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ULKOA 
SISÄÄNPÄIN JA 
SISÄLTÄ ULOSPÄIN 
- NU SKIN® ON 
AVAIN HYVÄÄN 
OLOON JA 
ULKONÄKÖÖN
Suuntaa katseesi tulevaisuuteen– ja näe 
nuorekkaampi versio itsestäsi. Ihosi vaikuttaa 
sileämmältä ja hehkuvammalta; vartalosi näyttää 
energisemmältä ja kiinteämmältä. Me Nu Skin® 
-yhtiössä olemme sitoutuneet auttamaan sinua 
saavuttamaan tämän parhaimman version itsestäsi. 
Huippuinnovatiiviset ihonhoito- ja ravintolisätuotteet 
tarjoavat käyttöösi kaikki tarvitsemasi työkalut 
kamppailussa näkyviä ikääntymisen merkkejä 
vastaan.
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SISÄLTÖ

PERUSJÄRJESTELMÄT
Löydä juuri sinun tarpeitasi vastaava  
ihonhoitojärjestelmä.

KOHDISTETUT 
RATKAISUT
Täydennä ja räätälöi  
hoito-ohjelmaasi vieläkin 
yksilöllisemmäksi 
edistyksellisillä tuotteillamme.

VARTALONHOITO
Valitse useampia tuotteita 
saavuttaaksesi 
kokonaisvaltaisesti hyvän  
olon – päästä varpaisiin.

EPOCH®
Etnobotanistiset ratkaisut 
yksilöllisiä tarpeitasi varten.

NUTRICENTIALS®
Löydä ihonhoitojärjestelmä, 
joka sopii sinulle parhaiten 
ja perustuu ihosi tarpeisiin.

ageLOC® GALVANIC 
-LAITTEET
Käynnistä nuoruuden 
voima.

ageLOC® TIEDE
Vaikutuksen kohdentaminen ikääntymisen  
näkyviin merkkeihin.

ageLOC® LumiSpa™
1 vaihe, 2 minuuttia, 7 hyötyä!

ageLOC Me®
Räätälöityä ihonhoitoa!
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SAATAVUUS
Verkkosivuiltamme www.nuskin.com 
löydät hinnaston, josta voit tarkistaa 
omaa maatasi koskevat tiedot  
Nu Skin® -tuotteiden saatavuudesta 
ja niiden voimassa olevat 
tuotenumerot.
Pharmanex® -tuotteiden 
saatavuuden voit tarkastaa  
jokaiseen tuotteeseen liitetystä 
maakoodilistasta.

Saatavilla seuraavissa maissa:

Tämän kuvaston tiedot olivat ajan 
tasalla toukokuussa 2018.
Tuorein päivitys tuotekuvastosta 
löytyy online-versiona 
nettisivuiltamme osoitteessa  
www.nuskin.com

Itävalta

Belgia

Sveitsi

Tšekin tasavalta

Saksa

Tanska

Espanja

Suomi

Ranska

Iso-Britannia

Unkari

Irlanti

Islanti

Italia

Luxemburg

Alankomaat

Norja

Puola

Portugali

Romania

Ruotsi

Slovakia

Turkki

NU COLOUR®
Korosta luonnollista kauneuttasi lisäämällä 
kasvoillesi hieman väriä.

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER
Kohota ihosi karotenoidiarvoa.

R2

Erinomainen tuoteyhdistelmä, 
joka auttaa sinua tuntemaan 
olosi virkistyneeksi ja kuin uutta 
energiaa saaneeksi.

ANTAMISEN 
KULTTUURI
Humanitaarinen toiminta.

RAVINTOLISÄT
Vahvan perustan luomiseksi.

TR90® -ohjelma
Tästä alkaa muodonmuutos!
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TULEVAISUUS, JOSSA 
NÄYTÄT NUORELTA JA 
TUNNET ITSESI NUOREKSI
Tehtyään vuosia uraauurtavaa tutkimustyötä ihosta ja ravitsemustieteistä, Nu Skin® on 
onnistunut avaamaan aivan uuden aikakauden ainutlaatuisella ageLOC® -tieteellään.

Eksklusiivinen ageLOC®-tieteemme avaa sinulle mahdollisuuden tuoda esiin koko 
nuoruuden potentiaalisi. ageLOC®-brändi on kokonaisvaltainen lähestymistapa: 
vaikutukset kohdistetaan vanhenemisen alkusyihin, niin että ikääntymisen merkit 
näkyvät ja tuntuvat vähemmän. Valmistaudu tutustumaan tuotteisiin, jotka parantavat 
elämäsi eri osa-alueita. On aika paljastaa uusi minäsi!

“ Nu Skin® vie ikääntymisen alkusyihin 
liittyvän tieteen aivan uudelle tasolle 
tutkimalla niitä geneettistä syitä, miten ja 
miksi me vanhenemme.”

Dr. Joseph Chang, Chief Scientific Officer Executive Vice 
President Product Development
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Tieteellisen innovatiivisuutensa ansiosta Nu Skin® on vakiinnuttanut paikkansa 
terveys- ja kauneusteollisuuden edelläkävijänä. Yksinoikeudella käyttämiemme 
tuotekoostumusten ja teknologioiden ansiosta, meillä on uudenlaiset normit alalle, 
joka keskittyy ikääntymisen alkusyihin, niin että tarjolla on todellisia ratkaisuja ja 
todistettavasti vaikuttavia tuloksia. Sitoutumisemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
näkyy erityisesti omien tutkijoidemme aktiivisessa yhteistyössä johtavien 
tutkimusinstituuttien kanssa. Tämän yhteistyöverkoston ansiosta kykenemme 
kehittämään seuraavan sukupolven ihonhoito- ja ravintotuotteita.

INNOVATIIVINEN. 
YHDESSÄ.
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ageLOC® TIEDE 

Nu Skin® on nostanut mahdollisuuden vaikuttaa 
ikääntymisen näkyviin merkkeihin uudelle tasolle. 
Yhteistyössä joidenkin maailman johtavien anti-
ageing -tutkijoiden kanssa, Nu Skinin tutkijat ovat 
tunnistaneet eräitä olennaisia geeniryhmittymiä, joita 
kutsutaan ikääntymiseen liittyviksi supermarkkereiksi 
(”arSuperMarkers”), ja jotka vaikuttavat siihen, miten 
vanhenemme. Nu Skinin ainutlaatuisen ageLOC®-
tieteen pohjalta kehitettyjen tuotteiden teho 
kohdistuu näihin ikääntymisen varsinaisiin alkusyihin, 
minkä ansiosta ne auttavat sinua sekä näyttämään 
nuoremmalta, että tuntemaan olosi nuoremmaksi.
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ALKUPERÄN TUNNISTAMINEN
Tiedeyhteisö on onnistunut avaamaan koko ihmisen 
geeniperimän, mutta Nu Skinin läpimurron, ageLOC®- 
tieteen, avulla pystymme nyt tulkitsemaan sitä 
mielekkäällä tavalla. Nu Skin® on yhdessä anti-ageing- ja 
geeniasiantuntijoiden kanssa tunnistanut hiljattain olennaisia 
geeniryhmiä, joita kutsutaan ”nuoruusgeeniryhmiksi” 
(Youth Gene Clusters eli YGC). Nu Skin® uskoo, että 
näiden geenien toiminnallisten ryhmien löytämisellä ja 
tunnistamisella on ratkaiseva merkitys, kun ikääntymisen 
ongelmaan halutaan vaikuttaa sen syntylähteillä.

Kliininen tutkimus, genomianalyysi ja tieteellisesti 
vahvistetut tutkimustulokset ovat auttaneet Nu Skinin 
tutkijoita tunnistamaan geenejä, joiden ilmentymisprofiilissa 
on nuorekkuudelle tyypillisiä piirteitä. Näiden geenien 
ilmentyminen on syypää iholla näkyviin ikääntymisen 
merkkeihin.

NUORUUDEN TASAPAINON 
PALAUTTAMINEN
Kun nämä olennaiset geeniryhmät on tunnistettu, on 
myös ymmärrettävä, miten niiden aktiivisuus voi vaikuttaa 
nuoremmalta näyttävään ihoon. Tämän kyseisen 
ominaisuuden uudelleenaktivointi on hienovarainen 
prosessi, sillä kyse ei ole siitä, että geenit vain yksinkertaisesti 
aktivoitaisiin tai niiden toiminta estettäisiin. Joitakin 
ihomarkkereita pitää vaimentaa ja toisia taas vahvistaa.  
Nu Skinin patentoitu ageLOC®-tiede luo uusia 
mahdollisuuksia nuoremmalta näyttävään ihoon ja kehoon.

“ Nu Skin® käyttää 
geenisiruteknologiaa 
tunnistaakseen ikääntymiseen 
liittyvien supermarkkereiden 
toiminnallisia ryhmiä, joita me 
kutsumme nuoruusgeeniryhmiksi 
(“Youth Gene Clusters”). Näiden 
nuoruusgeeniryhmien tutkiminen 
auttaa meitä ymmärtämään 
paremmin sitä mekanismia, jolla 
ikääntymisen näkyvät merkit 
syntyvät ja miten ulkonäkömme 
vanhetessamme muuttuu.”
Helen Knaggs, Ph.D., Vice President 
Global Research & Development
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ULKOA 
SISÄÄNPÄIN
Nu Skin® on johtava ihonhoitoalan yritys, joka 
hyödyntää tuotteissaan huipputeknologiaa ja 
tieteen viimeisimpiä saavutuksia, sekä käyttää 
ihoystävällisiä koostumuksia, joihin on sisällytetty 
laadukkaita ainesosia. Ja nyt, ageLOC®-
tieteen avulla, ihonhoitotuotteemme menevät 
vielä pidemmälle auttamalla sinua tuomaan 
esiin nuoremmalta näyttävän minäsi – nyt ja 
tulevaisuudessa.
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ageLOC® LumiSpa™
1 vaihe, 2 minuuttia, 7 hyötyä!
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ageLOC® LumiSpa™ on suunniteltu tekemään enemmän kuin puhdistamaan 
ihosi pinnan: se on 7-in-1-ratkaisu nuorekkaampaa ihoa varten. 

ageLOC® LumiSpa™ tarjoaa perusteellisen puhdistustuloksen kahdessa minuutissa, 
jättäen ihosi uudistuneen ja virkistyneen tuntuiseksi, sekä hehkuvan ja nuorekkaan 
näköiseksi. Nu Skinin kehittämä ja dermatologisesti testattu ageLOC® LumiSpa™ on 
saanut inspiraationsa rakenteellisen ihoproteiinin tuotannon geeniekspressioteknologiasta. 
Jokainen ageLOC® LumiSpa™ elämys jättää sinut odottamaan seuraavaa.

ageLOC® LumiSpa™ on vesitiivis ja ladattava käsikäyttöinen ihonhoitolaite. 
ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser -puhdistusaineiden kanssa 
käytettynä se silottaa, puhdistaa ihon ja muuttaa sen ulkonäön.

Kliinisesti todistetut hyödyt
• Ihohuokoset näyttävät pienemmiltä
• Sileys 
• Pehmeys 
• Hehkeys 
• Kirkkaus 
• Raikkaus 
• Perusteellisesti puhdistettu iho
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ageLOC® LumiSpa™ 
normaalille ja sekaiholle
• ageLOC® LumiSpa™ -laite 
• Latausjalusta 
• Virtajohto 
• Pistotulppa 
• Pikaopas 
• ageLOC® LumiSpa™ normaali* 

silikonipää 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating 

Cleanser normaalille/sekaiholle

Tuotenro.  97136649 
97106649: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
rasvaiselle iholle
• ageLOC® LumiSpa™ -laite 
• Latausjalusta 
• Virtajohto 
• Pistotulppa 
• Pikaopas 
• ageLOC® LumiSpa™ normaali* 

silikonipää 
• ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser rasvaiselle iholle

Tuotenro.  97976651 
97106651: GB, IE

ageLOC® LumiSpa™ 
kuivalle iholle
• ageLOC® LumiSpa™ -laite 
• Latausjalusta 
• Virtajohto 
• Pistotulppa 
• Pikaopas 
• ageLOC® LumiSpa™ normaali* 

silikonipää 
• ageLOC LumiSpa Activating 

Cleanser kuivalle iholle

Tuotenro.  97976652 
97106652: GB, IE

* Kiinteän silikonipään voi ostaa erikseen.
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ageLOC® LumiSpa™ 
Normaali silikonipää
Useimmille ihotyypeille sopiva 
yleispää. Joustava silikoni pyyhkii 
hellävaroen pois lian ja kuolleet 
ihosolut.

Tuotenro. 97310013

ageLOC® LumiSpa™ 
Kiinteä silikonipää
Kiinteä pää tarjoaa voimakkaamman 
puhdistusvaikutuksen.

Tuotenro. 97310015

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
normaalille ja sekaiholle
Puhdistusaine sisältää hellävaraisen 
puhdistusjärjestelmän normaalille 
iholle, joka sisältää kokobetaiinia. 
Glyseriini tasapainottaa ja täydentää 
koostumuksen.

100ml
Tuotenro. 97001492

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
kuivalle iholle
Puhdistusaine sisältää puhdistavia 
ainesosia kuivalle iholle, mm. 
natriumlaktaattia, natrium-PCA:ta, 
glysiiniä, fruktoosia, niasiiniamidia, 
skvalaania ja inositolia, jotka suojaavat 
ihon luonnollisia kostutustekijöitä.

100ml
Tuotenro. 97001494

ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleanser 
rasvaiselle iholle
Puhdistusaine sisältää toiminnallisia 
puhdistavia ainesosia rasvaiselle iholle, 
mm. sulfaattien ja betaiinin 
yhdistelmän.

100ml
Tuotenro. 97001493

ageLOC® LumiSpa™ silikonipäät
ageLOC® LumiSpa™ -järjestelmässä on 2 silikonipäätä: normaali ja kiinteä. Pehmeällä silikonipäätä varustettu ageLOC® LumiSpa™ -laite liikkuu 
juuri sillä taajuudella, jolla saadaan sileämpi ja pehmeämpi iho heti ensimmäisellä käyttökerralla. Hankaamaton silikonipinta on hellävarainen ja 
hygieeninen ja helpompi pitää puhtaana kuin markkinoilla olevat harjaspäät.

ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser-puhdistusaineet
ageLOC® LumiSpa™ -järjestelmään kuuluu 3 puhdistusainetta erilaisille ihotyypeille: kuiva, normaali/seka ja rasvainen iho. Nämä ihonpuhdistustuotteet 
sisältävät Nu Skinin oman ageLOC®-ainesosasekoituksen. ageLOC® LumiSpa™ -laitetta varten suunniteltuna ne muodostavat tehokkaan ja innovatiivisen 
järjestelmän. ageLOC® LumiSpa™ -järjestelmällä saat nuorekkaan, terveen näköisen ihon, kun käytät sitä ohjeiden mukaan – sillä käytettyäsi sitä ihosi on 
puhtaampi ja näyttää sileältä ja pehmeältä.
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RÄÄTÄLÖITYÄ IHONHOITOA
Kuvittele anti-ageing ihonhoito-ohjelma, joka on yhtä yksilöllinen kuin sinä. Voit kokea tämän 
ageLOC Me® huipputeknologian ja mullistavien anti-ageing tuotteiden avulla.
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Nu Skin® on määritellyt ihonhoidon uudelleen ageLOC Me® -järjestelmän avulla, joka on 
täysin uusi lähestymistapa anti-ageing ihonhoitoon. Sisältää viisi edistyksellistä tuotepatruunaa 
(1 päivävoide, 1 yövoide ja 3 anti-ageing seerumia, jotka laite yhdistää), yhden ainutlaatuisen 
annostelulaitteen ja älykkään ihon arvioinnin. ageLOC Me® on anti-ageing ihonhoitoa, jollaista 
et ole nähnyt, tuntenut tai edes kuvitellut koskaan ennen.

ASIANTUNTEVA IHON ARVIOINTI
ageLOC Me® poistaa arvailun tarpeen, ja 
tekee anti-ageing seerumit, yö- ja päivävoiteen 
sisältävän, juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyn 
ihonhoito-ohjelman löytämisestä helpompaa.

ageLOC® ANTI-AGEING TUOTTEET
Edustavat Nu Skinin hienostuneimpia anti-
ageing ihonhoitotuotteita, jotka sisältävät 
vallankumouksellista ageLOC® -teknologiaa, joka 
kohdistaa tehonsa ihon ikääntymisen näkyvien 
merkkien alkulähteille.

AINUTLAATUINEN 
IHONHOITOKOKEMUS
ageLOC Me® muuttaa tämän ensimmäinen 
laatuaan olevan annostelujärjestelmän avulla 
päivittäisen ihonhoitorutiinisi ylelliseksi ja 
hygieeniseksi kokemukseksi, joka toimii ilman 
kosketusta.
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ageLOC Me® LAITE
•  Ensimmäinen laatuaan oleva laite, 

joka toimii ilman kosketusta
•  Tekee päivittäisestä 

ihonhoitorutiinistasi nopean, 
helpon, hauskan ja 
suoraviivaisemman

•  Annostelee juuri oikean määrän 
tuotetta oikeaan aikaan, joka kerta

•  Hygieeninen ja puhdas annostelu

ageLOC Me® IHON ARVIOINTI 
•  Älykäs ihoa arvioiva algoritmi 

perustuu Nu Skinin kokemukseen 
ja asiantuntemukseen

•  Tuotteiden räätälöinti perustuu 
sinuun, ihoosi ja mieltymyksiisi

•  Enää ei tarvitse arvailla, sillä tämä 
järjestelmä tekee 
ihonhoitotuotteidesi valinnasta 
paljon tarkempaa.

•  Mahdollistaa ihonhoitorutiinisi 
hienosäädön tarpeen mukaan

ageLOC Me® ALOITUSSETTI
•  Antaa sinulle mahdollisuuden 

tutustua ihosi tarpeisiin ja omiin 
mieltymyksiisi

•  Yksinoikeudella käytetty ageLOC® 
-tuotesekoitus

•  Kolmen erillisen seerumipatruunan 
sisältämät anti-ageing aineet 
annostellaan yhdellä kertaa - saat 
laajan valikoiman aktiiviaineita

•  Patentoidut, ilmatiiviit 
tuotepatruunat takaavat 
optimaalisen tuotteiden 
annostelun

ageLOC Me® 
-ihonhoitojärjestelmään kuuluu: 
1 ageLOC Me® -laite, 1 ageLOC 
Me® aloitussetti (5 ensimmäistä 
ageLOC Me® tuotepatruunaa:  
1 hajustettu päivävoide 
suojakertoimella SPF 25 – 28ml,  
1 hajusteeton yövoide – 28ml ja  
3 seerumia – 12 ml kappale),  
1 ageLOC® Me pikaopas,  
1 ageLOC® Me ihon arviointikortti,  
1 ageLOC® Me matkustussäiliö  
ja 4 AA paristoa.
Tuotenro. 97001640

ageLOC® aloitussetti myydään 
myös erikseen.
5 ageLOC® patruunaa 
(1 päivä/1 yö/ 3 seerumia)
Tuotenro. 97001643

ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Muokattu sinua varten, sinun toimestasi

ageLOC Me® on ylellinen anti-ageing järjestelmä, joka yhdistää muokattavuuden, ihonhoidon ja 
innovaation. ageLOC Me® -ihonhoitojärjestelmään kuuluu 1 ageLOC® Me laite ja kuukauden annos 
tuotteita aloitussetin muodossa.
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ageLOC Me® YKSILÖLLINEN TUOTESETTI
ageLOC Me® ihon arvioinnin avulla voit saada juuri sinun tarpeitasi 
varten muokattua ihonhoitoa. Tämä verkkoarviointi esittää tarkkoja 
kysymyksiä koskien ympäristöäsi, ikääntymistä koskevia 
huolenaiheitasi ja mieltymyksiäsi; se on tiesi kohti yksilöllistä 
ihonhoito-ohjelmaa, joka on valittu noin 2000 tuoteyhdistelmän 
joukosta. Kun olet tehnyt ihon arvioinnin, käytä henkilökohtaista 
ihonhoitokoodiasi sinua varten räätälöityjen tuotepatruunoiden 
ostoon.
Läpikäy ageLOC Me® ihon arviointi saadaksesi henkilökohtaisen koodisi.

ageLOC Me® 
LEATHER CASE 
Tämä ylellinen, aidosta nahasta 
valmistettu kuljetuslaukku sisältää 
alustan ageLOC® Me laitteelle ja 
kolme osastoa ylimääräisten ageLOC® 
Me tuotepatruunoiden säilytystä 
varten. Se on täydellinen asuste 
ageLOC® Me laitteesi kuljetusta  
ja esittelyä varten.

Tuotenro. 86999185

ageLOC Me®  
MATKAPAKKAUS
Ota ageLOC® Me tuotteesi mukaan 
matkoille tämän käytännöllisen 
matkapakkauksen avulla, se sisältää 
kolme rasiaa: päivävoiteellesi, 
yövoiteellesi ja seerumeillesi. 
Matkasäiliöön mahtuu tuotteita  
7 päivän ajaksi.

Tuotenro. 97001644

ageLOC Me® PÄIVÄ- JA 
YÖVOIDE
Päivä- ja yövoiteet on 
suunniteltu toimimaan yhdessä 
kokonaisvaltaisen kosteutuksen 
takaamiseksi. Kosteusvoiteet 
auttavat parantamaan solujen 
vaihtuvuutta ja ihon tuntua, 
sekä paljastamaan sileämmän, 
pehmeämmän ihon. Muokkaa 
kosteusvoiteitasi mieltymystesi 
mukaan ageLOC® Me ihon 
arvioinnin avulla.

ageLOC Me® SEERUMI
Seerumit kohdistavat tehonsa 
useisiin ikääntymiseen liittyviin 
huolenaiheisiin, kuten 
juonteiden ja ryppyjen 
ilmestyminen, epätasainen 
ihonsävy, ihohuokosten koko, 
värinmuutokset, ihon kiinteys, 
jne. Kolmen erilaisen patruunan 
yhdistelmä riippuu ihon 
arvioinnin aikana korostamistasi 
ihosi tarpeista.

