholde normale 
knokler.

Vitaminer - essensielle mikronæringsstoffer som er 
nødvendige i kostholdet, da de ikke produseres av 
kroppen. Vitaminer kan fungere som antioksidanter 
og koenzymer; nødvendige bestanddeler for utallige 
reaksjoner i kroppen.

Youth Gene Clusters (klynger av ungdomsgener) 
- funksjonelle gengrupper som deler egenskaper 
assosiert med ungdommelighet. Youth Gene 
Clusters er en viktig arSuperMarkers. 
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

EN GIVENDE KULTUR
En givende kultur forener Nu Skin-familien av distributører, kunder og ansatte i et innovativt 
humanitært arbeid som mangedobler selskapets evne til å ernære og styrke barn over hele verden.

Veldedighetsorganisasjonen Nu Skin Force for Good Foundation® 
har siden 1996 delt ut over US$51 millioner til prosjekter som 
forbedrer barns liv rundt om i verden. Nu Skin® dekker alle 
overordnede og administrative kostnader for organisasjonen, 
hvorpå 100 % av distributørenes generøse donasjoner, samt deler 
av salg av Epoch-serien og de næringsrike VitaMeal-posene, går 
direkte til å forbedre helse, utdannelse og økonomiske muligheter 
for barn. Noen av de viktige prosjektene er:

•  Undervisning i bærekraftig landbruk i Malawi med Mtalimanja 
Village School of Agriculture for Family Independence (SAFI) og 
skogplantingsinitiativet Seeds of Hope.

•  Skoler og utdannelse til øyboeres barn gjennom Seacology.
•  Finansiering av forskning for å finne en kur for den fryktelige 

hudsykdommen Epidermolysis Bullosa (EB).

For mer informasjon eller for å gi et bidrag, se www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Gjør en forskjell i et barns liv.
Takket være Nu Skins Nourish the Children-initiativ, doneres det nå en porsjon VitaMeal til et barn i nød 
hvert sekund. Nourish the Children® er et innovativt forretningsinitiativ som sørger for kontinuerlige kjøp, 
donasjoner og distribusjon av VitaMeal. Dette unike sosiale nettverket av Nu Skin-distributører og kunder, 
resulterer i at millioner av livsviktige måltider når ut til feilernærte barn hver måned.

Nu Skins forskere utviklet VitaMeal i samarbeid med ledende eksperter på feilernæring hos barn. En pose VitaMeal rekker  
til 30 måltider i barnestørrelse og gir næringsstoffer og vitaminer nok til å ernære et barn en hel måned. Siden starten i 2002,  
har over 450 millioner måltider blitt donert gjennom Nourish the Children-initiativet.

1 POSE VITAMEAL
30 BARNEMÅLTIDER
Varenr. 97113532

2 POSER VITAMEAL
60 BARNEMÅLTIDER
Varenr. 97113524

5 POSER VITAMEAL
150 BARNEMÅLTIDER
Varenr. 97000924

MAKSIMAL EFFEKT
For hver 5-pose VitaMeal som doneres, donerer Nu Skin® 
ytterligere en pose. For alle andre VitaMeal-donasjoner, 
donerer Nu Skin® en pose ekstra for hver åttende pose 
som kjøpes. 

Med VitaMeal-fabrikker i Malawi og Kina, bidrar  
Nourish the Children-initiativet også med arbeidsplasser 
og økonomiske muligheter.

www.nourishthechildren.com
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UNN DEG SELV 
NOE SOM VIRKELIG 
LØNNER SEG
AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR)
FORDI DU FORTJENER DET BESTE

DE BESTE PRODUKTENE
DE BESTE PRISENE
DEN BESTE SERVICEN
ADR er rett og slett den enkleste måten å motta favorittproduktene dine på.  
Hver måned sender vi produktene du har valgt hjem til deg, på en dato du selv har bestemt. 
Fordelene med en ADR er mange:

• Få 5 % rabatt på vanlig utsalgspris
• Tjen opp til 30 % tilbake på kjøpene i form av produktpoeng
• Spar mer enn 50 % på frakten* ved å administrere din ADR på nettet

*Noen markeder/spesifikke regioner eller øyer er ekskludert fra denne rabatten.

Følg alle våre nyheter og 
kampanjer på Facebook