1.  Tutustu ageLOC® Me 
ihonhoitojärjestelmään ja 
opi lisää ihostasi

4 ASKELTA KOHTI YKSILÖLLISTÄ IHONHOITOA

4.  Hienosäädä 
ihonhoito-ohjelmaasi 
vuodenajan, muuttuvien 
ikääntymistä koskevien 
huolenaiheiden tai 
ympäristön vaihdoksen 
perusteella.

2.  Räätälöi ihonhoito-
ohjelmasi ageLOC Me® 
ihon arvioinnin avulla.

3.  Koe juuri sinun tarpeitasi 
varten muokattu 
ihonhoito-ohjelma
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ageLOC® EDITION NU SKIN 
GALVANIC SPA SYSTEM® II
Käynnistä nuoruuden voima.
Silota pienten ryppyjen ja juonteiden 
ulkonäköä, tuo ihoosi eloa, elävöitä 
hiuspohjaa ja virkistä vartalosi ihon 
ulkonäköä patentoidun ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II -laitteen avulla. Tutkimukset 
osoittavat, että galvaaninen virta 
parantaa tärkeiden ainesosien 
kulkeutumista ihoosi. Säteilevä ja 
nuorekas ihosi ja kehosi saa ihmiset 
hämmästelemään ikääsi – ja 
miettimään mikä on nuorekkuutesi 
salaisuus. Oletko valmis 
käynnistämään nuoruuden voiman? 

Tuotenro.  97101332 (valkoinen) 
97101333 (musta)

ageLOC® EDITION 
NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM® II
Käynnistä nuoruuden voima ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitteen avulla. Tuo esiin raikas, 
pehmeä, hehkuvankuultava iho; häivytä ryppyjen ja juonteiden, sekä appelsiini-ihon ulkonäköä ja saa hiuksesi näyttämään 
kiiltävämmiltä. Näytä elinvoimaiselta, virkistyneeltä ja nuoremmalta ylivoimaisin tuloksin.
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HYÖTYJEN KUVAUS
ageLOC® ainesosien on osoitettu 
suojelevan ihoa hapettumisstressiltä 
vähentämällä arNOX -entsyymiin 
liittyvää vapaiden radikaalien 
ilmentymistä. Tämä voi hidastaa sitä 
ihon ulkonäön vanhenemista, joka 
saattaa johtua kiihtyneestä vapaiden 
radikaalien tuotannosta.

NU SKIN GALVANIC SPA  
SYSTEM® FACIAL GELS  
WITH ageLOC®
Nuoremman näköinen iho  
5 minuutissa.
Nu Skin Galvanic Spa System® Facial 
Gels with ageLOC® -kasvogeelit 
tarjoavat kaksivaiheisen hoidon, joka 
mahdollistaa anti-ageing aineiden 
välittämisen iholle optimaalisella tavalla. 
Ne hyödyntävät patentoitua ageLOC® 
-teknologiaa, joka kohdistaa tehonsa 
ihon ikääntymisen näkyvien merkkien 
alkulähteille. Väsynyt ja stressaantunut 
iho muuttuu virkistyneen, kosteutetun ja 
uskomattoman pehmeän ja puhtaan 
tuntuiseksi välittömästi.

Pre-treatment ja Treatment 
-geelipakkaus, 4 kumpaakin 
ampullia
Tuotenro. 97003876

Pre-treatment-esihoito Treatment-hoitokäsittely

VALITSE VALITSE

YLIVOIMAISET TULOKSET
Tekemällä kasvohoidon ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II -laitteella 3 kertaa viikossa, parannat 
Future Serumin ihon ikääntymisen 
moniin näkyviin merkkeihin 
vaikuttavaa tehoa keskimäärin 80%:lla*. 
ageLOC® Future Serum on ageLOC® 
Transformation -tuotepaketin keskeisin 
tuote.*

KASVOJENHOITOPÄÄ

ENNEN 
KÄSITTELYÄ

KÄSITTELYN 
JÄLKEEN1

(Tulos 6 kk jälkeen)2

1 Saavutetut tulokset eivät välttämättä ole tyypillisiä ja voivat vaihdella tapauskohtaisesti.
2  Tulokset saavutettiin, kun ageLOC® Transformation -tuotteita käytettiin 2 kertaa päivässä ja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitetta yhdessä Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels -kasvogeelien kanssa 2 kertaa viikossa.

3 Tulokset saavutettiin, kun Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitetta käytettiin yhdessä Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels -kasvogeelien kanssa.

TODISTETTAVASTI NÄKYVÄ ERO: KÄYNNISTÄ NUORUUDEN VOIMA MINUUTEISSA.

ENNEN 
KÄSITTELYÄ

KÄSITTELYN 
JÄLKEEN1

(Tulos 1 käsittelyn jälkeen)3

ENNEN 
KÄSITTELYÄ

KÄSITTELYN 
JÄLKEEN1

(Tulos 1 käsittelyn jälkeen)3

Aika, min

Tämä koe osoittaa miten 
arNOX - estoaine in vitro 
koeputkitesteissä vaikuttaa 
arNOX -entsyymin 
toimintaan.

arNOX-aktiivisuus – in vitro -koe 

ar
N

O
X-

ak
tii

vi
su

us
*

arNOX-ESTOAINEEN LISÄYS

*Ferrisytokromi C:n pelkistymisen kautta tapahtuva arNOX -aktiivisuuden in vitro -mittaus koeputkessa, nmole/min/1,5mg epidermis.

*  Seitsemän päivän riippumaton kliininen tutkimus 
30 naiselle marraskuussa 2009
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NU SKIN® CAPES
Ammattimaista otetta 
tuote-esittelyihisi.
Nämä Nu Skin® -logolla varustetut, 
valkoiset hoitokapat on valmistettu 
vedenkestävästä nailonista.

73x73cm 
10 kpl pakkaus
Tuotenro. 97136867

NUTRIOL® SHAMPOO 1

Huomiota herättävän upeat hiukset. 
Tämä Tricalgoxyl®-ainesosaa sisältävä 
shampoo käytettäväksi yhdessä 
Nutriol® Hair Fitness Treatment 
-hiushoidon kanssa. Auttaa 
korostamaan hiusten runsautta 
ja kiiltoa.

125ml
Tuotenro. 97101219

HIUSPOHJANHOITOPÄÄ NUTRIOL® HAIR FITNESS 
TREATMENT 
Auttaa hiuksiasi näyttämään ja 
tuntumaan runsaammilta. 
Tämä tuote palauttaa kivennäsiaineita 
hiuspohjaan, ja sen sisältämä 
Tricalgoxyl® kosteuttaa hiuksia.

12 ampullia
Tuotenro. 97101218

VALITSE
1  Ei sovellu imeytettäväksi ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitteella.
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VALITSE

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Silottaa juonteiden ulkonäköä 
peptidien voimalla.
Tämä edistyksellinen tuotekoostumus 
sisältää vallankumouksellisia 
prokollageenin peptidejä, joiden avulla 
syvätkin juonteet otsassa sekä suun ja 
silmien ympärillä näyttävät 
tasaisemmilta vain neljässä viikossa. 
Paranna tuotteella saatavia hyötyjä 
entisestään käyttämällä sitä yhdessä 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II -laitteen 
täsmähoitopään kanssa.

30ml
Tuotenro. 97102704

TÄSMÄHOITOPÄÄ

GALVANIC SPA TOTE BAG 
Kaikki tarvitsemasi käden ulottuvilla.
Tässä kuljetuslaukussa on 
kuminauhapitimet pulloille ja erilliset, 
vetoketjulliset lokerot, niin että 
jokainen tavara on näkyvillä ja helposti 
löydettävissä.

Tuotenro. 86997616

NU SKIN® TOWELS
Tyylikkyyttä kauneudenhoitohetkiin.
Nämä 100 % puuvillasta valmistetut, 
todella pehmeät pyyhkeet ovat 
äärimmäisen imukykyisiä ja 
pitkäkestoisia.

60x80cm 
10 kpl pakkaus
Tuotenro. 97137499

NU SKIN®  
TERRY CLOTH TOWELS
Ylellisen pehmeät ja erittäin 
imukykyiset pyyhkeet.
Näiden ultrapehmoisten 
pikkupyyhkeiden avulla puhdistat 
miellyttävästi kasvosi galvaanisen 
kasvohoidon jälkeen. 

30x30cm 
10 kpl pakkaus
Tuotenro. 86997542
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ageLOC® Galvanic Body Trio
On aika mennä ihon ikääntymisen tieteessä vielä yksi askel pidemmälle ja ottaa käyttöön tämä erittäin edistynyt 
järjestelmä. Kaikki kolme ageLOC® Body -tuotetta perustuvat ageLOC® -tieteeseen, ja niissä hyödynnetään uusimpia 
läpimurtoja, jotta ne silottaisivat ja kiinteyttäisivät vartalosi ihoa. Valmistaudu näyttämään nuorekkaammalta.
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ageLOC® BODY SHAPING GEL1

Sileämpi, tasaisempi ja kiinteämpi 
lopputulos.
Tämä intensiivinen, spa-hoitoa 
vastaava käsittely auttaa silottamaan 
appelsiini-ihon ulkonäköä, parantaa 
ihon yleisilmettä ja saa sen 
vaikuttamaan kiinteämmältä. Se auttaa 
myös lisäämään soluenergiaa, mikä 
virkistää ja puhdistaa ihoa, samalla kun 
se häivyttää vanhenemisen näkyviä 
merkkejä.

150ml
Tuotenro. 97003902

ageLOC® DERMATIC EFFECTS2

Kiinteämpi ja sileämpi vartalo.
Tämä päivittäin käytettävä, 
kosteuttava ja kiinteyttävä voide 
auttaa kiihdyttämään solujen 
vaihtuvuutta, mikä on välttämätöntä, 
jotta iho uusiutuisi ja siitä tulisi 
luonnollisen hehkuva. Se sisältää myös 
ainesosia, jotka auttavat tasoittamaan 
selluliitin ulkonäköä ja silottavat 
samalla ihoa.

150ml
Tuotenro. 97003903
1  Parantaaksesi tuloksia entisestään, käytä ageLOC® 
Dermatic Effects -voidetta, aina kun olet käyttänyt 
ageLOC® Body Shaping Geliä.

2  Ei sovellu käytettäväksi yhdessä ageLOC® Galvanic 
-laitteiden kanssa.

ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Optimoitu vartalosi.
Läpimurtoteknologiaa hyödyntäen, Nu Skin® on 
ottanut haltuunsa tulevaisuuden vartalonhoidon 
ageLOC® Galvanic Body Spa -laitteen avulla. 
Laitteessa on merkkisuojattu ageLOC® -johdinpinta, 
ja se hyödyntää sykkivää galvaanista virtaa, jotta 
ageLOC® Galvanic Body Spa®-tuotteiden hyödylliset 
vaikutukset käsivarsissa, vatsassa ja reisissä olisivat 
maksimaaliset. ageLOC® Galvanic Body Spa auttaa 
myös puhdistamaan ja virkistämään ihoa,  
mikä häivyttää vanhenemisen näkyviä merkkejä.

Tuotenro. 97103972 (ageLOC® Galvanic Body Trio -paketti sisältää:  
1 x ageLOC® Galvanic Body Spa, 1 x ageLOC® Body Shaping Gel  
ja 1 x ageLOC® Dermatic Effects)

KÄSITTELYN JÄLKEEN1

(Tulos 6 viikon jälkeen)2

ENNEN KÄSITTELYÄ

1 Saavutetut tulokset eivät välttämättä ole tyypillisiä ja voivat vaihdella tapauskohtaisesti.
2  Tulokset saavutettiin käyttämällä ageLOC® Galvanic Body Spa -laitetta ja ageLOC® Body Shaping Gel -voidetta 
3 kertaa viikossa sekä ageLOC® Dermatic Effects -voidetta 2 kertaa päivässä joka päivä.

MITATTAVISSA OLEVA ERO

ageLOC® FACE AND 
BODY ADR PACKAGE
ADR-erikoispaketti: 2 x Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial 
Gels with ageLOC®, 1 x 
ageLOC® Body Shaping Gel ja 
1 x ageLOC® Dermatic Effects.
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PERUSJÄRJESTELMÄT
Nu Skinin perusjärjestelmät on kehitetty vastaamaan ihosi yksilöllisiä tarpeita: ageLOC®- 
ihonhoitotuotteemme sisältävät kaikkein edistyneimmät järjestelmämme; Nu Skin 180˚® edesauttaa 
solujen uusiutumista; Nutricentials®-tuotteet ovat ihanteellisia herkälle iholle ja Nu Skin Clear Action® 
-sarja on tarkoitettu epäpuhtaalle iholle.
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ageLOC®

Kaikkien aikojen edistyksellisin järjestelmämme.
ageLOC® Transformation on Nu Skinin tehokkain ihonhoito-ohjelma, joka tuo esiin nuoremmalta näyttävän ihon 
kahdeksalla tavalla, nuorekkaamman ulkonäön saavuttamiseksi. Oletko valmis todelliseen muutokseen?

ageLOC® GENTLE 
CLEANSE & TONE 
Puhdistaa ja valmistelee ihon 
hellävaraisesti, aamuin ja illoin. 
Tämä hienostunut, vaahtoava 
puhdistusaineen ja kasvoveden 
yhdistelmä sisältää edistyksellisiä 
ainesosia ikääntymisen näkyvien 
merkkien häivyttämiseen. Sen ylellinen 
koostumus tarjoaa ensimmäisen 
annoksen ageLOC®-aktiiviaineita 
ihollesi, jättäen siihen pehmeän ja 
raikkaan tunnun.

60ml
Tuotenro. 97003882

ageLOC® TRANSFORMING 
NIGHT 
Sileämpi, pehmeämpi iho
Sisältää ainesosia, jotka todistetusti 
stimuloivat solujen vaihtuvuutta 85 %:lla1, 
niin että ihosta tulee aiempaa joustavampi 
ja pehmeämpi. Äärimmäisen hellävaraiset 
ainesosat jäljittelevät ihon omaa rakennetta 
ja tukevat ihon yöllä tapahtuvaa, 
luonnollista uusiutumisprosessia. Tämä 
suurenmoinen voide sisältää runsaasti 
ageLOC®-ainesosia, joiden teho kohdistuu 
ihon ikääntymisen näkyvien merkkien 
alkulähteille. Näin se saan pienet juonteet ja 
rypyt näyttämään merkittävästi 
matalammilta ja ihohuokoset pienemmiltä, 
niin että aamulla ihosi on heleä, pehmeä 
ja joustava.

30ml
Tuotenro. 97003880

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

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

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

Tuotenro. 97003887

ageLOC® FUTURE SERUM
Nuoremmalta näyttävä iho 
kahdeksalla tavalla.
Tehokkaat, tieteellisesti tutkitut 
ainesosat ehkäisevät ihon ikääntymisen 
merkkien ilmaantumista ja stimuloivat 
ihosolujen vaihtuvuutta 85 %:lla1. 
Patentoitu ainesosateknologia tukee 
nuorekasta ihon rakennetta samalla 
kun se lisää ihon rakenteellisen 
proteiinin tuotantoa ja estää sen 
hajoamista, tukien näin kiinteää ihon 
rakennetta. ageLOC® Future Serum – 
ja näytät huomattavasti nuoremmalta.

30ml
Tuotenro. 97003883

ageLOC® RADIANT DAY SPF 22
Kirkastaa, kosteuttaa ja vahvistaa 
ihoa.
Se sisältää ainesosia, jotka todistetusti 
häivyttävät pienten juonteiden ja 
ryppyjen ulkonäköä 45%:lla. ageLOC® 
ainesosat kirkastavat, kosteuttavat ja 
vahvistavat ihoa, ja auttavat samalla 
suojaamaan sitä liiallisen 
auringonsäteilyn haittavaikutuksilta. 
Tämä kevyt, kosteuttava päivävoide 
on erinomainen pohja meikille, ja se 
stimuloi solujen uusiutumista, niin että 
ihon rakenteesta tulee joustavampi ja 
pehmeämpi. Samalla iho näyttää 
nuoremmalta ja säteilevämmältä joka 
päivä.

25ml
Tuotenro. 97003904

1 Kahdeksan viikon koeputkitutkimus Equolilla.
2 Neljän viikon koeputkitutkimus, jossa käytettiin herne- ja bambu-uutetta sekä glukosamiinia sisältävää sekoitusta.

Säästä rahaa ageLOC® ADR 
-paketeilla. Saadaksesi lisätietoa, 
miten hyötyä tästä erikoisedusta, 
käänny jälleenmyyjäsi puoleen.
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8Nuoremmalta näyttävä iho kahdeksalla tavalla
Riippumattoman, kuluttajien itsearviointitutkimuksen tulokset 
ageLOC® Future Serumista*

ageLOC® Future Serum tarjoaa kahdeksan merkittävää hyötyä osana  
päivittäistä ihonhoito-ohjelmaasi:

Prosentuaalinen parannus lähtötilanteeseen verrattuna

1. Nuorekas ihon rakenne

2. Ihon sileys

3. Ihonsävyn tasaisuus

4. Pienet rypyt/juonteet

5. Heleys (kirkkaus)

6. Ihohuokosten koko

7. Ihon värimuutokset (läiskät)

8. Kosteutus

Itsearvio 12 viikon käytön jälkeen

*12 viikon itsearviointitutkimus, jossa 25 koehenkilöä käytti ageLOC® Future Serumia

ENNEN KÄSITTELYÄ KÄSITTELYN JÄLKEEN1

(Tulos 90 päivän jälkeen)2

1 Saavutetut tulokset eivät välttämättä ole tyypillisiä ja voivat vaihdella tapauskohtaisesti.
2  Tulokset saavutettiin, kun ageLOC® Transformation -tuotteita käytettiin 2 kertaa päivässä ja ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitetta yhdessä Nu Skin Galvanic Spa System® Facial Gels -kasvogeelien  
kanssa 2 kertaa viikossa.
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NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL 
AND NEUTRALIZER
Pyyhi pois himmeä, ikääntynyt iho.
Tämä tieteellisesti tehokkaaksi todistettu, 
10 % maitohappoliuosta sisältävä 
kasvokuorinta auttaa häivyttämään ihon 
ikääntymisen näkyviä merkkejä ja 
säilyttämään sen nuoren ja raikkaan 
näköisenä. Sitä voi käyttää erikseen tai 
osana Nu Skin 180° -järjestelmää 
aktivoimaan tehokkaasti solujen 
vaihtuvuutta, niin että tuloksena on 
sileämpi ja nuoremmalta näyttävä iho.

2 purkkia  
(kumpikin 25 ml ja sisältää 18 lappua)
Tuotenro. 97101249

NU SKIN 180°® 
CELL RENEWAL FLUID 
Nu Skinin ”solunuudistajaspesialisti”.
15 % glukonolaktoni-polyhydroksihap-
po tiivistettä sisältävä koostumus 
auttaa stimuloimaan solujen 
vaihtuvuutta hellävaraisesti mutta 
tehokkaasti, niin että iho näyttää 
nuorekkaammalta.

30ml
Tuotenro. 97101250

NU SKIN 180°® UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18
Suojaa samalla kun kosteuttaa.
Tämä teknologisesti edistyksellinen 
tuote sisältää valoaktivoituja 
fotosomeja ja avokadoöljyä, niin että 
se ravitsee ihoa, samalla kun auttaa  
sitä ylläpitämään luonnollisia 
suojatoimintojaan. Lisäksi se antaa 
laaja-alaisen suojan UVB  
-säteilyä vastaan.

30ml
Tuotenro. 97101254

NU SKIN 180°®  
NIGHT COMPLEX
Herää aamulla nuoremman 
näköisenä.
Tämä täyteläinen yövoide auttaa 
suojelemaan ihoa hapettumisstressiltä 
ja edistää ihon luonnollisia 
suojamekanismeja, niin että iho saa 
silkinpehmeän tunnun.

30ml
Tuotenro. 97101252

NU SKIN 180°® EIGHT-WEEK REGIMEN

Riippumattomassa kliinisessä laboratoriotukimuksessa tutkittiin ja mitattiin 
Nu Skin 180°®:n vaikutusta 50 koehenkilön ihoon. Kahden kuukauden 
jälkeen voitiin todeta, että 100 %:lla osanottajista iho oli muuttunut 
heleämmäksi. Niiden koehenkilöiden prosentuaalinen osuus, joilla kliinisessä 
luokitusarviossa havaittiin positiivisia muutoksia ihon yksittäisissä 
ominaisuuksissa ja yleisilmeessä:

Ihon 
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NU SKIN 180°® FACE WASH
Puhdista kasvoiltasi ympäristön 
aiheuttamat näkyvät ikääntymisen 
merkit.
Tämä 10 % aktiivista C-vitamiinia 
sisiältävä voidemainen kasvojenpuh-
distusaine kohdistaa tehonsa 
pigmenttiläiskiin ja ihon värivirheisiin, 
sekä häivyttää pienten ryppyjen ja 
juonteiden ulkonäköä.

125ml
Tuotenro. 97101251

NU SKIN 180°® SKIN MIST 
Supistaa ihohuokosia.
Tämä hydrolisoidun riisiproteiinin  
di- ja tripeptidejä sisältävä tuote 
parantaa ihon kiinteyttä ja pitää sen 
säteilevänä ja sileänä. Sieniuute 
supistaa ihohuokosia, ja ainutlaatuinen 
HMW-yhdiste suojaa ja rauhoittaa 
ihoa.

100ml
Tuotenro. 97101253

NU SKIN 180°® 
ANTI-AGEING SYSTEM
Nu Skin 180°® -järjestelmä auttaa 
stimuloimaan solujen vaihtuvuutta ja 
häivyttämään pienten juonteiden ja 
ryppyjen ulkonäköä. Järjestelmään 
kuuluu viisi tuotetta: Face Wash, 
Skin Mist, Cell Renewal Fluid, UV 
Block Hydrator ja Night Complex.

Tuotenro. 97101255

NU SKIN 180°®

Anna ihosi kokea 180° muutos. 
Hellävarainen mutta tehokas: Nu Skin 180°® Anti-Ageing -järjestelmä on todellinen ”solunuudistajaspesialisti". Tämä hydroksihappoja 
sisältävä, innovatiivinen järjestelmä häivyttää ihon ikääntymisen näkyviä merkkejä tehostamalla ihosolujen omaa, luonnollista 
uusiutumista ja häivyttämällä pienten juonteiden ja ryppyjen ulkonäköä. Nu Skin 180°® on käännekohta nuoremmalta näyttävään ihoon.

Säästä rahaa Nu Skin 180°® 
Anti-Ageing System 
-ADR-paketilla. Saadaksesi 
lisätietoa, miten hyötyä tästä 
erikoisedusta, käänny 
jälleenmyyjäsi puoleen.
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NORMAALI JA KUIVA IHO
Normaali ja kuiva iho tarvitsevat runsaasti kosteutusta. Nämä tuotteet tarjoavat täydellisen perustan päivittäiselle ihonhoidolle, 

samalla kun ne turvaavat ihon kosteussuojan.

CREAMY CLEANSING LOTION
Suojelee ihosi kosteussuojaa aina, 
kun puhdistat kasvosi.
Tämä hellävarainen, saippuaton 
puhdistusaine irrottaa tehokkaasti lian 
ja epäpuhtaudet poistamatta ihon 
tärkeitä lipidejä.

150ml
Tuotenro. 97110310

pH BALANCE TONER
Valmistelee ihon ottamaan vastaan 
kosteutusta ja ravinteita.
Sisältää mansikkauutetta, joka antaa 
iholle sen ihanteellisen pH -arvon, 
auttaen samalla minimoimaan 
ihohuokosten ulkonäköä.

150ml
Tuotenro. 97110312

MOISTURE RESTORE 
DAY SPF 15  
NORMAL TO DRY SKIN 
Kosteuttaa ja suojaa ihoa.
Tämä kevyt, värittömiä karotenoideja 
sisältävä kasvovoide parantaa ihon 
vastustuskykyä sellaisia ulkoisia 
olosuhteita vastaan, jotka voivat 
vaikuttaa ihoon negatiivisesti. 

50ml
Tuotenro. 97102728

NIGHT SUPPLY 
NOURISHING CREAM
Tukee ihon joustavuutta ja 
vastustuskykyä nukkuessasi.
Tämän täyteläisen yövoiteen sisältämä 
fosfatidyylikoliini stimuloi ihon 
uusiutumisprosessia, sillä se lisää 
solukalvojen joustavuutta ja 
kimmoisuutta. 

50ml
Tuotenro. 97102705

NUTRICENTIALS® 
Nutricentials® -tuotteet tarjoavat iholle ravintoaineita, jotka todistetusti parantavat ihon tervettä ulkonäköä luonnollisella 
tavalla. Nämä arvokkaat ravintoaineet on koottu kaikkein terveellisimmistä paikallisista ruokavalioista maailman eri 
kolkista. Tuotteet soveltuvat erityisesti herkälle iholle ja auttavat sitä näyttämään terveeltä ja säteilevältä.
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PURE CLEANSING GEL
Syväpuhdistaa ihohuokoset.
Tämä saippuaton, vaahtoava 
kasvojenpuhdistaja sisältää papaijasta 
uutettua papaiinientsyymiä, joka 
vapauttaa ihohuokoset liikatalista ja 
epäpuhtauksista. 

150ml
Tuotenro. 97110309

pH BALANCE MATTEFYING 
TONER
Vähentää ihon kiiltelyä ja saa 
ihohuokoset näyttämään 
pienemmiltä. 
Tämä kasvovesi sisältää 
mansikkauutetta, joka auttaa 
ihohuokosia näyttämään 
huomaamattomammilta ja tekee 
ihosta säteilevän. 

150ml
Tuotenro. 97110313

MOISTURE RESTORE DAY  
SPF 15  
COMBINATION TO OILY SKIN
Terveen näköinen iho ilman kiiltoa.
Tämä kasvovoide parantaa ihon 
luonnollista vastustuskykyä sellaisia 
ulkoisia olosuhteita vastaan, jotka 
voivat vaikuttaa ihoon negatiivisesti 
sekä säätelee liikatalin muodostumista 
ja ihon kiiltelyä.

50ml
Tuotenro. 97102727

NIGHT SUPPLY NOURISHING 
CREAM
Tukee ihon joustavuutta ja 
vastustuskykyä nukkuessasi.
Tämän täyteläisen yövoiteen sisältämä 
fosfatidyylikoliini stimuloi ihon 
uusiutumisprosessia, sillä se lisää 
solukalvojen joustavuutta ja 
kimmoisuutta. 

50ml
Tuotenro. 97102705

RASVAINEN JA SEKAIHO
Rasvaiselle ja sekaiholle on tärkeää, että se kykenee säilyttämään riittävästi kosteutta tuottamatta liikaa talia. Nämä tuotteet vähentävät 

ihon kiiltelyä ja puhdistavat tukkeutuneita ihohuokosia epäpuhtauksista, samalla kun ne tukevat ihon pehmeyttä.

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Rasvainen ja sekaiho
Kuuden tuotteen tuotepaketti: Pure Cleansing Gel, pH Balance Mattefying 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Combination to Oily Skin ja Night Supply Nourishing Cream. 
Tuotteet on pakattu toilettipussukkaan.

Tuotenro. 97136438

NUTRICENTIALS® COLLECTION
Normaali ja kuiva iho
Kuuden tuotteen tuotepaketti: Creamy Cleansing Lotion, pH Balance 
Toner, Celltrex® Ultra*, Celltrex® CoQ10 Complete*, Moisture Restore Day 
SPF 15 Normal to Dry Skin ja Night Supply Nourishing Cream. Tuotteet on 
pakattu toilettipussukkaan.

Tuotenro. 97136437

* Lisätietoa tästä tuotteesta löydät sivulta 32.
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NU SKIN  
CLEAR ACTION®
Tämä kattava, kliinisesti tehokkaaksi todistettu 
ihonhoitosarja tekee ihostasi sileämmän ja 
kirkkaamman näköisen, sillä se korjaa näkyvien 
epäpuhtauksien vanhoja, nykyisiä ja tulevia jälkiä.  
Nu Skin Clear Action® -tuotteet sisältävät ainesosia, 
joiden tarjoamat hyödyt on todistettu kliinisin testein.

NU SKIN CLEAR ACTION® SYSTEM
Enemmän kuin pelkkä ihonpuhdistaja. 
Neljän tuotteen tuotepaketti: Nu Skin Clear Action® Foaming 
Cleanser, Nu Skin Clear Action® Toner, Nu Skin Clear Action® 
Day Treatment ja Nu Skin Clear Action® Night Treatment.

Tuotenro. 97110391

NU SKIN CLEAR ACTION® 
FOAMING CLEANSER
Syväpuhdistusta silkinsileän 
ihon saavuttamiseksi.
Tämä ainutlaatuinen, vaahtoava 
ihonpuhdistaja on kehitetty rasvan, 
bakteerien ja epäpuhtauksien 
yhteistuloksena syntyvien finnien 
ehkäisyyn. Se sisältää ihohuokosia 
puhdistavaa ja useimpia epäpuhtauksia 
vähentävää salisyylihappoa ja jättää 
ihon raikkaaksi ja puhtaaksi, ilman 
kiristävää ja kuivaa tunnetta. 

100ml
Tuotenro. 97110388

NU SKIN CLEAR ACTION® 
TONER
Rauhoittaa ihoa ja himmentää 
sen kiiltoa.
Tämä edistyksellinen kasvovesi 
rauhoittaa ärtynyttä ja punoittavaa 
ihoa sekä tasapainottaa talintuotantoa. 
Sen tärkeimpiin ainesosiin kuuluu: 
lakritsiuute (rauhoittaa ärtynyttä ihoa), 
sinkki-PCA (hillitsee talintuotantoa) 
sekä C- ja E-vitamiinien yhdistelmä 
(täydentää ihon luonnollisia antiok-
sidanttivarastoja, jotka ovat 
tyhjentyneet ihon taistellessa 
epäpuhtauksia vastaan). 

150ml
Tuotenro. 97110387

NU SKIN CLEAR ACTION®  
DAY TREATMENT
Monitoimituote, yksi päämäärä: 
puhdas iho! 
Päivävoide, joka suojaa ja virkistää 
ihoa. Mantelihappo vähentää finnien 
jättämiä jälkiä häivyttämällä niistä ihon 
pintaan jääneitä tummia kohtia. 
Salisyylihappo tunkeutuu ihohuokosiin 
ja liuottaa niitä tukkivia epäpuhtauksia. 
Nämä kaksi ainesosaa, sekä 
glukonolaktolin kaltaiset humektantit 
yhdistettynä kevyeen geelivoiteeseen, 
tukevat ihon luonnollista 
vastustuskykyä ja edistyävät sen 
kirkkautta ja tasaisuutta, niin että voit 
kohdata jokaisen päivän täynnä 
itseluottamusta. 

30ml
Tuotenro. 97110389

NU SKIN CLEAR ACTION® 
NIGHT TREATMENT
Häivyttää näkyviä epäpuhtauksia 
nukkuessasi.
Salisyylihappoa ja retinolia sisältävä 
yövoide, joka häivyttää finnien jäljiltä 
jääneiden ihovirheiden ulkonäköä ja 
tekee ihosta samalla sileän, kirkkaan 
ja tasaisen sävyisen.

30ml
Tuotenro. 97110390
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KOSTEUTA JA ELVYTÄ
Me kaikki tarvitsemme kosteusvoiteen, joka soveltuu oman ihomme yksilöllisiin tarpeisiin. Ihon vaatimaan kosteutuksen 
määrään vaikuttavat monet eri tekijät, kuten lämpötilanvaihtelut, saasteet jne. Nu Skin® tarjoaa runsaan valikoiman 
kosteusvoidevaihtoehtoja kevyestä täyteläiseen. Voit lisätä nämä tuotteet osaksi perushoito-ohjelmaasi, ja ne auttavat 
sinua saavuttamaan oikea kosteutustason, mikä puolestaan johtaa terveemmän näköiseen ihoon.

NaPCA MOISTURIZER
Auttaa ihoa säilyttämään 
arvokkaan kosteuden.
Tämä E-vitamiinia ja luonnollista 
kosteuttajaa natrium-PCA:ta sisältävä 
voide imeytyy nopeasti ihoon, jossa se 
tukee ihon omaa kosteudensitomis- 
kykyä. Se jättää jälkeensä miellyttävän, 
kasteenkevyen tunteen, mikä tekee 
tästä kosteuttavasta voiteesta 
ihanteellisen kaikille ihotyypeille. 

75ml
Tuotenro. 97110257

INTENSIVE EYE COMPLEX
Tehokosteuttaja kohtaa herkän ihon 
– täydellistä!
Tähän silmänympärysvoiteeseen on 
sisällytetty ruskolevää vahvistamaan 
ihon luonnollista kykyä ottaa vastaan ja 
säilyttää kosteutta. Sen ansiosta herkkä 
silmänympärysiho saa riittävästi 
kosteutusta, mikä myös auttaa 
pehmentämään pienten juonteiden ja 
ryppyjen ulkonäköä.

15ml
Tuotenro. 97101233

MOISTURE RESTORE  
INTENSE MOISTURIZER 
Maksimaalista kosteutta kuivuudesta 
kärsivälle iholle.
Moisture Restore on vielä 
tehokkaampi kosteuttaja kuin 
Rejuvenating Cream, ja se soveltuukin 
erinomaisesti erittäin kuivan ihon 
tarpeisiin. Tämä täyteläinen voide 
sisältää pistaasiöljyä, aloe veraa ja 
hapettumisstressiä vastaan taistelevaa 
E-vitamiinia. Se vahvistaa ihon 
luonnollista lipidisuojaa ja lisää kuivan 
ja hilseilevän ihon joustavuutta.
75ml
Tuotenro. 97111259

REJUVENATING CREAM
Tehokosteutusta kuivalle iholle.
Tämä voide on kehitetty vastaamaan 
kuivan ihon erityistarpeisiin, ja se 
parantaa ihon omaa kosteudensitomis- 
kykyä sisältämänsä hyaluronihapon 
ansiosta. Päivittäin käytettynä se ei 
pelkästään palauta ihoon sen 
menettämää kosteutta, vaan myös 
estää kuivuutta palaamasta.

75ml
Tuotenro. 97110258

ENHANCER 
Rauhoittaa ja kosteuttaa 
luonnollisella tavalla.
Enhancer sisältää ihoa hoitavaa 
pantenolia ja rauhoittavaa aloe veraa. 
Lisäksi se estää ihoa menettämästä 
kosteuttaan. Levitä runsaasti 
säilyttääksesi ihollasi miellyttävän 
tunnun ja tukeaksesi sen luonnollista 
kosteustasapainoa. 

100ml
Tuotenro. 97110308

NaPCA MOISTURE MIST
Kasteenraikas iho yhdellä 
suihkautuksella.
Sisältää luonnollisesti kosteuttavia 
ainesosia, kuten NaPCA, 
hyaluronihappo ja urea, tämä öljytön 
suihke auttaa ihoa ylläpitämään 
tasaisen kosteustason. Raikas ja 
virkistävä suihke on ihanteellinen myös 
vartalolle.

250ml
Tuotenro. 97101226

KEVYTTÄ KOSTEUTUSTA

KESKITASON KOSTEUTUSTA

RUNSASTA KOSTEUTUSTA
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KOHDISTETUT RATKAISUT
Nu Skinin kohdistetut ratkaisut on kehitetty yhteistyössä johtavien tutkimusinstituuttien kanssa, ja ne 
sisältävät innovatiivisia, huippuedistyksellisiä tuotekoostumuksia. Ne täydentävät perustuotteitamme 
ja häivyttävät ikääntymisen, stressin ja ulkoisten rasitustekijöiden aiheuttamia näkyviä merkkejä 
ihollasi ja palauttavat terveen näköisen, nuorekkaan ulkonäön.
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ageLOC® TRU FACE® ESSENCE ULTRA
Ihosi kiinteyttämiseksi!
Tämä Nu Skin® kiinteytyksen erikoisosaaja hyödyntää nyt ageLOC® tiedettä, 
keskittyen ikääntymisen näkyvien merkkien alkulähteisiin. ageLOC® Tru Face® 
Essence Ultra tukee ihon kiinteyden tärkeitä osatekijöitä ja suojelee sitä hapet-
tumisstressiltä sisältämänsä Ethocyn® -ainesosan ja antioksidanttiverkoston 
avulla. Näiden avainasemassa olevien ainesosien ansiosta, tämä tuote auttaa 
kiinteyttämään ihoasi nuorekkaammalta vaikuttavan ulkonäön saavuttamiseksi.

60 kapselia
Tuotenro. 97003906

TRU FACE®
Optimoi päivittäisellä ihonhoito-ohjelmallasi saavutetut tulokset lisäämällä siihen Nu Skin® Tru Face® -tuotteita, joiden 
vaikutus kohdistuu ikääntymisen näkyviin merkkeihin, niin että ihosi ulkonäkö säilyy pehmeänä, joustavana ja tasaisen värisenä.

Nämä tulokset edustavat suurinta reaktiota Tru Face® 
Essence tuotteeseen, jonka Nu Skin® on koskaan 
kohdannut vastaavan ajan puitteissa!

RIIPPUMATON KLIININEN TUTKIMUS
Kliinisessä tutkimuksessa yli 55% koehenkilöistä ilmoitti parannusta tapahtuneen 
yleisessä kiinteydessä ja silmänympärysten kiinteydessä ainoastaan yhden viikon 
jälkeen. Viikkoon 12 mennessä, vaikuttavalla 80%:lla koehenkilöistä oli 
tapahtunut parannusta näillä samoilla alueilla.

ageLOC® Tru Face® Essence Ultra  
KLIINISET TULOKSET

Prosenttia koehenkilöistä

Ihon yleinen kiinteys Kiinteys silmien ympärillä

Viikko 1
Viikko 12

ageLOC® TRU FACE ESSENCE DUET
Uskalla näyttää kaulasi ja kaula-aukkosi sileä ja kiinteä iho.
Tässä kahden patruunan järjestelmässä yhdistyy 2 tehokasta 
ageLOC-valmistetta, seerumi ja voide, jotka muotoilevat ja kiinteyttävät kaulan 
ja kaula-aukon ihon. Vasemmassa patruunassa on ylellinen peittävä voide, 
täynnä ainesosia, jotka syväkosteuttavat ja silottavat ihosi. Kohentaa näkyvästi 
ihosi hehkeyttä. Oikeassa patruunassa on ylellinen läpinäkyvä seerumi, joka 
vähentää näkyviä ikääntymisen merkkejä. Ota seuraava askel ihosi ikääntymisen 
merkkien torjunnassa!

30ml (2x15ml)
Tuotenro. 97001570
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TRU FACE®  
SKIN PERFECTING GEL
Taistelee ympäristön aiheuttamia 
ihon ikääntymisen näkyviä 
ensimerkkejä vastaan.
Tämä geeli edistää ihon rakenneosien 
synteesiä Kelpadelien avulla 
(päärynäleväuute, joka on retinolia 
hellävaraisempi iholle).

30ml
Tuotenro. 97102698

TRU FACE® IDEALEYES
Anna silmiesi tuoda esille 
nuorekkaampi minäsi.
Tämä tieteellisesti kehitetty voide 
tarjoaa herkälle silmänympärysiholle 
sekä välittömiä että pitkän aikavälin 
hyötyjä. Se saa tummat silmänaluset ja 
turvonneen ja ikääntyneen 
silmänympärysihon näyttämään 
hehkuvalta, kiinteältä ja nuorekkaalta.

15ml
Tuotenro. 97101241

TRU FACE® REVEALING GEL1

Tehokas ase ihon ikääntymisen 
näkyviä merkkejä vastaan. 
Tämä edistyksellinen geeli, joka 
sisältää polyhydroksihappoja (yhtä 
tehokkaita kuin perinteiset 
alfahydroksihapot), auttaa aktivoimaan 
solujen vaihtuvuutta, parantamaan 
ihon sävyä ja rakennetta, kirkastamaan 
ihoa sekä supistamaan ihohuokosia. 
Soveltuu erinomaisesti herkälle iholle. 

30ml
Tuotenro. 97101213

TRU FACE® LINE CORRECTOR
Silottaa juonteiden ulkonäköä 
peptidien voimalla.
Tämä edistyksellinen tuotekoostumus 
sisältää vallankumouksellisia 
prokollageenin peptidejä, joiden avulla 
syvätkin juonteet otsassa sekä suun ja 
silmien ympärillä näyttävät 
tasaisemmilta.

30ml
Tuotenro. 97102704

Silmien ulkosyrjien ilmerypyt, kun käytettiin 
sekä Tru Face® Line Correctoria että Nu Skin 
Galvanic Spa System® II -laitetta.

Silmien ulkosyrjien ilmerypyt, kun käytettiin 
pelkkää Tru Face® Line Correctoria.

Week 2 Week 4 Week 8

RIIPPUMATON KLIININEN 
TUTKIMUS
Riippumattomassa 8-viikkoisessa, 
40 koehenkilön tutkimuksessa2 
dermatologinen arvio osoitti, että 
Nu Skin Galvanic Spa System® II 
-laitteen käyttö yhdessä Tru Face® 
Line Correctorin kanssa paransi 
tuloksia seuraavien avainalueiden 
hoidossa verrattuna pelkän Tru 
Face® Line Correctorin käyttöön:
 • Pienet juonteet: 20%
 •  Silmien ulkosyrjien 

ilmerypyt: 21%
 • Kiinteys: 17%

VALITSE

2  Kahdeksan viikon riippumaton tutkimus, jossa 40 koehenkilöä käytti Tru Face® Line 
Correctoria yhdessä Nu Skin Galvanic Spa System® II -laitteen kanssa; 2008.

1 Jotta ihosta tulisi vieläkin sileämpi, kuori iho ensin Polishing Peel -kuorintavoiteella (s. 37)

TRU FACE® 
INSTANT LINE CORRECTOR
Korjaa ryppyjen ja juonteiden 
ulkonäköä välittömästi.
Tämä tehokas voide täyttää ja 
rentouttaa kasvojen juonteita 
välittömästi, niin että vuosien varrella 
kasvojen normaalien liikkeiden 
seurauksena syntyneet juonteet  
ja rypyt näyttävät matalammilta  
jopa 12 tuntia.

15ml
Tuotenro. 97101257

PC_Q2_2018.indd   34 07.05.2018   15:40:54



35

TRU FACE® PRIMING SOLUTION
Valmistelee ihosi entistäkin 
nuorekkaampaa lookia varten.
Tämä kasvovesi sisältää aminohappojen 
sekoituksen, joka optimoi Tru Face® -tuotteiden 
hyvää tekevät vaikutukset ja tarjoaa iholle 
olennaiset rakennusaineet proteiinituotantoon.

125ml
Tuotenro. 97101232

NU SKIN® TOILETRY BAG
Säilytä kaikki tuotteesi tässä elegantissa, 
ajattomassa toalettilaukussa. Tässä paitsi 
käytännöllisessä, myös tyylikkäässä mallissa on 
useita sisätaskuja, joiden ansiosta tuotteet on 
helppo pitää järjestyksessä.

Tuotenro. 86998695

NU SKIN® POUCH
Elegantti tapa pitää tavarasi järjestyksessä ympäri 
vuoden. 

Tuotenro. 86998694
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SUOJA ULKOISIA RASITUSTEKIJÖITÄ VASTAAN
Runsaasti antioksidantteja sisältävät, ravitsevat seerumit ja edistykselliset aurinkosuojat elvyttävät ja suojaavat, 
tarjoten heleän, terveeltä näyttävän ihon.

SUNRIGHT® LIP BALM 15
Suojaa ja kosteuta.
Suojele huuliasi ja auta niitä 
näyttämään ja tuntumaan sileiltä. 
Sunright® Lip Balm SPF 15 huulirasva 
suojaa huuliasi rohtumiselta ja auttaa 
ehkäisemään liiallisen auringonsäteilyn 
aiheuttamia haittavaikutuksia.

4.2g
Tuotenro. 97110369

SUNRIGHT® 35 JA  
SUNRIGHT® 50
Korkea UVA/UVB suoja.
Liiallinen altistuminen auringonvalolle 
voi johtaa haitallisiin seurauksiin, kuten 
ryppyjen ja juonteiden kaltaisten, ihon 
ikääntymisen näkyvien merkkien 
ennenaikaiseen ilmenemiseen. 
Voiteiden vettä hylkivä, tahmaamaton 
koostumus on suunniteltu erityisesti 
tukemaan nuorekkaan näköistä ihoa 
suojaamalla sitä auringon haitallisia 
säteitä vastaan. 

100ml
Tuotenro.  97001344 SUNRIGHT® 35 

97001345 SUNRIGHT® 50

CELLTREX® CoQ10 COMPLETE
Tehokas antioksidanttien verkosto.
Sisältää sekä CoQ10:n että kattavan 
antioksidanttiverkoston hyödyt. Tämä 
teknologia tukee soluenergian 
tuotantoa, niin että iho kykenee 
palautumaan päivittäisestä hapet-
tumisstressistä ja sen ulkonäöstä tulee 
heleämpi ja nuorekkaampi.

15ml
Tuotenro. 97131809

CELLTREX® ULTRA
Tehokasta kosteutusta ja 
äärimmäistä suojaa 
hapettumisstressiä vastaan.
Tämä oliiviöljyä ja A- ja E-vitamiinia, 
sisältävä ravitseva seerumi rauhoittaa 
ja suojaa ihoa hapettumisstressin 
aiheuttamilta ikääntymisen näkyviltä 
merkeiltä. 

15ml
Tuotenro. 97102700

SUNRIGHT® INSTA GLOW
Sävytetty itserusketusgeeli 
kasvoille & vartalolle
Haluatko kauniin, kultaisen hehkun 
ympäri vuoden? Sunright Insta Glow 
auttaa sinua nauttimaan ylellisen 
pronssisesta rusketuksesta kosteuttaen 
ihoa samalla. Sen tuoksu on mieto ja se 
liukuu iholle vaivattomasti tahraamatta 
vaatteita.

125ml
Tuotenro. 97001595
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FACE LIFT POWDER & 
ACTIVATOR
Tuo ulkonäkösi parhaat puolet esiin 
hetkessä.
Face Lift Powder and Activator 
-naamio tehoaa välittömästi: se tarjoaa 
väliaikaisen kasvojenkohotuksen 
jäntevöittämällä ja kiinteyttämällä ihoa 
häivyttäen samalla ryppyjen ja 
juonteiden ulkonäköä.

Face Lift Powder- ja Activator-tuotteita 
käytetään yhteen sekoitettuna,  
mutta ne voi ostaa erikseen.

Pelkkä pulveri 75g
Pelkkä aktivaattori 125ml
Tuotenro.  97136991 (Face Lift Powder ja Activator) 

97110266 (pelkkä Face Lift Powder) 
97110267 (pelkkä Activator)

NU SKIN® HEAD BAND
Pitää hiukset poissa kasvoiltasi 
kauneushoitoja tehdessäsi.

Yksi koko
Tuotenro. 97136313

FAN LIFT BRUSH 
Tämä sivellin on tarkoitettu erityisesti 
Face Lift Powder- ja Activator-tuottei-
den sekoittamiseen ja levitykseen.

3 kpl pakkaus
Tuotenro. 00000265

CREAMY HYDRATING 
MASQUE 
Keidas kuivalle iholle.
Tämä kosteusmagneetti sakkari-
di-isomeraattia, kaktus- ja 
männynkäpyuutteita sisältävä 
kasvonaamio rauhoittaa kuivaa ja 
herkkää ihoa auttaen sitä sitomaan 
kosteutta itseensä.

100ml
Tuotenro. 97102711

RADIANCE MASK
Kosteuttava kasvonaamio.
Japanilainen kasvonaamioarkki antaa 
ihollesi sen tarvitsemaa kosteutta, 
rauhoittaa ja pehmentää ihon. 
Lopputuloksena on hehkeä ja kirkas 
iho.

4 naamion pakkaus
Tuotenro. 97001486

KUORINNAT JA NAAMIOT
Nu Skin® -kuorinnat ja -naamiot elvyttävät himmeää ja väsynyttä ihoa puhdistamalla sitä sen epäpuhtauksista, poistamalla kuolleita 
ihosoluja sekä edistämällä solujen uusiutumista. Nämä virkistävät tuotteet saavat sinut näyttämään upealta ja tuntemaan olosi loistavaksi.

EXFOLIANT SCRUB 
Hellävarainen kuorinta 
silkinsileisiin tuloksiin. 
Tämä luonnollisia, merestä saatavia 
diatomeja (fossilisoitunutta 
planktonlevää) sisältävä hellävarainen 
kuorintavoide silottaa ihon 
pintakerroksen irrottamalla siitä 
kuolleita ihosoluja ja ihohuokosia 
tukkivia epäpuhtauksia. 
100ml
Tuotenro. 97102707

POLISHING PEEL 
Ihon mikrohionta kotioloissa.
Tämän innovatiivisen tuotteen on 
kliinisin testein todistettu tarjoavan 
ammattimaista mikrohiontaa 
(mikrodermaasio) vastaavia tuloksia. 
Se sisältää kuolleita soluja hajottavaa 
kurpitsaentsyymiä sekä kuona-aineita 
poistavaa bentoniittisavea, niin että iho 
näyttää kirkkaalta ja sileältä.
50ml
Tuotenro. 97101215

NU SKIN® AQUAPOP™ 
TOWELETTES
Nämä äärimmäisen pehmeät pyyhkeet 
ovat ylivoimaisia puhdistukseen, 
meikinpoistoon tai vain käsien 
siistimiseen. Ne hemmottelevat ihoasi 
jättäen jälkeensä raikkaan tunteen.

100 kappaletta
Tuotenro. 86998039
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VARTALONHOITO
Nu Skin® -vartalonhoitotuotteet sisältävät ainesosia, jotka ravitsevat, hoitavat ja rauhoittavat ihoa. 
Näiden innovatiivisten koostumusten ansiosta voit kokea ylellisyyden tunteen vartalosi jokaisella 
neliösenttimetrillä – niin päivällä kuin yölläkin.
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BODY BAR
Suosikkituote, joka jättää ihon 
puhtaaksi ja raikkaaksi.
Tämä ”saippuaton saippua” on loistava 
tuote koko perheelle, sillä se poistaa 
lian ja epäpuhtaudet hellävaraisesti 
jättäen ihon raikkaanpuhtaaksi. Kevyt 
greipintuoksu ja rauhoittava aloe vera 
tekevät tästä vartalosaippuasta 
kylpyhuoneesi luottotuotteen.

100g pala
Tuotenro. 97110353

5 kpl pakkaus
Tuotenro. 97110354

BODY SMOOTHER
Lukitsee kosteuden, sinetöi 
pehmeyden. 
Levitä välittömästi suihkun tai kylvyn 
jälkeen vielä kostealle iholle. Näin tämä 
nopeasti imeytyvä voide vangitsee 
kosteuden sisäänsä, tekee ihosta 
joustavan ja ravitsee sitä aloe veran, 
leväuutteen sekä A- ja E-vitamiinien 
avulla. 

250ml
Tuotenro. 97101239

BODY CLEANSING GEL
Syväpuhdistaja päivittäiseen 
käyttöön. 
Tämä saippuaton vartalonpuhdistus-
geeli sisältää aloe veraa, joka hoitaa 
ihoa ja tekee siitä joustavanpehmeän. 

250ml
Tuotenro. 97101223

500ml
Tuotenro. 97101224

PERENNIAL® 
Salainen aseesi terveen  
näköiseen ihoon. 
Ensimmäinen IBR-Dorminia sisältävä 
vartalonkosteuttaja. Se suojaa ihoa, 
vahvistaa sen elastisuutta ja lisää 
ihosolujen kestävyyttä. Tämä 
hajusteeton voide tekee ihosta 
pehmeän ja terveyttä hehkuvan 
ympäri vuoden.

250ml
Tuotenro. 97100875

HAND LOTION
Ihanneratkaisu kuiville käsille. 
Kun kätesi kaipaavat pikaista 
helpotusta kuivuuteen ilman rasvaista 
tai tahmaista tunnetta, tartu Hand 
Lotion -käsivoiteeseen. Iho suorastaan 
imaisee sisäänsä tämän kevyen 
voiteen, ja tekee käsistäsi pehmeät ja 
kosteutetut.

125ml
Tuotenro. 97110329

SINK SIDE SET
Anna vieraillesi käsienpesukokemus 
vailla vertaa tämän elegantin 
kylpyhuonesetin avulla. He ihastuvat 
varmasti myös tähän eleganttiin 
telineeseen, jonka ansiosta voit pitää 
tuotteet esillä tyylikkäästi, ilman 
epäjärjestystä. Kylpyhuoneen 
todellinen katseenkääntäjä. 
Tuotteet myydään erikseen.

Tuotenro. 86998699

LIQUID BODY BAR
Virkistävä ja rauhoittava kokemus. 
Tämän saippuattoman 
vartalonpuhdistajan sisältämä 
ainutlaatuinen kosteuttavien 
ainesosien sekoitus tarjoaa ihollesi 
hoitavaa kosteutusta, samalla kun  
se hellävaraisesti puhdistaa ihosi.  
Se vahvistaa ihon omaa 
kosteussuojakerrosta ja sen virkistävä 
greipintuoksu herättää aistisi. 

250ml
Tuotenro. 97101216

LIQUID BODY LUFRA
Sileä, hehkuvanraikas iho.
Tämä vartalonkuorinta-aine sisältää 
hienoksi jauhettua saksanpähkinän 
kuorta. Se soveltuu erinomaisesti 
karheisiin kyynärpäihin, käsivarsien 
takaosiin, polviin ja kantapäihin. Lisäksi 
se virkistää ja silottaa koko vartalon 
ihoa saaden sen hehkumaan.

250ml
Tuotenro. 97102717
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HIUSTENHOITO
Elvytä elottomat hiuksesi vain viikossa Nu Skin® Hair Care -hiustenhoito-ohjelman avulla. Säännöllisesti käytettynä 
nämä innovatiiviset tuotteet korjaavat vahingoittuneita hiuksia ja suojelevat niitä mekaanisten, biologisten ja 
ympäristötekijöiden aiheuttamia vaurioita vastaan. Hiuksista tulee selvästi nuoremman ja terveemmän näköiset.

NU SKIN® -HIUSTUOTTEIDEN 
KULUTTAJATUTKIMUS*

Nu Skin® Hair Care -hiustuotteissa on 
käytetty tieteellisesti todistettuja 
teknologioita, ja ne tarjoavat 
todistetusti näkyviä tuloksia. Ne 
parantavat hiusten kuntoa silottamalla 
niiden ulointa kerrosta, jolloin hiuksista 
tulee vahvemmat, kiiltävät ja helposti 
hallittavat.

* Perustuu kuluttajatutkimukseen, jossa 42 vapaaehtoista osanottajaa käytti Nu Skin® Hair Care -tuotesarjan shampoita ja 
hoitoaineita seitsemän päivän ajan. Tutkimukseen osallistuvat olivat alkuperältään länsimaalaisia ja aasialaisia, ja heidän 
ikäjakaumansa oli 18–64 vuotta. Heillä oli keskipitkät tai pitkät hiukset, joihin heidän tuli käyttää sattaumanvaraisesti 
valittua shampoon ja hoitoaineen yhdistelmää joka päivä sekä lisäksi kosteuttavaa tehohoitoa kerran viikossa.

Käyttäjät, jotka havaitsivat näkyviä parannuksia 
hiuksissaan käytettyään normaaleille ja 

rasvoittuneille hiuksille suunnattuja tuotteita

Käyttäjät, jotka kokivat tuotteiden toimivan 
paremmin kuin heidän sen hetkiset 

hiustenhoitotuotteensa

Käyttäjät, jotka kokivat 
käyttökokemuksen miellyttäväksi

Käyttäjät, jotka havaitsivat näkyviä parannuksia 
hiuksissaan käytettyään kuiville ja 

vahingoittuneille hiuksille suunnattuja tuotteita
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BALANCING SHAMPOO
Juuri oikea tasapaino 
puhdistavuuden ja kosteutuksen 
välillä.
Jotkut shampoot vievät hiuksista 
niiden luonnollisen kosteuden, niin että 
hiuksista tulee kuivat ja kiillottomat, ja 
ne altistuvat herkemmin vaurioille.  
Nu Skin® Balancing Shampoo poistaa 
hiuksistasi niihin kertyneet 
epäpuhtaudet ja palauttaa niiden 
luonnollisen vahvuuden ja terveyden.

250ml
Tuotenro. 97101351

CLARIFYING SHAMPOO
Puhtaat, kiiltävät, helposti 
käsiteltävät hiukset.
Karitevoiuutetta sisältävä Nu Skin® 
Clarifying Shampoo poistaa 
tehokkaasti erilaiset jäämät, kuten 
nikotiinin, kloorin ja ympäristösaasteet, 
ja pesee samalla pois ikääntymisen 
näkyvät merkit. Hiuksesi tuntuvat 
puhtailta, kiiltäviltä ja helposti 
hallittavilta vain yhden pesukerran 
jälkeen, ja ne näyttävät vahvemmilta  
ja terveemmiltä.

250ml
Tuotenro. 97101352

NU SKIN® TRAVEL SET 
Ota suosikki Nu Skin® tuotteesi 
matkalle mukaan.
Olitpa sitten liike –tai lomamatkalla, 
tämän käytännöllisen matkasetin avulla 
suosikki Nu Skin® tuotteesi on helppo 
ottaa mukaan. Korkealaatuisesta 
materiaalista valmistetut neljä 75 ml 
pulloa ja sumutepää kätevässä, tilaa 
säästävässä matkakoossa sopivat 
täydellisesti laukkuusi.

5 osaa
Tuotenro. 86998186

RICH CONDITIONER
Palauta hiuksiisi nuoruuden hehku. 
Nu Skin® Rich Conditioner 
-hoitoaineessa on alhainen pH-arvo, 
minkä ansiosta suomukerroksen 
suomut sulkeutuvat, eikä kosteus 
karkaa hiuksista. Se sisältää karitevoita, 
joka hoitaa hiuksia luonnonöljyjä 
jäljittelevillä lipideillä. Valkohilppa 
puolestaan korjaa hiuksen vaurioita 
sekä suojaa hiuksia haurastumiselta ja 
katkeilemiselta. Näin ne tuntuvat ja 
näyttävät aiempaa terveemmiltä, 
nuoremmilta, kiiltävämmiltä.

250ml
Tuotenro. 97101354

WEIGHTLESS CONDITIONER
Täydellinen hoitavuus hiuksia 
veltostuttamatta.
Nu Skin® Weightless Conditioner 
kosteuttaa latistamatta hiuksia. Se 
sisältää valkohilppayhdistettä, joka 
korjaa ja ehkäisee hiusvauroita, sekä 
aminohappoja, jotka tekevät hiuksista 
helposti käsiteltävät. Tämän 
hoitoaineen ainutlaatuinen koostumus 
parantaa hiusvarren kuntoa, niin että 
hiuksesi näyttävät nuoremmilta ja 
kiiltäviltä ja tuntuvat runsailta.

250ml
Tuotenro. 97101353

RENU HAIR MASK
Hohtoa koko viikoksi. 
Nu Skin® ReNu Hair Mask 
-hiusnaamio tarjoaa hiuksille niiden 
tarvitsemaa kosteutusta imeytymällä 
syvälle hiusvarteen ja vahvistamalla 
vaurioituneita hiuksia. Tämä 
hiusnaamio sisältää innovatiivisen, 
suomukerrosta silottavan 
CS7-ainesosan, joka toimii kuin liima 
suomujen välissä vahvistaen näin koko 
suomukerrosta. Hoitonaamio myös 
estää hiuslatvoja haaroittumasta ja 
katkeilemasta tehden hiuksista sileät, 
kiiltävät ja helposti hallittavat.

100g
Tuotenro. 97101356

MOISTURIZING SHAMPOO
Keidas rasittuneille hiuksille.
Jos hiustenkuivaus ja -muotoilu, 
liikakäsittely ja värjääminen ovat 
tehneet hiuksistasi kiillottomat ja 
hauraan tuntuiset, ne kaipaavat ennen 
kaikkea kosteutusta: sammuta hiustesi 
jano Nu Skin® Moisturizing 
Shampoolla. Tämä puuvillankukkauu-
tetta, luonnon steroleja ja karitevoita 
sisältävä, hiuksia ravitseva puhdistaja 
vahvistaa hiusten kuitukerrosta, saaden 
ne näyttämään kiiltäviltä ja ravituilta.

250ml
Tuotenro. 97101350
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MIESTENSARJA
Ota enemmän irti aamutoimistasi. Nu Skin® for 
Men Dividends® -tuotteilla ihonhoito on tehokasta, 
nopeaa ja vaivatonta.

DIVIDENDS® SHAVE CREAM 
Puhdistaa, kuorii ja hoitaa jo 
parranajon aikana. 
Tämän ainutlaatuisen parranajovoiteen 
tiivis vaahto poistaa hellävaraisesti lian 
ja liikatalin ja saa parranajoterän 
liukumaan esteettä ihollasi, niin että 
ajotulos on sileä ja ihosi näyttää ja 
tuntuu upealta.

200g

Tuotenro. 97101456

NU SKIN® TOILETRY BAG 
Ihonhoito- ja hygieniatuotteesi 
pysyvät järjestyksessä tässä 
käytännöllisessä toalettilaukussa.  
Se sisältää kaksi tilavaa, vetoketjuilla 
suljettavaa osastoa. Kestävä nylon 
ulkokuori suojelee normaalilta, 
matkustamisesta aiheentuvalta 
kolhiintumiselta ja kulumiselta.

Tuotenro. 86995819

DIVIDENDS® 
AFTERSHAVE BALM 
Jotta saisit vielä enemmän iloa 
parranajostasi.
Tämä kevyt balsami saa partakarvat 
vaikuttamaan pehmeämmiltä ja 
huomaamattomammilta, niin että 
hyvä parranajotulos kestää pidempään. 
Se myös vähentää parranajonäp-
pylöiden syntymistä ja viilentää 
ja rauhoittaa ihoa. 

50ml
Tuotenro. 97101457
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AP-24® WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Valkoisemmat, puhtaammat 
hampaat – yhdellä ainoalla 
tuotteella. 
Tämä edistyksellinen hammastahna 
kirkastaa hampaita, samalla kun  
se auttaa ehkäisemään reikien  
ja plakin muodostumista. 

110g
Tuotenro. 97111155

AP-24® ANTI-PLAQUE  
TOOTHBRUSH 
Koko perhelle sopivat hammasharjat.
Tämä erityismuotoiltu hammasharja 
suunniteltiin poistamaan tehokkaasti 
plakkia, samalla kun se puhdistaa 
ikenet hellävaraisesti. 

3 kpl pakkaus
Tuotenro. 97111377

AP-24® ANTI-PLAQUE 
BREATH SPRAY 
Suunraikastaja, joka kulkee 
helposti mukana.
Muutama suihkaus riittää antamaan 
puhtaan, juuri harjattujen hampaiden 
tunnun – milloin vain. Samalla saat 
suojan hammasplakkia vastaan.

30ml
Tuotenro. 97111154

SUUHYGIENIA
Patentoidut tuotekoostumukset ja plakinestäjän sisältävä AP-24®-sarja tarjoaa edistyksellisiä 
suuhygieniatuotteita. Ne raikastavat suun samalla kun antavat 24 tunnin suojan plakkia vastaan.

AP-24® ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE 
Piristävän raikas plakinestäjä. 
Tämä plakinmuodostusta ehkäisevä 
hammastahna raikastaa hengityksen 
vaniljan ja mintun tuoksulla. 

170g
Tuotenro. 97111151

AP-24® ORAL CARE COLLECTION
Toimintasuunnitelmasi suun raikastamiseksi.
Tämä tuotepaketti sisältää seuraavat tuotteet: 2 Anti-Plaque Fluoride 
-hammastahnaa, 2 Whitening Fluoride -hammastahnaa, 2 hammashar-
japakkausta (à 3 kpl) ja 1 Anti-Plaque Breath Spray -suusuihkeen.  
Tuotteet on pakattu kätevään, läpinäkyvään pussukkaan.

Tuotenro. 97136144
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EPOCH®
Nu Skin® on tehnyt yhteistyötä maailman johtavien etnobotanistien kanssa luodessaan Epoch®-tuotesarjan. Epoch® 
on kehitetty tasapainossa luonnon kanssa, ja tuotteissa on hyödynnetty eri alkuperäiskansojen kasvitietämystä. 
Tutustu Epoch®-sarjaan ja löydä uusi, puhdas tapa pitää huolta kehostasi ja ympäröivästä maailmasta.*
* Nu Skin® lahjoittaa jokaisesta myydystä Epoch®-tuotteesta 0,25 USD Nu Skin Force for Good Foundation® -säätiöille – jotta osa 
tuotteilla ansaitusta tuotosta palautuisi sinne, mistä niihin käytetty osaaminen on peräisin.
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EPOCH® SOLE SOLUTION®
Terveen näköiset jalat kantapäistä 
varpaisiin.
Sole Solution® auttaa jalkojasi 
näyttämään terveemmiltä ja 
sileämmiltä, kun tarvitset enemmän 
kuin pelkän kosteusvoiteen. Tämä 
tuote sisältää jauhettua 
maustepippuria (Pimenta dioica), jota 
Väli-Amerikassa on perinteisesti 
käytetty hoitamaan kantapäiden 
toistuvaa kuivumista.

125ml
Tuotenro. 97101220

EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
Sammuta ihosi jano.
Tämä herkullisen täyteläinen voide 
sammuttaa ihosi janon karitevoin, 
makadamiapähkinäöljyn ja 
afrikkalaisen apinanleipäpuun 
hedelmän avulla. Nämä ajan saatossa 
tehokkaiksi todetut etnobotaniset 
aineet edistävät ihon sileyttä ja 
kimmoisuutta, niin että se tuntuu 
pehmeältä koko päivän.

125g
Tuotenro. 97102781

MALAWI SEEDS OF HOPE PROJECT
Tee hyvä teko itsellesi ja ympäristölle: jokaisesta myydystä Epoch® Baobab 
Body Butter -tuotteesta lahjoitetaan 0,25 USD Nu Skin Force for Good 
Foundation® -säätiöille Malawin Seeds of Hope -projektiin. 
Apinanleipäpuu (baobab) on tietyissä osissa Afrikkaa suoranainen 
elinehto. Yksi apinanleipäpuu pystyy varastoimaan jopa 120 000 litraa 
vettä runkoonsa. Kuivakauden aikana nämä elävät varastot tarjoavat vettä 
ja ravintoa ympäröiville yhteisöille – pitäen ne näin hengissä.

Malawin Seeds of Hope -projektissa keskitytään puiden, – mm. 
apinanleipäpuiden – istuttamiseen ja suojeluun paikallisissa kylissä.  
Näin taataan näiden arvokkaiden luonnonvarojen säilyminen Malawin 
ihmisten hyväksi. 

Lisätietoja osoitteessa: www.forceforgood.org

KASVOT JA VARTALO
Epoch®-sarjan kasvojen- ja vartalonhoitotuotteet sisältävät luonnon erityisimpiä ainesosia, 
ja niiden botaaniset aineet rauhoittavat ja hoitavat ihoa.

EPOCH® ICEDANCER 
Virkistää jalkojen ihoa.
Kun olet ollut jalkojesi päällä koko 
päivän, voit rauhoittaa niitä tällä 
alkoholittomalla jalkageelillä, joka 
sisältää luonnon villiminttua (Mentha 
arvensis). Amerikan alkuperäisheimot 
ovat käyttäneet tätä yrttiä sen 
rauhoittavan vaikutuksen vuoksi. 
Tuote sisältää hevoskastanjasta, 
eukalyptuksesta ja piparminttuöljystä 
koostuvan aineosaosayhdistelmän, ja 
kirkas, viilentävä geeli voidaan levittää 
jopa suoraan sukkahousujen päälle 
tarjoamaan nopeaa jalkojen virkistystä.

100ml
Tuotenro. 97102803

EPOCH® FIREWALKER® 
Rauhoittaa jalkoja. 
Tämä jalkavoide sisältää Havaijilla 
kasvavan ti kasvin (Cordyline 
terminalis) uutetta, jota polynesialaiset 
tulisilla hiilillä kävelijät ovat perinteisesti 
käyttäneet viilentämään ja 
rauhoittamaan jalkojen ihoa. 
Babassu-siemenistä saatava öljy 
(Orbignya phalerata) tarjoaa juuri 
oikean määrän kosteutusta.

100ml
Tuotenro. 97110826
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EPOCH® DEODORANT 
Luonnonraikas. 
Tämä pomeranssia (Citrus aurantium 
amara) sisältävä deodorantti levittyy 
helposti ja rauhoittaa ihoa. 

50g
Tuotenro. 97110802

EPOCH® POLISHING BAR
Kuorii ihoasi kevyesti puhdistuksen 
yhteydessä. 
Tämä saippuaton puhdistaja sisältää 
Glacial Marine Mud® -savea ja 
lännenhemlokin (tsuga heterophylla) 
jauhettua kaarnaa, jota Yhdysvaltojen 
luoteisosan alkuperäiskansat käyttävät 
ihon kuorimiseen. Se auttaa 
poistamaan ihon epäpuhtaudet ja 
liikarasvan. 

100g
Tuotenro. 97110803

EPOCH® HAND PURIFIER*
Puhdistaa kädet – missä vain.
Hand Purifier -käsienpuhdistusaine 
sisältää laventelia, jota Euroopassa on 
käytetty sen puhdistavien 
ominaisuuksien vuoksi. Hand Purifier 
auttaa torjumaan bakteereja ja 
mikrobeja.

100ml 
* Tuotteen mukana tulee 15 ml 
täyttöpullo.

Tuotenro. 97102835

EPOCH® GLACIAL 
MARINE MUD® 
Poista epäpuhtaudet ja tuo esiin 
kaunis iho. 
Tämä savinaamio imee epäpuhtauksia, 
poistaa kuolleita ihosoluja ja hoitaa 
ihoa runsaalla määrällä hyvää tekeviä 
ainesosia ja hivenaineita. Tarina kertoo, 
että alkuperäiskansat yrittivät ehkä 
valmistaa astioita tästä erikoisesta 
mutalaadusta. He eivät onnistuneet, 
sillä muta oli liian hienojakoista, mutta 
he huomasivat, että heidän käsistään 
tuli pehmeämmät ja sileämmät.

200g
Tuotenro. 97110809

EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Paranna epäpuhtauksien ulkonäköä.
Blemish Treatment -yhdistää 
ihohuokosia puhdistavia ainesosia 
jobinkyynelheinään, jota Aasiassa on 
perinteisesti käytetty lievittämään 
punoitusta. 

15ml
Tuotenro. 97110845

EPOCH® FORCE FOR GOOD COLLECTION
Pidä huolta ihostasi – ja ympäröivästä maailmasta.
Kuuden Epoch®-tuotteen paketti: Sole Solution®, Glacial Marine Mud®, 
Baobab Body Butter, IceDancer, Firewalker®, Ava puhi moni Shampoo 
ja Light Conditioner. Tuotteet on pakattu uudelleenkäytettävään, 
afrikkalaisaiheiseen pahvirasiaan. 

Tuotenro. 97137347 

MAATALOUSKOULU PERHEIDEN ITSENÄISYYDEN TUKE-
MISEKSI (SAFI School of Agriculture for Family Independence)
SAFI -projekti keskittyy auttamaan Malawin asukkaita oppimaan parempia 
maataloustekniikoita kuten viljelyä, tihkukastelua, metsänhoitoa ja paljon 
muuta. Mtalimanja –kylähanke toivotti ensimmäiset Malawilaiset 
maanviljelijät perheineen tervetulleiksi vuoden 2007 syyskuussa. Tämä 
hanke on kunnianhimoisin ja pitkäkantoisin projekti, johon Nu Skin® on 
koskaan ryhtynyt Malawin asukkaiden auttamiseksi – projektin vaikutukset 
eivät kestä vain yhden kauden tai vuoden ajan, vaan tuleville sukupolville 
asti. Ostaessasi Epoch® Force for Good Collection –tuotepaketin, Nu Skin 
lahjoittaa® Nu Skin Force for Good Foundation® -säätiön jokaisesta 
myydystä Epoch® tuotteesta saaman 0,25 USD:n lisäksi vielä 4 € SAFI –
projektille.

Lisätietoja osoitteessa: www.forceforgood.org

EPOCH® EVERGLIDE 
Rauhoita ja hoida ihoasi parranajon 
yhteydessä. 
Evergliden ansiosta voit nauttia 
sujuvasta ja miellyttävästä parranajosta 
sekä todella sileästä lopputuloksesta. 
Se sisältää ukontulikukkaa, jota 
Lounais-Amerikan alkuperäiskansat 
arvostavat sen rauhoittavien 
ominaisuuksien vuoksi.

125g
Tuotenro. 97110805
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EPOCH® BABY HIBISCUS HAIR  
& BODY WASH
Ei kyyneliä kylvyssä – pelkkää 
hymyä. 
Tämä kyynelettömän kylvyn tarjoava 
pesuneste sisältää hibiskuskukan 
uutetta, jota Kaakkois-Aasian ja 
Keski-Amerikan kansat ovat 
perinteisesti käyttäneet kosteuttamaan 
ja ylläpitämään tervettä hiuspohjaa, 
ihon ja hiusten puhdistuksen 
yhteydessä. Pesuvaahdon voi 
annostella kätevästi yhdellä kädellä. 

150ml
Tuotenro. 97102897

EPOCH® AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu 
hilseshampoo.
Tämän kasvipohjaisen shampoon 
koostumukseen on käytetty kärhön 
lehtiä, joilla Amerikan alkuperäiskansat 
perinteisesti hoitavat kuivaa, hilseilevää 
ihoa. Tämä päivittäin käytettävä 
shampoo sisältää Ava puhi monia, joka 
tekee hiuksista pehmeät ja silkkiset ja 
jossa on puhdas ja raikas tuoksu. 

250ml
Tuotenro. 97102810

Ava puhi -nektaria käytetään Ava 
puhi moni -tuotteissa.

EPOCH® AVA PUHI MONI  
CONDITIONER
Hiukset kuin suoraan paratiisista. 
Tämä etnobotaninen hiustenhoitoaine 
pitää huolen siitä, että hiuksesi 
näyttävät kiiltäviltä, terveiltä ja 
kauniilta. Ihanteellinen käytettäväksi 
Ava puhi moni Anti-Dandruff 
Shampoon jälkeen. 

250ml
Tuotenro. 97102812

EPOCH® AVA PUHI MONI 
SHAMPOO & LIGHT  
CONDITIONER 
Puhdistaa ja kosteuttaa hiukset. 
Epoch Ava puhi moni Shampoo and 
Light Conditioner on kaksi tuotetta 
yhdessä pakkauksessa, se puhdistaa ja 
kosteuttaa hellävaraisesti, jättäen 
hiukset puhtaiksi, eloisiksi ja kiiltäviksi. 

250ml
Tuotenro. 97102811

HIUKSET
Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner.
Polynesian kansat ovat käyttäneet sukupolvien ajan Ava puhi -kasvin kukinnosta uutettua tiivistettä hiustensa 
puhdistukseen ja hoitamiseen. Tutustu Ava puhin hoitaviin, silottaviin ja kiiltoa parantaviin ominaisuuksiin 
Epoch®-hiustenhoitosarjan avulla.

PC_Q2_2018.indd   47 07.05.2018   15:41:32



48 www.nuskin.com

EPOCH® PEPPERMINT
Mentha piperita
Sukella Epoch® Peppermint Essential 
Oil -öljyn virkistävään, voimakkaaseen 
tuoksuun, se antaa innostavan tunteen 
luoden samalla positiivisen, 
virkistyneen olon.

15ml

Tuotenro. 97001521

EPOCH® TOPICAL  
BLENDING OIL
Tämä samettisenpehmeä, mieto 
sekoitus koostuu kookos- palmu ja 
soijaöljyistä. Se ei tunnu rasvaiselta tai 
tahmaiselta, ja se jättää ihosi silkkisen 
ja pehmeän tuntuiseksi. Se imeytyy 
nopeasti ihohuokosia tukkimatta.

Käytetään iholle* pohjaöljynä Epoch® 
Peace tai Epoch® Move -öljyille.

118ml

Tuotenro. 97001528

EPOCH® MOVE
Wintergreen Juniper Blend
Epoch® Move on virkistävä sekoitus, 
jota voidaan käyttää antamaan iholle 
viilentävä tunne. Se jättää iholle 
raikkaan tuoksun, joka saa sinut 
tuntemaan olosi virkistyneeksi.

Sekoita* Epoch® Topical Blending  
Oil -öljyyn ennen iholle levitystä.

15ml

Tuotenro. 97001529

EPOCH® PEACE
Lavender Bergamot Blend
Hemmottele itseäsi ja löydä tasapaino 
uudelleen. Epoch® Peace -öljyn 
intensiivinen tuoksu saa sinut 
tuntemaan olosi rentoutuneeksi. 
Täydellinen tapa rauhoittua päivän 
päätteeksi. Käytä tuoksunlevitykseen 
tai ihollasi Epoch® Topical Blending 
Oil -öljyyn sekoittetuna*.

15ml

Tuotenro. 97001527

TOPICAL BLENDING SET
Tämä setti on ihanteellinen lisävaruste 
Epoch® Topical Blending Oil 
-pohjaöljyn ja Epoch® Peace ja Epoch® 
Move -öljyjen sekoitukseen ennen 
iholle levitystä. Mukana tulee 
käytännöllinen pussukka, jossa 
öljyjä on helppo säilyttää.

Tuotenro. 97138803

EPOCH® HARMONY
Cinnamon Clove Blend
Epoch® Harmony on voimakas 
sekoitus kanelia ja neilikkaa. Vahvojen 
aromiensa ansiosta Epoch® Harmony 
on miellyttävä yhdistelmä tuoksuja, 
lämpimän ja kotoisan tunnelman 
luomiseksi.

15ml

Tuotenro. 97001524

EPOCH® ESSENTIAL OILS
Luo yhteys aisteihisi.

EPOCH® LEMON
Citrus limon (L.)
Epoch® Lemon antaa sinulle kirpeän 
raikkauden tunteen, joka yllättää aistisi 
iloisesti. Tätä öljyä voi myös käyttää 
poistamaan ei-toivottuja tuoksuja, 
puutarhanraikkaan tunteen 
saavuttamiseksi. 

15ml

Tuotenro. 97001523

EPOCH® LAVENDER
Lavendula angustifolia
Tämän öljyn luonnollinen 
kukkaistuoksu antaa levollisen tunteen. 
Keskity itseesi ja nauti rentouttavasta 
hetkestä jopa kiireisimpinä päivinä 
Epoch® Lavender -öljyn avulla.

15ml

Tuotenro. 97001522

*  Ole hyvä ja tutustu tuotteen etiketistä löytyviin 
käyttöohjeisiin ennen käyttöä.

PC_Q2_2018.indd   48 07.05.2018   15:41:49



49

EPOCH® AROMATIC STONE 
Kätevä keino nauttia Epoch® Essential 
Oils -suosikkiöljysi tarjoamasta 
aistillisesta kokemuksesta. Kiven 
pienikokoinen suojalaatikko tekee 
siitä huomaamattoman ja 
helppokäyttöisen.

Mittasuhteet: Ø 5 x H 2 cm
Tuotenro. 86998688

EPOCH® DIFFUSER
Ultrasoninen Epoch® Tuoksuyksikkö 
värähtelee höyrystäen veden ja 
eteerisen öljyn välittömästi erittäin 
hienojakoiseksi sumuksi. Muokattavan 
ulkonäkönsä ja pienen kokonsa 
ansiosta, se sopii täydellisesti ja 
helposti kotisi eri huoneisiin.

Mittasuhteet: Ø 13.6 x H 14 cm
Tuotenro. 86991440

EPOCH® CHILL
Eucalyptus Pine Blend 
Epoch® Chill öljyn vahva aromi tulee 
eukalyptolista, luonnollisesti 
muodostuvasta kasvikemikaalista. 
Eukalyptolissa on raikas, 
kamferimainen tuoksu, joka saa 
hengityksen tuntumaan helpommalta 
ja joka antaa viilentävän tunteen.

15ml

Tuotenro. 97001526

EPOCH® SUNSHINE
Citrus Mint Blend
Nauti Epoch® Sunshinen sisältämästä 
kirpeän tasapainoisesta eteeristen 
sitrus- ja minttuöljyjen sekoituksesta. 
Tämä eksoottinen eteeristen öljyjen 
sekoitus saa sinut tuntemaan olosi 
virkistyneeksi, täydellinen aloitus 
jokaiseen päivään.

15ml

Tuotenro. 97001525

Nu Skin® Epoch® Essential Oils -öljyt tarjoavat etnobotanisia ratkaisuja, jotka vahvistavat 
ihmisten välistä kanssakäymistä ja luovat aistikokemuksia hektiseen elämääsi. Yksittäiset 
öljyt ja öljysekoitukset tarjoavat valikoiman erilaisia ilmaisuvoimaisia tuoksuja ja ratkaisuja, 
jotka sopivat jokaiseen paikkaan ja tilaisuuteen.

EPOCH® DISCOVERY
Aloita matkasi eteeristen öljyjen 
maailmaan Epoch Discovery 
-tuotepaketin avulla. Paketti sisältää 
seuraavat tuotteet: 1 Epoch Lemon,  
1 Epoch Peppermint, 1 Epoch 
Lavender ja 1 Epoch Aromatic Stone.

Tuotenro. 97138689

EPOCH® EXPERIENCE
Nauti innostavista tuoksuista Epoch 
Experience tuotepaketin avulla. Paketti 
sisältää seuraavat tuotteet: 1 Epoch 
Harmony, 1 Epoch Chill, 1 Epoch 
Sunshine,1 Epoch Peace, 1 Epoch 
Diffuser ja 1 Epoch Aromatic Stone. 
Opi öljyistä lisää mukaan liitetyn 
Epoch Essential Oils Brochure 
-esitteen avulla. 

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

EPOCH® COMBINATION SET 
FOR BODY OIL
Nauti Epoch Essential Oil -öljyistä 
ihollasi tämän vartaloöljyn 
valmistukseen tarkoitetun 
Combination Set -paketin avulla. 
Tämä tuotesetti koostuu seuraavista 
tuotteista: 1 Epoch Peace, 1 Epoch 
Move ja 1 Epoch Topical Blending Oil. 
Öljyjen tuoksu tarjoaa miellyttävän 
aistikokemuksen, samalla kun tuote 
jättää ihosi silkkisen pehmeäksi ja 
hohtavaksi.

Tuotenro. 97001520
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NU COLOUR®
Tämä meikkisarja hyödyntää ihonhoitotieteen parasta osaamista, jotta luonnollinen kauneutesi saataisiin hehkumaan 
– Nu Skinin parhaat puolet yhdistettynä värikosmetiikkaan. Nu Color® -kosmetiikkatuotteet ovat hyvän ihonhoidon 
jatke, sillä ne suojaavat, korjaavat ja parantavat ihon ulkonäköä, auttaen sinua näyttämään luonnollisen kauniilta.

PC_Q2_2018.indd   50 07.05.2018   15:42:00



51

Fair 
Sand 
Honey 
Medium Beige

Almond 
Pink Ochre 
Sunset Beige 
Honey Beige 
Medium Ochre 
Tawny 
Mocha

Porcelain Beige 
Vanilla Beige 
Buffed Ivory 
Soft Amber

Blossom Pink 
Peach Cloud 
Nude Tan

Light 
Medium 
Tan

ADVANCED TINTED MOISTURIZER SPF 15
Niin kuulas, niin luonnollinen, niin kaunis.
Kosteusvoide, joka antaa hehkuvan, kevyen 
peittävyyden heijastellen ihosi luonnollista sävyä. 
Lisäksi tämä tuote tarjoaa anti-ageing ainesosia, 
värinkorjaus (CC) efektin ja SPF suojakertoimen. 
Näiden anti-ageing ainesosien avulla olet 
varustautunut häivyttämään pinnallisten juonteiden 
ja ryppyjen ulkonäköä, SPF kerroin auttaa 
suojelemaan ihoasi haitallisten auringonsäteiden 
aiheuttamia vaikutuksia vastaan.
40ml
Tuotenro.  97161113 Fair 

97161114 Sand 
97161115 Honey 
97161140 Medium Beige

CUSTOM COLOUR MOISTURSHADE 
WET/DRY PRESSED POWDER1

Yksi puuteri, kaksi meikinviimeistelytuotetta. 
Monikäyttöinen, pitkäkestoinen kiinteä puuteri 
toimii silkinhienona viimeistelypuuterina päivällä 
ja upeana mattapohjustuksena iltameikkiin. 
Levitä kuivana meikin kiinnitykseen ja kiillon 
hillitsemiseen tai kostutetulla sienellä 
maksimaalisen peittävyyden ja virheettömän 
viimeistelyn saavuttamiseksi.

11.3g
Tuotenro.  97160402 Porcelain Beige 

97160403 Vanilla Beige 
97160405 Buffed Ivory 
97160407 Soft Amber

1 Rasia myydään erikseen.

ADVANCED LIQUID FINISH SPF 15
Pehmeä, hehkuva väri.
Antaa keskitason peittävyyden ja mattapintaisen 
virheettömän lopputuloksen vähentämällä 
elottomuutta ja punaisuutta. SPF kerroin 15 
auttaa suojelemaan ihoasi haitallisten 
auringonsäteiden aiheuttamia vaikutuksia 
vastaan ja anti-ageing ainesosat auttavat 
heikentämään pinnallisten juonteiden ja 
ryppyjen ulkonäköä heleän lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

30ml
Tuotenro.  97160857 Almond 

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

CONCEALER
Ihon pikkuvirheisiin.
Edistyksellisen polymeeriteknologian 
ansiosta, tämä kiinteä mutta kevyt 
peitevoide antaa tasaisen ja 
pitkäkestoisen lopputuloksen. Lisäksi 
se sisältää iholle hyvää tekeviä 
vitamiineja ja kasviuutteita.

2.65g
Tuotenro.  97161301 Light 

97161303 Medium 
97161304 Tan

IHO

LIGHTSHINE BLUSH DUO
Luonnollinen terve hehku.
Rajaa, muotoile ja korosta poskiasi ja 
poskipäitäsi Blush Duo -poskipunalla. 
Silkinpehmeä puuteri antaa iholle 
luonnollisen terveen hehkun. Muotoile 
poskesi sekoittamalla sävyjä 
korostavaa hehkua varten tai korosta 
poskipäitäsi vaaleammalla hohtavalla 
sävyllä.

Saatavana 3 ihanaa sävyä: nude tan, 
blossom pink ja peach cloud.

5.5-5.8g
Tuotenro.  97102850 Blossom Pink 

97102849 Peach Cloud 
97102869 Nude Tan

BRONZING PEARLS
Hehkua kasvoille yhdellä sipaisulla. 
Silkkiset puuterihelmet viidessä eri 
sävyssä antavat kaikille ihotyypeille 
täydellisen viimeistelyn. Levitä 
siveltimellä antaaksesi kasvoillesi 
säteilevän, terveen näköisen hehkun.

30g
Tuotenro. 97161501

FINISHING POWDER
Kestävään kiinnitykseen.
Tämä ultrakevyt, läpikuultava 
irtopuuteri kiinnittää meikkivoiteen ja 
poskipunan ja antaa virheettömän, 
luonnollisen viimeistelyn, eikä se 
paakkuunnu tai kasaannu juonteisiin.

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

Tender Beige 
Sweet Pink 
Crystal Clear

Determined 
Persistence 
Confidence 
Unbreakable 
Roar 
Maven 
Ruler 
Reign 
Breadwinner

2 1 3 4 5 6

REPLENISHING LIPSTICK
Vastustamattomat, nuoremmilta 
näyttävät huulet.
Tämä sametinpehmeä huulipuna 
korostaa huuliasi täyteläisellä, 
pitkäkestoisella värillä. Lisäksi se 
sisältää suojaavaa olea europaea 
hedelmäöljyä. Tämä ainesosa on 
voimakas antioksidantti, joka ravitsee 
kudoksia ja tekee huulistasi 
pehmeänjoustavat ja nuorekkaan 
näköiset.

4g
Tuotenro.  97160102 Petal Pink 

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

CONTOURING LIP GLOSS
Täyteläinen, nuorekkaan näköinen 
kiilto huulillesi. 
Tämä ultrakiiltävä, pitkäkestoinen 
huulikiilto sisältää oligopeptidejä, 
joiden ansiosta huulet piirtyvät 
selkeämpinä, ja erityisesti amorinkaari 
korostuu. Tämä peptidi auttaa sinua 
saavuttamaan täyteläiset, hyvin 
muotoillut ja nuorelta näyttävät huulet, 
käytä yksinään tai Nu Colour® 
Replenishing Lipstick 
-lempihuulipunasi päälle levitettynä. 

15ml
Tuotenro.  97160905 Tender Beige 

97160904 Sweet Pink 
97160902 Crystal Clear

AMMATTILAISEN 
SIVELTIMET

HUULET

AMMATTILAISEN 
SIVELLINSARJA
Meikkaa kuin 
ammattilainen.
Tällä huolella suunnitellulla 
sivellinsarjalla saavutat 
helposti täydellisen lookin. 
Sarjan solakkaan 
hopeanväriseen koteloon 
pakatut kuusi keskeistä 
meikkisivellintä 
varmistavat virheettömän 
lopputuloksen. 
Ammattilaistasoinen sarja sisältää puuterisiveltimen, 
meikkipohjasiveltimen, poskipunasiveltimen, 
luomivärisiveltimen, häivytyssiveltimen ja kulmakarva-
siveltimen. Kaikille puutereille ja nesteille soveltuvat 
kaksoiskuitusiveltimet levittävät juuri oikean määrän 
tuotetta sulavaa häivytystä ja rajatonta luonnollista 
lookia varten.

Tuotenro. 97138962

FOUNDATION BRUSH N°1
Luo helposti säihkyvä ja viimeistelty 
look. Tässä pehmeässä meikkivoide-
siveltimessä on kahdenlaisia 
keinokuituharjaksia, jotka on 
suunniteltu erityisesti nesteiden kanssa 
käytettäväksi varmistamaan virheetön 
ja luonnollinen lopputulos. 
Korkealaatuisella siveltimellä luot 
helposti täydellisen meikin.
Tuotenro. 86998922

BLUSH BRUSH N°3
Poskipunan tarkkaan levitykseen! 
Sivellin on valmistettu ultrapehmeistä 
kahdenlaisista keinokuituharjaksista, 
jotka sopivat täydellisesti poskipäiden 
muotoiluun.
Tuotenro. 86998925

EYE SHADOW BRUSH N°5
Ihanteellinen sivellin luomivärin 
levittämiseen koko silmäluomelle ja 
silmäkulman korostamiseen.
Tuotenro. 86998927

POWDER BRUSH N°2
Täydellinen sivellin puuterin 
levitykseen! Sivellin on valmistettu 
kahdenlaisista keinokuituharjaksista, 
jotka varmistavat kauniin ja tasaisen 
peiton. Se levittää puuterin kauniisti 
auttaen sinua saavuttamaan 
rajattoman luonnollisen lookin.
Tuotenro. 86998924

EYE BLENDING BRUSH N°4
Häivytä kuin ammattilainen.  
Pitkä sivellin häivyttää ja pehmentää 
luomivärin silmän ulkokulmasta 
sisäkulmaan.
Tuotenro. 86998923

EYEBROW BRUSH N°6
Muotoiltu sivellin soveltuu täydellisesti 
puuterien levittämiseen ja 
sekoittamiseen. Oleellinen väline 
kulmakarvojen rajaamiseen, silmien 
korostamiseen ja täydellisen 
kulmameikin luomiseen.
Tuotenro. 86998926

LIP PLUMPING BALM 
Saat täyteläisemmät huulet tällä 
kevyellä kostutusvoiteella.
Se levittyy helposti ja antaa virkistävän 
tunteen. Huulesi pehmenevät  
ja saavat aavistuksen väriä.

4.5g
Tuotenro. 97102853

POWERLIPS FLUID
Anna huulillesi voimakas, kestävä 
väri Nu Colour Powerlips Fluid 
-nestehuulipunalla.
Tehokas, kevyt koostumus antaa 
huulillesi kestävän värin yhdellä 
levityksellä. Avokadoöljyn ja 
E-vitamiinin kaltaiset ainesosat pitävät 
huulesi pehmeinä. Vakuuttavan 
vaikuttava. Todellinen wow-efekti. 
Powerlips Fluid.

3.1ml
Tuotenro.  97001573 Determined 

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

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

Coffee Bean 
Jet Black

DEFINING EFFECTS  
SMOOTH EYE LINER 
Korosta silmiäsi sametinpehmeästi.
Tämän silmänrajauskynän pehmeä, 
voidemainen koostumus saa sen 
liukumaan kevyesti ja helposti, niin että 
saavutat juuri sellaisen lopputuloksen 
kuin tahdot: ohuen, tarkan linjan; 
pehmeästi häivytetyn rajauksen 
tai usvaisen iltameikin.

1.13g
Tuotenro.  97160702 Coffee Bean 

97160701 Jet Black

CUSTOM COLOUR DESIRED  
EFFECTS EYE SHADOW1

Ilmaisuvoimainen katse, josta olet aina 
unelmoinut.
Nämä ja helposti levittyvät luomivärit 
sisältävät jojobaa ja mikrohiukkasia. 
Ne eivät haalistu eivätkä keräänny 
luomivakoihin helposti. Sametinpehmeiden 
sävyjen valikoimasta voit valita oman 
yksilöllisen yhdistelmäsi.

1,7g
Tuotenro.  97160221 Smoke 

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

1 Rasia myydään erikseen.

CURLING MASCARA BLACK
Pitkäkestoista taivutusta
Näytä virkeältä ja heränneeltä joka 
päivä tämän edistyksellisen ripsivärin 
avulla. Kevyesti kaartuva harja korostaa 
ripsiesi luonnollista taipuisuutta tehden 
levityksestä helppoa.

9g
Tuotenro. 97102851

NUTRIOL® EYELASH 
TREATMENT
Hemmottele ripsiäsi 
Nu Colour Nutriol Eyelash Treatment 
tuotteen avulla paksummat, 
vahvemmat ripset ovat vain muutaman 
harjanvedon päässä. Tämä kirkas geeli 
vahvistaa ja pidentää ripsiä juuresta 
kärkeen asti. Voidaan käyttää yksinään 
tai Nu Colour Curling Mascara 
-ripsivärin alla. Huipputason hoitoa 
ripsillesi.

5 ml
Tuotenro. 97161801

SILMÄT

EYELASH CURLER
Taivuta täydelliset silmäripset!
Taivuta ripsesi hellävaroen tällä  
Nu Colour Eyelash Curlerilla 
Muotonsa ansiosta se sopii 
kaikille silmille.

Tuotenro. 86998900

LIGHTSHINE 5 COLOUR EYESHADOW PALETTE
Näytä silmäsi
Upeilla 5 sävyn luomiväripaleteillamme luot helposti rajattoman lookin. 
Kukin paletti sisältää sekä himmeitä että hohtavia sävyjä, joilla korostat 
luonnollisia piirteitäsi tai luot intensiivisen dramaattisen lookin. Korosta, 
muotoile ja rajaa silmäsi intensiivisillä sävyillä, jotka takaavat 
virheettömän ja tasaisen häivytystuloksen.

4.7-5.1g
Tuotenro.  97102847 Coral Leaf 

97102868 Mocha Brick 
97102848 Violet Breeze

LIGHTSHINE EYEBROW 
SHAPING KIT
Sano hyvästit karkeille viivoille ja 
nauti virheettömistä kulmakarvoista.
Värjää, muotoile ja täytä kulmakarvasi 
uudella Eyebrow Shaping Kit -sarjalla. 
Se soveltuu sävyjen sekoittamiseen ja 
vahvistamaan katseesi tyylikkäällä 
kaarella. Täydellinen luonnollisen 
lookin ja intensiivisen lookin luomiseen.

4g
Tuotenro.  97102852
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SISÄLTÄ 
ULOSPÄIN
Emme pelkästään auta sinua näyttämään upealta, 
vaan haluamme sinun myös tuntevan olosi parhaaksi 
mahdolliseksi. Pharmanex® tarjoaa kokonaisvaltaisen 
ravintolisävalikoiman, joka on kehitetty sekä 
ravitsemaan että suojaamaan kehoasi. Työlleen 
omistautuneiden tutkijoidemme avulla, sekä 
yhteistyössä eri puolilla maailmaa sijaitsevien 
tieteellisten instituuttien kanssa, tutkimus- ja 
tuotekehitysosastomme tuottaa markkinoille 
innovatiivisia tuotteita.
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RAVINTOLISÄT
Räätälöidyt tuotteet.
Pharmanex® on kehittänyt kokonaisvaltaisia ravintolisiä, jotka tarjoavat keholle sopivan määrän sen 
tarvitsemia vitamiineja ja kivennäisaineita. On tärkeää noudattaa samanaikaisesti monipuolista ja 
tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
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LIFEPAK®+
Terveenä pysyminen alkaa aina 
terveistä ruokailutottumuksista. 
Tiettyjen ravintoaineiden terveydellisiä 
hyötyjä osoittavia uusia tutkimuksia 
julkaistaan jatkuvasti. Terveellisessä 
ruokavaliossa tulee olla tasapainoisessa 
määrin sekä makroravinteita (rasvat, 
proteiinit ja hiilihydraatit) että 
mikroravinteita (vitamiinit ja 
kivennäisaineet) tyydyttämään 
ihmisen ravinnontarpeen.

LifePak+ sisältää elimistön 9 
toiminnolle tärkeitä vitamiineja ja 
kivennäisaineita.

60 pikkupussia, joissa kussakin  
4 tablettia
Tuotenro.  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®+
Perusta elinikäiselle terveydelle.
Pharmanex® on kehittänyt kattavan mikroravinneravintolisän, joka sisältää elimistölle välttämättömiä vitamiineja ja 
kivennäisaineita sekä hyödyllisiä kasviuutteita. LifePak+ tarjoaa tieteellisesti todistettuja terveysetuja.

1 TUOTE – 9 FUNKTIOTA

KOGNITIIVISET TOIMINNOT
Jodi, sinkki, ...1

IHON TERVEYS
Niasiini, biotiini, ...2

ANTIOKSIDANTTI- 
VERKOSTON PUOLUSTUS

Seleeni, mangaani, 
C-vitamiini, ...3

LUUSTON TERVEYS
Kalsium, D-vitamiini, ...4

NÄKÖKYKY
A-vitamiini, B2-vitamiini & sinkki.5

SYDÄMEN JA 
VERISUONTEN TERVEYS
K-vitamiini, kalsium, ...6 

IMMUUNIJÄRJES- 
TELMÄN TUKI
C-vitamiini, sinkki, kupari, ...7 

AINEENVAIHDUNTA
B1-vitamiini, jodi, kupari, ... 8

KILPIRAUHASEN TOIMINTA
Jodi & seleeni.9

1  Edistää normaalia kognitiivista toimintaa.
2  Edistää ihon pysymistä normaalina.
3  Edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä.

4  Edistää luiden pysymistä normaaleina.
5  Edistää näön pysymistä normaalina.
6  Edistää veren normaalia hyytymistä.

7  Edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina.
8  Edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa.
9  Edistää kilpirauhasen normaalia toimintaa.

Varmista suojauksesi
Kehosi altistuu jatkuvasti 
auringonvalolle, saasteille ja 
stressille, mikä voi heikentää 
ihosi suojamekanismeja. 
Edistyksellisen 
tuotekoostumuksen 
omaava LifePak®+ tarjoaa 
keholle C-vitamiinia, joka 
edistää solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

ESSENTIAL 
NUTRITIONALS ADR 
-PAKETTI SISÄLTÄÄ 
SEURAAVAT TUOTTEET: 
LIFEPAK®+ , MARINE 
OMEGA JA JVI®
Saadaksesi lisätietoa, miten 
hyötyä tästä erikoisedusta, 
käänny jälleenmyyjäsi puoleen.
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Haluaisitko lisää tietoa jostain Pharmanex®-tuotteesta? Vieraile osoitteessa www.nuskin.com

MARINE OMEGA
Marine Omega on ravintolisä, jossa on runsaasti eikosapentaeenihappoa 
(EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) sisältäviä omega-3-rasvahappoja. 
Se tarjoaa 1 300 mg päivittäisannoksen omega-3-rasvahappoja. Krilli- ja 
kalaöljystä saatavat EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa. 
Lisäksi DHA edistää aivotoiminnan ja näön pysymistä normaalina.

120 pehmytkapselia
Tuotenro.  85883536: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, PT 

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

Optimaalisen terveyden ylläpitämiseksi ruokavalion tulisi olla tasapainoinen ja sisältää vitamiineja, 
kivennäisaineita ja muita ravintoaineita, ja lisäksi on pidettävä huolta terveistä elämäntavoista. Kiireinen 
elämäntyyli vaatii veronsa, jolloin valikoitujen lisäravintoaineiden nauttiminen voi täydentää normaalia, 
päivittäistä ruokavaliota. LifePak®+, JVi® ja Marine Omega on kehitetty erityisesti tarjoamaan hyvä 
ravinteellinen perusta nykymaailmassa suoriutumiselle.

TUKI VAHVAN PERUSTAN 
LUOMISEKSI

JVi®
Joie de Vivre — Makua elämään
JVi® on hedelmä- ja vihannestiivisteistä, mehuista ja pyreestä valmistettu juoma, 
jonka ainekset on huolellisesti valittu hemmottelemaan makuaistia. Kun 
Euroopan hienoimmat hedelmät ja vihannekset yhdistyvät sellaisiin marjoihin 
kuten goji, tyrni ja acerola, parhaan sadon korjaat sinä itse. Viimeksi mainitut 
tunnetaan korkeasta vitamiini- ja kivennäisainepitoisuudestaan (varsinkin 
C-vitamiinia on runsaasti), ja niitä on käytetty Etelä-Amerikan ja Aasian 
kulttuureissa perinteisesti osana terveellistä ruokavaliota.

Tämä oranssinvärinen juoma sisältää runsaasti karotenoideja ja C-vitamiinia, 
minkä ansiosta se:
• edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä 
• edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina 
• edistää normaalia kollageenin muodostumista ihon normaalia toimintaa varten

JVi® vahvistaa elimistösi suojaa ja tuottaa säteilevän olemuksen sisältä ulospäin.

2x 750ml:n pulloa
Tuotenro.  85433762: HU, RO, SK, CZ, PL 

85893762: GB, IE, DK, NO, SE, IS, FI 
85883762: BE, NL, LU, DE, CH, AT, FR, IT, ES, PT
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PHARMANEX® S3 
BIOPHOTONIC SCANNER

Tutkijoiden huipputason amerikkalaisessa 
tutkimusyliopistossa kehittämä Pharmanex® 
BioPhotonic -skanneri on ainutlaatuinen laite, joka 
mittaa ihokudosten karotenoiditasoa noninvasiivisesti 
suoraan iholta, hyödyntämällä jo kauan käytössä ollutta 
Ramanspektroskopiaa.
Asettamalla kämmenesi skannerin turvallisen, 
vähäenergisen sinisen valonsäteen eteen, saat jo 
muutamassa sekunnissa selville ihosi karotenoidiarvon (Skin 
Carotenoid Score tai SCS), eli lukeman, joka heijastelee 
karotenoidien tasoja ihossasi. 
BioPhotonic-skannerin teknologia on patentoitu, ja se 
on nopea ja käytännöllinen tapa määrittää, nostavatko 
käyttämäsi tuotteet, kuten LifePak®+ ja JVi®, ihosi 
karotenoiditasoa.

Tämä uutta sukupolvea edustava innovatiivinen laite on 
entistä pienempi, nopeampi ja kevyempi kuljettaa mukana. 
S3 sijoittui kolmanneksi vuoden 2014 IDEA-kilpailussa 
(International Design Excellence Award) ja valittiin voittajaksi 
vuoden 2015 BIG Innovation Awards -palkintogaalassa. BIG 
-ryhmän mukaan, Skanneri antaa käyttäjille mahdollisuuden 
seurata parannuksia ihossaan heidän muuttaessaan 
ruokavaliotaan ja elämäntapojaan.
Saatavilla huhtikuusta 2014 lähtien kaikille kriteerit  
täyttäville jakelijoille.

MITEN SAAN SELVILLE 
KAROTENOIDITASONI?

RAHAT TAKAISIN -TAKUU
Mikäli SCS-arvosi ei nouse 
käytettyäsi SCS-sertifioituja 
tuotteita, saat rahasi takaisin*.

* Täydet takuuehdot löydät 
osoitteesta www.nuskin.com
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TR90®-OHJELMA 
TÄSTÄ ALKAA MUUTOS!
Terveellisten ruokailutapojen ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen voi olla haastavaa. 
Meillä on ilo esitellä painonhallintaohjelma, TR90®, jonka avulla voit yhdistää mielesi ja kehosi ja 
saavuttaa toiveittesi mukaisen ulkonäön.
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TR90® koostuu kolmesta tärkeästä elementistä: 
ateriankorvikkeet painonhallintaan, ravintoneuvonta 
ja mukautetut kuntoilumenetelmät.

TR90®-pakkauksen sisältö:

1 TR90® JS, 3 TR90® Complex C, 3 TR90® Complex F, 30 x TR90® M-Bars,  
1 TR90® Ohjelmaopas, 1 muutospäiväkirja ja muita välineitä.

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

TR90® 3 kuukauden ADR -ohjelma:

Kuukausi 1: 1 TR90® JS, 1 TR90® Complex C, 1 TR90® Complex F, 30 x TR90® 
M-Bars, 1 TR90® Ohjelmaopas, 1 muutospäiväkirja ja muita välineitä. Kuukaudet 
2 ja 3: 1 TR90® Complex C ja 1 TR90® Complex F.

Tuotenro.  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

MIELI 
JA KEHO

RUOKAILU-
SUUNNITELMA

LIIKUNTA

PC_Q2_2018.indd   61 07.05.2018   15:42:30



62 www.nuskin.com

TR90® COMPLEX C
TR90® Complex C sisältää kaakaota, 
granaattiomenaa ja hapankirsikkaa.

90 kapselia

TR90® JS
TR90® JS on 2 viikon aloitustuote.  
Se sisältää mm. opuntiakaktusta, 
veriappelsiinia, granaattiomenaa  
ja sahramia.

15 annospussia
Tuotenro.  85893750: GB, IE, DK, PT, IS 

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

TR90® COMPLEX F
Complex F sisältää mm. 
sitrushedelmiä, sipulia, greippiä, 
cayennenpippuria, veriappelsiinia ja 
vihreää teetä.

120 kapselia
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TR90® M-BAR
Mukana kulkeva ateriasi
Herkullinen ateriankorvikepatukka, 
joka on saatavilla kahdessa maussa: 
suklainen Chocolate ja sitruunainen 
Lemon Crisp. Ne ovat kätevä ja 
helppo tapa saada runsaasti 
proteiineja, joita elimistösi tarvitsee 
lihasmassan kasvattamiseen ja 
ylläpitoon. TR90® M-Bar:
•  on helppo ottaa osaksi 

elämäntapojasi
•  on kätevä, huomaamaton ja aina 

valmis nautittavaksi

Chocolate: 60g/patukka 
Lemon Crisp: 59g/patukka
Tuotenro.  TR90® M-Bar Chocolate (30 patukkaa)  

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 bars) 
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® OHJELMAOPAS
Tämän ohjelman kulmakivinä ovat 
omaan elämäntapaasi mukautettu 
liikunta, ruokavalion muokkaaminen, ja 
yksilöllisten tavoitteiden asettaminen.

Tärkeä osa TR90®-ohjelmaa on 
tasapainoinen, proteiineja sisältävä 
ruokavalio. Proteiineja tarvitaan 
lihasmassan kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen. Sen jälkeen on aika 
pohtia liikuntatottumuksiasi. Oletko 
tuttunut harrastamaan liikuntaa vai 
tuntuuko koko ajatus sinulle vieraalta? 
Ei huolta, uuden ohjelman avulla 
pääset mukaan tälle matkalle.
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RAVINTOLISÄT – KOHDISTETUT RATKAISUT
Kehitetty vastamaan arjen haasteisiin.
Nykyelämäntapa vaatii keholtamme enemmän kuin koskaan aiemmin. Pharmanex® Solutions -sarjamme 
tuotteet sisältävät puhtaita, korkealaatuisia ainesosia, turvallisen ja hyödyllisen kokoisina annoksina. 
Jokainen tuote tarjoaa juuri niitä ravintoaineita, joita kehomme tarvitsee suoriutuakseen päivittäisistä 
rutiineista – todellisia ratkaisuja tosielämän vaatimuksiin.

FLEXCRÈME™
FlexCrème™ on ainutlaatuinen, 
patentoitu sekoitus setyloituja 
rasvahappojen estereitä, mukaan 
lukien Cetyl Tallowate. Hiero tätä 
nopeasti vaikuttavaa voidetta ihollesi. 
FlexCrème on helppo levittää ja se 
imeytyy ihoon nopeasti.

60ml
Tuotenro.  85873521 kaikki maat paitsi: ES, IE, PL, PT
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BIOGINKGO
Jos olet tuntenut olosi hieman 
hajamieliseksi viimeaikoina. BioGinko 
–tuotteen sisältämä Ginkgo biloba L  
–lehtiuute auttaa ylläpitämään hyvät 
kognitiiviset toiminnot.

60 tablettia
Tuotenro.  85873442: DK, GB, IS, NL  

85433442: CZ, HU, RO, SK

CORDYMAX CS-4®
CordyMax tuotteemme koostuu 
Cordyceps sinensis –sienen 
standardoidusta homerihmastosta, 
jota saadaan käymisprosessin kautta. 
Tämä sieni on jo pitkään tunnettu 
hyvistä ominaisuuksistaan. Se kasvaa 
ensisijaisesti Tiibetissä yli 4 kilometrin 
korkeudessa ja sen elinkaari on  
5-7 vuotta.

120 kapselia
Tuotenro.  85873441: BE, GB, IT, LU, NL, SE 

85433441: CZ, HU, RO, SK

Haluaisitko lisää tietoa jostain Pharmanex®-tuotteesta? Vieraile osoitteessa www.nuskin.com

BONE FORMULA
Rakenna vahva luusto tänään 
terveempää huomista varten.
Luu on elävää, kasvavaa kudosta, joka 
koostuu pääosin kalsiumista ja 
kollageenista. Luuston terveys ja lujuus 
ovat tärkeitä yleisterveyden kannalta. 

Bone Formula sisältää kattavan 
yhdistelmän vitamiineja ja 
kivennäisaineita, kuten kalsiumia, D- ja 
K-vitamiinia sekä muita tärkeitä 
hivenaineita, kuten magnesiumia ja 
mangaania, jotka edistävät ja 
ylläpitävät luuston terveyttä.

120 kapselia
Tuotenro.  85823331: AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU, NL 

85283331: ES, GB, IE, IS, PL, PT 
85493331: CZ, HU, RO, SK 
85873331: DK, FI, NO, SE
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REISHIMAX GLp
Reishi on puunlahottajasieni, joka 
kasvaa kielekkeinä puiden rungoissa  
ja kannoissa. Vanhoissa kiinalaisissa 
teksteissä siitä on ylistäviä kuvauksia. 
Aasian kansat ovat käyttäneet tätä 
harvinaista, syvällä metsän kätköissä 
kasvavaa Reishi-sientä osana 
ruokavaliotaan jo yli 2000 vuoden 
ajan. 

60 kapselia
Tuotenro.  85113519: GB, IS, NL, PL 

85433519: CZ, HU, RO, SK

PHARMANEX® TĒGREEN
Vihreää teetä ja vihreä tee -uutetta 
käytetään nykyään kaikkialla 
maailmassa; Kiinassa ja Intiassa sitä on 
lukuisten hyötyvaikutustensa vuoksi 
perinteisesti käytetty jo vuosisatojen 
ajan.

Vihreän teen nauttiminen suojaa 
elimistöäsi vahvistamalla elimistön 
luonnollista puolustusta saasteiden, 
stressin, savun ja myrkkyjen 
synnyttämiä vapaita radikaaleja 
vastaan.

30 kapselia
Tuotenro.  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 kapselia
Tuotenro.   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

Haluaisitko lisää tietoa jostain Pharmanex®-tuotteesta? Vieraile osoitteessa www.nuskin.com

PHARMANEX® PRO-B™
Lactobacillus fermentumia (PCC®) 
sisältävä ravintolisä. Lactobacillus 
Fermentum (PCC®) on 
vastustuskykyinen bakteeri, joka 
selviytyy ruuansulatuskanavan 
kaltaisessa happamassa ympäristössä. 
Tämä ravintolisä sisältää kaksi miljardia 
elävää bakteeria jokaisessa kapselissa 
suolistosi flooran tehostamiseksi.

30 kapselia
Tuotenro.  85893520 GB, IE, DK, IS 

85433520 HU, RO 
85493520 CZ, SK 
85883520 FR, BE, NL, LU, DE, AT, CH 
85283520 IT, PL, NO 
85153520 PT, ES 
85833520 FI, SE 
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R2 – VIRKISTY JA LATAA AKKUSI
R2 on ainutlaatuinen yhdistelmä ainesosia ja uraauurtavaa tiedettä. R2:n edut kaksinkertaistuvat 
ja auttavat sinua kokemaan yhteistyössä toimivan mielen ja kehon tarjoaman vapauden.

Seleeni

Viinirypäleen siemen

Ginseng

Parsakaalin siemen

Veriappelsiini

Granaattiomena

Cordyceps sinensis

R2 NIGHT
Auttaa sinua aloittamaan jokaisen 
päivän virkistyneenä. 
R2 Night sisältää sekoituksen 
huolellisesti valittuja kasvi- ja 
hedelmäuutteita: veriappelsiini, 
parsakaalin siemen ja viinirypäleen 
siemen. Lisäksi siinä on seleeniä, 
hyödyllistä hivenainetta, joka auttaa 
suojaamaan soluja hapettumisstressiltä.

60 kapselia
Tuotenro.  85893894: DK, GB, IE, SE 

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

R2 PAKETTI
Sisältää R2 Day ja R2 Night -tuotteet.

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

R2 DAY
Auttaa sinua tuntemaan olosi 
energiseksi ja ottamaan uuden 
päivän haltuusi.
R2 Day tarjoaa tehokkaan sekoituksen 
olennaisia ainesosia, kuten Cordyceps 
sinensis, granaattiomena ja Panax 
ginseng. Ginseng kohdistaa tehonsa 
kolmeen allaolevaan osa-alueeseen:
• Parantaa fyysistä toimintakykyä.
•  Parantaa keskittymiskykyä ja 

koordinaatiota.
•  Parantaa kestävyyttä.

180 kapselia
Tuotenro.  85893895: DK, GB, IE, SE 

85153895: IT, PT 
85283895: CZ, ES, PL 
85433895: HU, RO, SK 
85883895: DE, AT, BE, LU, FR, NL
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IHON OMINAISPIIRTEET TOIMENPITEET SUOSITUKSET

Vaikka ihostasi ei puutu kosteutta 
ja se on sileä ja joustava, 
ihosolujesi uusiutumisnopeus 
alkaa hidastua. Tästä johtuen 
kuolleita ihosoluja kertyy yhä 
enenevässä määrin iholle, mikä 
tekee siitä himmeän ja väsyneen 
näköisen.

Tämä on juuri oikea aika aloittaa säännöllinen ihonhoito-
ohjelma.
• Käytä puhdistusainetta, jonka avulla poistat lian ja kuolleet 

solut, niin että saat esiin nuoruutta hehkuvan ihosi.
• Levitä sitten kasvovesi, joka palauttaa ihosi ihanne-pH:n.
• Käytä tuotetta, joka auttaa ylläpitämään nuorelle iholle 

tyypillisen rakenteen.
• Kokeile kotona tehtävää ihon mikrohiontaa, joka kirkastaa 

ihosi poistamalla kuolleet ihosolut ja kuona-aineet.
• Kokeile viikottaista koti spa -käsittelyä kuona-aineiden 

poistamiseksi.

• 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

Liiallisen aurinkoaltistuksen 
ja ympäristösaasteiden 
vaikutukset alkavat näkyä ihollasi. 
Ihon proteiinin tuotannon 
hidastuminen yhdistettynä 
toistuviin kasvojen liikkeisiin 
johtaa siihen, että alat ehkä 
huomata ryppyjä otsassa ja 
silmien ja suun ympärillä.

Nyt päivittäiseen ihonhoito-ohjelmaasi tulisi kuulua 
puhdistusaineen, kasvoveden, kosteuttavan voiteen 
ja aurinkosuojan ohella tuote, joka kiihdyttää ihon 
proteiinituotantoa, niin että näkyvät juonteet mataloituvat 
ja silottuvat.
• Ota käyttöön tuote, joka sisältää polyhydroksihappoja 

(PHA), sillä ne auttavat aktivoimaan solujen uusiutumista 
ja parantamaan ihon hehkua. Ihosi näyttää sileämmältä 
ja nuorekkaammalta.

• Kokeile kotona tehtävää ihon mikrohiontaa, joka kirkastaa 
ihosi poistamalla kuolleet ihosolut ja kuona-aineet.

• Kokeile viikottaista koti spa -käsittelyä kuona-aineiden 
poistamiseksi.

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

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

System® II
• ageLOC Me® Skin Care System

Ihosi talintuotanto hidastuu, 
jolloin ihosta tulee kuivempi. Ihosi 
haurastuu ja se alkaa menettää 
kiinteyttään. Ihon elastisuus 
heikkenee, ja saatat havaita 
aiempaa syvempien ryppyjen 
ilmestymisen. Lyhyesti sanoen 
ihosi on menettänyt nuoruuden 
hehkunsa.

Antioksidantteja sisältävä puhdistustuote ja intensiivinen 
kosteuttaja voivat nyt tarjota juuri oikeanlaista hoitoa ihollesi.
• Etsi tuote, joka sisältää prokollageenin peptidejä, jotka 

tasoittavat juonteita ja ryppyjä otsassa sekä suun ja silmien 
ympärillä.

• Valitse tuote, joka on tarkoitettu elvyttämään kiinteän 
ihon avainkomponentin tuotantoa, sillä se ehkäisee 
ikääntymisen ensimmäisiä näkyviä merkkejä.

• Harkitse myös kokonaisvaltaisen, intensiivisen järjestelmän 
käyttöönottoa aloittaaksesi ihonhoito-ohjelmasi 
tehokkaasti.

• Kokeile viikottaista koti spa -käsittelyä kuona-aineiden 
poistamiseksi.

• 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

Ihosi pigmenttisolut saattavat 
alkaa kasaantua, niin että syntyy 
”ikäläiskiä”. Ihosi on jo menettänyt 
runsaasti kimmoisuuttaan 
ja lujuuttaan, ja se saattaa 
olla aiempaakin kuivempi, 
kutisevampi ja herkistyneempi 
erilaisille allergeeneille. Ihosi on 
ohuempi ja hauraampi.

Puhdistustuotteen, kasvoveden ja kosteusvoiteen rinnalle 
kannattaisi nyt harkita myös ihoa kirkastavia tuotteita, jotka 
häivyttävät ikäläiskiä ja muita värivirheitä sekä tasoittavat 
ihon sävyä.
• Valitse tuote, joka on tarkoitettu lisäämään ihoproteiinin 

tuotantoa ja ehkäisemään sen hajoamista. Tämä tukee 
velton silmänympärys- leuan- ja leukalinjan ihon 
kiinteytymistä 

• Kokeile viikottaista koti spa -käsittelyä kuona-aineiden 
poistamiseksi.

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

System® II

20+

30+

40+

50+

Upean ihon resepti
Jokaisella voi olla mahdollisuus nauttia terveen, kauniin näköisestä ihosta, iästä riippumatta. Upean ihon reseptiin kuuluu 
muutaman yksinkertaisen säännön seuraaminen ja ihon hoitaminen tehokkailla tuotteilla. Tuloksena on nuorekas, aiempaa 
sileämpi ja terveeltä näyttävä iho – nyt ja tulevaisuudessa.

Olitpa minkä ikäinen hyvänsä, muista aina käyttää päivittäistä aurinkosuojaa suojaamaan ihosi auringon haitalliselta säteilyltä, sekä sisällyttää ruokavalioosi 
tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.

Yllä oleva on suuntaa-antava kartoitus ihon ominaispiirteistä eri ikävuosina. Elämäntavat, ympäristötekijät ja geenit vaikuttavat myös omalta osaltaan siihen, 
miltä ihosi tuntuu ja näyttää. Niinpä sinun yksilölliselle ihollesi saattavatkin joskus sopia paremmin tuotteet jostain muusta kuin todellista ikääsi vastaavasta 
kategoriasta.

LIITE 1

IKÄRYHMÄ
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Opastaulukko yksilölliseen ihonhoito-ohjelmaan
LIITE 2

Päivittäiset perushoidot*
päivittäin

Kohdistetut erikoishoidot**
päivittäin

Spa-tyyppiset erikoishoidot***
1–3 kertaa viikossa

Ihon ensisijaiset 
tarpeet tai ongelmat
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Vaikutuksen kohdentaminen 
ikääntymisen näkyviin merkkeihin

Nuorekas ihon rakenne

Ihon kiinteys

Pienet juonteet ja rypyt

Syvät juonteet ja rypyt

Pigmenttiläiskät (ikä- ja 
aurinkoläiskät)

Epätasainen ihon sävy

Karhea iho/Epätasainen ihon 
rakenne

Himmeys/Hehkun puute

Ihohuokosten ulkonäkö

Tummat/Turvonneet 
silmänaluset

Finnit

Rasvainen iho

Kuiva iho

Antioksidatiivinen suoja

Huomioi:
 * Käytä vain yhtä perushoitojärjestelmää kerrallaan.
 ** Useamman solujen uusiutumiseen vaikuttavan tuotteen, kuten hydroksihappojen käyttö, aiheuttaa päällekkäisyyttä ja saattaa jopa lisätä ihon herkkyyttä. Ota yhteyttä 

omaan asiakaspalveluusi saadaksesi henkilökohtaista tuoteneuvontaa.
 *** Yhden spa-hoidon aikana tulisi käyttää vain yhtä spa-tuotetta.
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Hiustyyppi/Hiusten tila SHAMPOO HOITOAINE VIIKOTTAINEN TEHOHOITO

Normaalit ja rasvoittuvat 
hiukset & ohuet hiukset Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(kerran viikossa)

Normaalit ja rasvoittuvat 
hiukset, joihin halutaan 
sileyttä ja suoruutta

Balancing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(kerran viikossa)

Rasvoittuvat hiukset, jotka 
kaipaavat volyymia Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(kerran viikossa)

Hyvin rasvoittuvat hiukset Balancing Shampoo Weightless Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1 tai useampi kerta viikossa)

Hyvin kuivat hiukset Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (1 - 2 kertaa viikossa)

Hyvin kuivat & erittäin 
käsitellyt hiukset Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (2 tai useampi kerta 

viikossa)

Normaalit ja kuivat hiukset Moisturizing Shampoo Weightless Conditioner ReNu Hair Mask (kerran viikossa)

Normaalit ja kuivat hiukset, 
joihin halutaan sileyttä ja 
suoruutta

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner ReNu Hair Mask (kerran viikossa)

Ympäristön rasituksille 
voimakkaasti altistuneet 
hiukset (esim. uimarit)

Moisturizing Shampoo Rich Conditioner
Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(1–2 kertaa viikossa hiusten kunnosta 
riippuen)

Karheat & kiharat hiukset Moisturizing Shampoo Rich Conditioner Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(kerran viikossa)

Paksut hiukset, joita halutaan 
hoitaa etnobotanisilla 
ainesosilla

Epoch®Ava puhi moni 
Shampoo and Light 
Conditioner

Epoch® Ava puhi moni 
Conditioner

Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 
(kerran viikossa)

Hilseestä kärsivät hiukset Epoch® Ava puhi moni 
Anti-Dandruff Shampoo Conditioner of your choice Clarifying Shampoo & ReNu Hair Mask 

(kerran viikossa)

Hiustenlähtö tai oheneminen Nutriol® Shampoo Conditioner of your choice
Nutriol® Hair Fitness Treatment & 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II

*Tulokset vaihtelevat hiusten tuuheudesta, kunnosta, hiustyypistä ja yksilöllisestä tyylistä riippuen.

LIITE 3

Opastaulukko yksilölliseen hiustenhoito-ohjelmaan
Mitkä Nu Skin® -hiustenhoitotuotteet sopivat minun hiuksilleni?*
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SANASTO
A-vitamiini – ks. retinoli.

ageLOC® – Nu Skinin anti-ageing-järjestelmä, joka 
pohjautuu tieteelliseen tutkimustyöhön. Sen avulla 
kehitetään ja markkinoidaan tuotteita, joiden vaikutus 
kohdistuu ikääntymisen merkkeihin.

Alfahydroksihappo (AHA) – happo, joka kasvattaa 
ihosolujen vaihtuvuutta, saa pienet juonteet ja 
rypyt näyttämään matalammilta sekä tekee ihosta 
sileämmän ja aiempaa kirkkaamman.

Aloe vera (Aloe barbadensis) – tunnetaan 
rauhoittavasta ja hoitavasta ominaisuudestaan.

Aminohappo – proteiinin rakennusaine. Keho 
käyttää yli 20 erilaista aminohappoa valmistaakseen 
erilaisia proteiineja lihaksissa, hiuksissa, ihossa, veressä 
ja muissa kudoksissa.

Antioksidantti – yhdiste, joka auttaa suojaamaan 
oksidatiiviselta stressiltä.

AP-24® – patentoitu aineosa, jota käytetään 
suuhygieniatuotteissa. Se saa hampaat tuntumaan 
puhtailta ja sileiltä.

arNOX – voimakas vapaiden radikaalien synnyttäjä, 
jota löytyy solujen pinnalta ja kehon sisältä. arNOX 
on ikääntymiseen liittyvä entsyymi, jonka arvellaan 
aiheuttavan ihon vanhenemista. Ihmiskehon arNOX-
tasojen on osoitettu vaikuttavan siihen, miten 
vanhalta ihminen näyttää.

arSuperMarkerit – ikääntymiseen liittyvät 
supermarkkerit eli "arSuperMarkerit" on Nu Skinin 
kehittämä termi, joka kuvaa niitä kehon kemiaan 
liittyviä komponentteja, jotka vaikuttavat siihen, 
miten vanhenemme.

Askorbiinihappo – tunnetaan myös C-vitamiinina. 
C-vitamiini auttaa suojaamaan soluja 
hapettumisstressiltä ja edistää normaalia kollageenin 
muodostumista ihon normaalia toimintaa varten.

Aurinkosuoja-aine – aktiivinen aineosa, joka suojaa 
ihoa auringon aiheuttamilta vaurioilta imemällä 
itseensä haitallista UV-säteilyä.

Ava puhi -uute (Zingiber zerumbet) – Ava puhi 
-kasvin kukinnosta uutettu nektari. Polynesialaiset 
ovat käyttäneet sitä vuosisatoja hoitamaan ja 
silottamaan hiuksia.

B-vitamiinit – vesiliukoinen vitamiiniperhe, 
jolla on useita edullisia vaikutuksia. Tähän 
vitamiiniperheeseen kuuluvat: tiamiini (B1-vitamiini), 
riboflaviini (B2-vitamiini), niasiini (B3-vitamiini), 
pantoteenihappo (B5-vitamiini), pyridoksiini 
(B6-vitamiini), biotiini (B8-vitamiini),foolihappo (B9-
vitamiini) ja kobalamiini (B12-vitamiini).

Babassu-öljy (Orbignya oleifera) – uutetaan 
babassu-palmun siemenistä. Etelä-Amerikan 
alkuperäiskansat ovat käyttäneet sitä sukupolvien 
ajan luonnollisena kosteuttajana.

Bentoniittisavi – tämä vulkaanisesta tuhkasta 
peräisin oleva luonnonsavi toimii magneetin tavoin, 
kun se imee itseensä kuolleita ihosoluja ja kuona-
aineita, jotka saavat ihon näyttämään himmeältä. 
Se jäljiltä iho on raikas ja hehkuva.

Biofotoniikka – tutkimusalue, joka hyödyntää valoa 
mitatakseen elävien organismien biomarkkereita.

C-vitamiini – ks. askorbiinihappo.

Clematis vitalban eli saksankärhön lehdet – 
Amerikan alkuperäiskansat ovat käyttäneet näitä 
lehtiä kuivan ja hilseilevän ihon rauhoittamiseen 
vuosisatojen ajan.

Colostrum – eli ternimaito on ensimmäisinä 
synnytyksen jälkeisinä päivinä erittyvää ensimaitoa. 
Eroaa tavallisesta maidosta siten, että siinä on 
huomattavasti enemmän tietynlaisia proteiineja.

Cordyceps sinensis – sieni, jota kiinalaiset ovat 
arvostaneet ammoisista ajoista alkaen.

Cordyline terminalis – Polynesialaiset ovat 
arvostaneet tätä Havaijilla kasvavaa ti-kasvia jo 
vuosisatojen ajan sen lehtien ihoa rauhoittavien 
ominaisuuksien vuoksi.

Cortex – hiuksen ydinosaa ympäröivä kuitukerros, 
joka antaa hiuksille niiden erityispiirteet, kuten 
joustavuuden ja kiharuuden. Kuitukerros sisältää 
myös melaniinia, hiusten väripigmenttejä, jotka 
muodostuvat hiuksen kasvaessa hiusnystyssä.

CS7 – silottaa hiuksen suomukerrosta ja antaa kiiltoa, 
joka säilyy useiden shampoopesujen ajan.

Cuticle – eli suomukerros on hiusvarren uloin 
kerros. Suomukerros vastaa suurelta osin hiuksen 
vahvuudesta ja kestävyydestä. Cuticle koostuu 
litteistä, suomumaisista soluista, jotka ovat limittäin 
kuin tiilikaton tiilet. Sen tehtävä on suojata hiuksen 
alempia kerroksia.

D-vitamiini – rasvaliukoinen vitamiini, jota saadaan 
nautitusta ravinnosta ja jota myös ihosolut tuottavat 
auringonvalossa. Edistää luuston pysymistä 
normaalina ja immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Euroopassa ihon auringonvalossa 
tuottama D-vitamiinin määrä on riittämätön, 
erityisesti talvikuukausina, jolloin iho saa vain hyvin 
vähän auringonvaloa.

DHA (dokosaheksaeenihappo) – omega- 
3-rasvahappo, joka edistää aivojen normaalia 
toimintaa ja normaalia näkökykyä. Kalaöljy on hyvä 
DHA:n lähde.

Di- ja tri-peptidit – saadaan hydrolisoidusta 
riisiproteiinista. Ne parantavat ihon stressin jälkeistä 
toipumiskykyä, stimuloivat solujen uusiutumista ja 
ihoproteiinien muodostumista, niin että ihosta tulee 
kiinteämpi ja rypyt ja juonteet tasoittuvat.

DNA (deoksiribonukleiinihappo) – geneettistä 
materiaalia, jota on lähes jokaisessa ihmiskehon 
solussa. DNA sisältää organismin kehittymiseen ja 
ylläpitämiseen tarvittavan geneettisen informaation. 
DNA muodostuu yleensä kahdesta toisissaan 
tiukasti kiinni olevasta säikeestä, jotka muodostavat 
kaksoiskierteen.

E-vitamiini – ks. tokoferoli

EPA (eikosapentaeenihappo) – omega-3-
rasvahappo. EPA ja DHA edistävät sydämen 
normaalia toimintaa. Kalaöljy on erinomainen EPA:n 
lähde.

Ethocyn®– anti-ageing ainesosa, jonka on 
kliinisesti todistettu parantavan kiinteän ihon 
pääkomponenttia.

Etnobotaniikka – tiede, jotka tutkii kasveja, joita 
alkuperäiskansat käyttävät niiden iholle hyödyllisten 
vaikutusten vuoksi.

Eukalyptus – yhdistettynä mentoliin ja 
piparminttuöljyyn se viilentää ja virkistää ihoa.  
Sillä on myös voimakas raikas ja piristävä tuoksu.

Fosfatidyylikoliini – uutetaan soijasta. Auttaa 
suojaamaan solukalvoja ja ylläpitämään ihon 
elastisuutta.

Fotosomit – Meriplanktonista uutettuja 
DNA-entsyymejä. Ne suojaavat ihoa liiallisen 
auringonvalon haitallisilta vaikutuksilta. Keho pystyy 
hyödyntämään niitä hyvin, koska lipidit sulkevat ne 
sisäänsä ja kuljettavat oikeaan kohteeseen.

Geenit – elävän organismin perinnöllisyyden 
perustekijät. Geenit ovat DNA:n toiminnallisia 
osia, jotka sisältävät solujen muodostumiseen, 
ylläpitämiseen ja uusiutumiseen tarvittavan 
informaation. Ne myös välittävät periytyvät 
ominaisuudet jälkikasvulle. Jotkut näistä 
ominaisuuksista ovat välittömästi havaittavissa, kuten 
silmien väri tai ruuminjäsenten lukumäärä, jotkut 
ominaisuudet ilmenevät vasta myöhemmin, kuten 
terveys tai vanhenemismuutosten nopeus.

Ginkgo biloba – ginkgo- eli neidonheisipuun 
kasviuute, joka auttaa ylläpitämään vanhetessa usein 
heikkenevää muistia. Se myös auttaa säilyttämään 
kognitiivisia toimintoja.

Glukonolaktoni – polyhydroksihappo, jota on 
luonnostaan ihosoluissa. Sen molekyylirakenne 
tekee siitä hellävaraisen, niin ettei se ärsytä ihoa, 
vaikka tarjoaakin merkittäviä, kliinisesti todistettuja 
anti-ageing-hyötyjä, kuten antioksidatiivinen 
suoja, kosteutus ja ihon oman suojamekanismin 
vahvistuminen.

Granaattiomena – tummanpunainen, erittäin 
runsaasti siemeniä sisältävä, alunperin Persiasta 
kotoisin olevan hedelmä. Granaattiomena sisältää 
polyfenoleja, kuten flavonoideja.

Hapettuminen – Vapaiden radikaalien aiheuttama 
reaktio kehon soluissa. Ajan myötä hapettuneista 
soluista tulee heikompia, jolloin myös niiden kyky 
suoriutua kunnolla kaikista tehtävistään heikkenee.

Herneuute, bambu-uute ja glukosamiini – 
voimakas anti-ageing ainesosien yhditelmä, jonka on 
todettu minimoivan pienten juonteiden ja ryppyjen 
ulkonäköä. Ne lisäävät solujen vaihtuvuutta ja saavat 
aikaan silminnähden nuorekkaan ihon.

Hevoskastanja (Aesculus hippocastanum) – 
Kukkivan puun uute, joka virkistää ihoa.

Hibiskuskukan uute (Hibiscus rosasinensis) 
– käytetään Polynesiassa ja Kaakkois-Aasiassa 
sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa hauteeseen, joka 
puhdistaa, pehmittää ja rauhoittaa.
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HMW-yhdiste – tämä ainutlaatuinen, Nu Skinin 
patentoima ainesosayhdiste koostuu Hypnea 
musciformis -leväuutteesta, pujouutteesta ja 
horsmauutteesta. Rauhoittaa ihoa.

Hyaluronihappo – kosteuttava yhdiste, jota 
esiintyy ihossa luonnostaan. Valittu sen ihon pintaan 
kosteutta sitovan ominaisuuden vuoksi.

Hydroksityrisoli – polyfenoli, jota on ekstra-
neitsytoliiviöljyssä. Tukee ihon sileää ja virheetöntä 
ulkonäköä.

IBR-Dormin® (Narcissus tazetta -uute) – Narsissin 
sipulin sisältämä luonnonyhdiste. Sen on tieteellisesti 
todistettu lisäävän solujen elinikää ja parantavan 
ihon luontaista puolustusmekanismia ulkoisia 
stressitekijöitä vastaan.

Immunoglobuliinit – Yleisesti käytetty termi 
vasta-aineille. Kaikki nisäkkäät tuottavat tätä erityistä 
proteiinia altistuessaan vierasaineille.

Jobin kyynel -uute (Coix Lacryma-Jobi) – 
uutetaan erään koristeruohon siemenistä. Käytetty 
perinteisesti Aasiassa ihon rauhoittamiseen.

Jojobaöljy (Simmondsia chinensis) – 
Luonnonkosteuttaja, jota uutetaan erään 
aavikkopensaan siemenistä. Saa hiukset ja ihon 
näyttämään ja tuntumaan pehmoisilta.

K-vitamiini – tämä rasvaliukoinen vitamiini edistää 
veren normaalia hyytymistä ja luuston pysymistä 
normaalina.

Kaktus – uute, joka auttaa ihoa näyttämään 
kosteutetulta ja hehkuvalta.

Kalsium – ihmisen elimistön yleisin kivennäisaine. 
Kalsium edistää normaalia veren hyytymistä, 
normaalia energia-aineenvaihduntaa, lihasten 
normaalia toimintaa ja ruuansulatusentsyymien 
normaalia toimintaa. Kalsiumia tarvitaan myös 
luuston ja hampaiden pysymiseen normaaleina.

Kamomillauute (Anthemis noblilis ja Chamomilla 
recutita) – tunnetaan rauhoittavista, hoitavista ja ihoa 
pehmentävistä vaikutuksistaan.

Karitevoi (Butyrospermum parkii) – sisältää 
runsaasti pehmittäviä aineosia, jotka vahvistavat ihon 
omaa suojamekanismia ja lisäävät ihon kosteutta.

Karotenoidit – tärkeä rasvaliukoisten 
antioksidanttien ryhmä. Karotenoideja esiintyy 
runsaasti luonnossa ja ne saavat aikaan monien 
hedelmien ja vihannesten punaisen, oranssin ja 
keltaisen värin. Esimerkiksi beetakaroteeni, lykopeeni 
ja astaksantiini kuuluvat karotenoideihin.

Kelpadelie -uute (Macrocystis pyrifera) – 
ruskoleviin kuuluvista päärynälevistä saatu uute. 
Edesauttaa rakenteellisten ihokomponenttien 
synteesiä ja myötävaikuttaa kiinteän ja pehmeän 
näköiseen ihoon.

Kivennäisaineet – olennaisia mikroravinteita, 
jotka pitää saada ravinnosta, sillä keho ei pysty niitä 
tuottamaan. Ne toimivat kofaktoreina monissa kehon 
toiminnoissa.

Koentsyymi Q10 (CoQ10 eli ubikinoni) – Ihossa 
koentsyymi Q10 edistää olennaista soluenergian 
tuotantoa saaden aikaan säteilevän ja nuorekkaan 
ulkonäön.

Kollageeni – proteiini, joka antaa ihoon ja 
muihin kehon kudoksiin rakennetta, vahvuutta ja 
joustavuutta.

Krilliöljy – meriäyriäisistä uutettu öljy, joka tarjoaa 
luonnollisen fosfolipidien, astaksantiinin ja EPA-/
DHA-rasvahappojen yhdistelmän.

Kupari – edistää normaalia energia-
aineenvaihduntaa, hermoston normaalia toimintaa, 
hiusten ja ihon normaalia pigmentoitumista, 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa sekä 
solujen suojaamista hapettumisstressiltä. 

Kurpitsaentsyymit (Lactobacillus/Curcurbita 
pepo -hedelmän fermentistä saatu uute) – 
kurpitsasta uutettuja proteolyyttisiä entsyymejä, jotka 
kuorivat kuolleita ihosoluja iholta.

Laventeliuute (Lavandula angustifolia) – käytetty 
puhdistavana aineosana kautta aikojen.

Luonnon sterolit –niillä on erinomainen 
vedensitomiskyky, ja ne saavat hiukset tuntumaan 
kosteutetuilta ja sileiltä.

Maitohappo – ks. alfahydroksihappo.

Mangaani – biologiassa mangaani-ionit ovat 
kofaktoreina lukuisille eri entsyymeille, joilla 
on monenlaisia toimintoja. Edistää normaalia 
energia-aineenvaihduntaa ja solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Mansikkauute (Fragaria vesca) – auttaa 
rauhoittamaan ihoa ja saa ihohuokoset näyttämään 
pienemmiltä.

Maustepippuri (Pimenta dioica) – Väli-Amerikan 
alkuperäiskansojen käyttämä mauste liennyttämään 
jalkojen jatkuvasti kuivaa ihoa.

Mentha arvensis – Luonnon villiminttu, joka viilentää 
ja virkistää ihoa. Lounais-Amerikan heimojen 
käyttämä kasvi.

Meriperäiset diatomit (Diatomaceous earth) – 
planktonlevistä peräisin olevia hienojakoisia hiukkasia, 
joita käytetään kuolleiden ihosolujen kuorimiseen.

Mikroravinteet – Vitamiinien ja kivennäisaineiden 
kaltaisia ravintoaineita, joita tarvitaan vain hyvin pieniä 
määriä. Mikroravinteita tarvitaan satoihin erilaisiin 
kehon toimintoihin.

NaPCA (Natrium-PCA) – kosteuttaja, joka vetää 
puoleensa kosteutta ja sitoo sitä ihoon.

Oligopeptidi – ihon kosteuteen vaikuttava aine, joka 
korostaa huulten ääriviivoja ja täyteläisyyttä.

Omega-3-rasvahapot – monityydyttymättömiä 
rasvahappoja. Niitä saa pääasiassa krilli- ja kalaöljystä, 
munista ja kasviöljyistä (pellavansiemenöljy). EPA ja 
DHA ovat tärkeimmät rasvahapot.

Pantenoli – kuuluu B-vitamiinien ryhmään. Elvyttävä 
kosteuttaja ja hoitava aineosa sekä iholle että hiuksille.

Papaiini – trooppisesta papaijahedelmästä uutettu 
entsyymi, joka auttaa puhdistamaan tukkeutuneita 
ihohuokosia.

Piparminttuöljy (Mentha piperita) – Luonnon 
kasviöljy, joka viilentää, virkistää ja stimuloi ihoa.

Pistaasiöljy (Pistacia vera) – runsaasti rasvahappoja 
sisältävä pähkinäöljy, joka kosteuttaa ja pehmittää 
ihoa.

Polyfenolit – molekyylejä, joita kasvit tuottavat 
puolustautuakseen. Myös ne pigmentit, jotka ovat 
merkkinä siitä, ovatko hedelmät ja vihannekset 
kypsiä, kuuluvat polyfenoleihin. Niitä kutsutaan myös 
fytokemikaaleiksi tai fytoravintoaineiksi.

Polyhydroksihappo (PHA) – ks. glukonolaktoni

Polymeeriteknologia – sen ansoista saadaan kiinteä 
mutta kuitenkin kevyt peitevoiteen koostumus, ilman 
että siihen tarvitsisi lisätä vaseliinia tai raskaita vahoja. 
Tulos on tasainen ja pitkäkestoinen, ja voidetta voi 
lisätä paksummankin kerroksen.

Pomeranssi eli Citrus aurantium amara – käytetään 
laajalti Kiinassa ja Karibian alueella, erityisesti 
Haitilla, virkistävänä luonnondeodoranttina. 
Vaikka pomeranssi on kotoisin Kiinasta, se tuotiin 
Eurooppaan jo 1000-luvulla. Pomeranssin hedelmä 
Citrus aurantium amara (sevillanappelsiiniksi kutsuttu 
pieni appelsiini) tuli hyvin suosittu, ei pelkästään sen 
herkullisen happamanmakean maun vuoksi, vaan 
myös sen virkistävän ja raikkaan tuoksun sekä hajua 
poistavien ominaisuuksien vuoksi.

Proteiinit – suuria biologisia molekyylejä, 
jotka koostuvat yhdestä tai useammasta 
aminohappoketjusta. Proteiinit suorittavat 
lukuisia toimintoja kehossa, mukaan lukien 
aineenvaihduntareaktiot, DNA:n monistuminen 
ja molekyylien kuljetus. Keho tarvitsee proteiineja 
kudosten rakennusaineeksi. Proteiineja saa lihasta, 
munista, maitotuotteista, pähkinöistä, viljatuotteista, 
hedelmistä ja vihanneksista.

Puuvillan kukka-uute – silottaa hiuksen 
suomukerrosta, suojaa keratiinirakennetta ja kostuttaa 
luonnollisella tavalla sisältämänsä seitsemän 
oligosakkaridin ansiosta, jotka toimivat aktiivisesti 
yhteistyössä keskenään.

Reishi sieni (Ganoderma lucidum) – Reishi on 
puunlahottajasieni, joka kasvaa kielekkeinä puiden 
rungoissa ja kannoissa. Vanhoissa kiinalaisissa 
teksteissä siitä on ylistäviä kuvauksia. Aasian kansat 
ovat hyödyntäneet tätä harvinaista, syvällä metsän 
kätköissä kasvavaa reishi-sientä yli 2000 vuoden ajan.

Retinoli – A-vitamiinin puhdas muoto, joka auttaa 
silottamaan pieniä ryppyjä ja juonteita, kirkastamaan 
ihoa ja tekemään ihosta heleämmän. A-vitamiini 
myös edistää normaalia rauta-aineenvaihduntaa, ihon 
ja näön pysymistä normaalina ja immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

Ruskolevä – sisältää erittäin runsaasti mineraaleja, 
aminohappoja ja antioksidantteja. Myötävaikuttaa 
kosteuden imeytymiseen ja estää sen menetystä.

Sakkaridi-isomeraatti – sitoo kosteutta ihoon, niin 
ettei se pääse kuivumaan, ja antaa iholle terveen 
hehkun.
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Saksanpähkinän kuorijauhe (Juglans regia) – 
jauhetusta pähkinäkuoresta valmistetaan 
hellävarainen kuorinta-aine, jonka avulla ihosta 
saadaan sileämpi ja pehmeämpi.

Salisyylihappo – beetahydroksihappo, joka 
edesauttaa ihon kuoriutumista.

Seleeni – kofaktori glutationiperoksidaasi -entsyymin 
toiminnassa, joka osallistuu solujen suojaamiseen 
hapettumisstressin vaikutuksilta.

Setyloidut rasvahappojen esterit – alkoholilla 
käsitellyn rasvahapon täysin luonnollinen muoto, jota 
keho käyttää emulgaattorina ja voiteluaineena.

Siankärsämö (Achillia millefolium) – kasviuute, 
joka rauhoittaa ihoa.

Sieniuute (Fomes officinalis) – luonnosta peräisin 
oleva, kudoksia supistava aine, jonka on havaittu 
parantavan ihon tiukkuutta ja kiinteyttä, sillä se saa 
ihohuokoset näyttämään pienemmiltä.

Sinkki-PCA –hillitsee talintuotantoa.

Sinkki – hivenaine, jota tarvitaan yli 70:ssä 
kehon entsyymireaktiossa. Sinkki edistää solujen 
suojaamista hapetusstressiltä sekä luuston, näön 
ja ihon pysymistä normaalina. Se myös edistää 
normaalia kognitiivista toimintaa.

Soijalipidit (Glycine soja) – suojaavat ihon herkkää 
kosteussuojakerrosta. Auttavat ihoa pysymään 
pehmeänä ja kosteana.

Takiaisen juuriuute (Arctium lappa) – käytetty 
perinteisesti ongelmaihon hoitoon.

Tokoferoli – tunnetaan myös E-vitamiinina, joka 
edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä.

Tricalgoxyl® (levästä uutettuja sulfatoituja 
oligosakkarideja) – saadaan ruskolevästä. Sisältää 
runsaasti polysakkarideja, jotka tarjoavat ihanteellisen 
ympäristön runsaan näköisille hiuksille.

Ukontulikukka (Verbascum thapsus) – Lounais-
Amerikassa kasvava, kotoperäinen kukkiva kasvi, 
jota Amerikan alkuperäiskansat käyttävät sen ihoa 
rauhoittavien ominaisuuksien vuoksi. 

Urea – erittäin tehokas kosteuttaja. Karbamidi eli 
urea tunkeutuu syvälle ihon uloimpaan kerrokseen ja 
kosteuttaa sekä suojaa kuivaa, vahingoittunutta ihoa. 
Suurina pitoisuuksina se auttaa pehmentämään ja 
poistamaan känsiä ja kovettumia.

Valkohilpan siemenöljy (Limnanthes alba) – 
luonnollinen pehmittävä aine. Kosteuttaa ja elvyttää 
ihoa. 

Valkoisen teen uute (Camiellia sinensis) – 
runsaasti katekiineja sisältävä antioksidantti. Auttaa 
suojaamaan ja korjaamaan ihon omaa, luonnollista 
joustokykyä.

Vapaat radikaalit – kehossa olevia epävakaita 
molekyylejä, jotka etsivät muita molekyylejä 
aiheuttaen ketjureatktion, jossa muodostuu lisää 
vapaita radikaaleja ja molekyylistressiä. Tämä 
ketjureaktio voi aiheuttaa hapettumisstressiä 
solukalvoille, DNA:han ja kudosten proteiineihin.

Vihreä tee (Camellia oleifera ja Camellia 
sinensis) – antioksidantti, joka kosmeettisena 
ainesosana käytettäessä rauhoittaa ongelmaihoa 
ja tasoittaa ihon sävyä. Vihreä tee sisältää useita 
polyfenolimolekyylejä.

Vitamiinit – olennaisia mikroravinteita, jotka pitää 
saada ravinnosta, sillä keho ei pysty niitä tuottamaan. 
Vitamiinit voivat toimia sekä antioksidantteina että 
koentsyymeinä, jotka ovat välttämättömiä yhdisteitä 
monissa kehonsisäisissä reaktioissa.

Väritön karotenoidi (Dunaliella salina -uute) 
– ainutlaatuinen antioksidantti, jota uutetaan 
Välimeressä kasvavista levistä. Auttaa ihoa 
suojautumaan ympäristön haittatekijöiltä.

Youth Gene Clusters – geenien toiminnallinen 
ryhmä, joiden ominaisuudet liittyvät nuoruudelle 
tyypillisiin piirteisiin. Nämä ”nuoruuden 
geenikasaumat" ovat olennaisen tärkeitä 
arSuperMarkereita.
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Nu Skin® 

Advanced Liquid Finish SPF 15 51
Advanced Tinted Moisturizer SPF 15 51
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Body Bar 39
Body Cleansing Gel 39
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Celltrex® CoQ10 Complete 29, 36
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Creamy Cleansing Lotion 28, 29
Creamy Hydrating Masque 37
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Custom Colour Desired Effects Eye Shadow 53
Custom Colour MoisturShade Wet/Dry Pressed Powder 51
Defining Effects Smooth Eye Liner 53
Dividends® Aftershave Balm 42

Dividends® Shave Cream 42
Enhancer 31
Epoch® Ava puhi moni Anti-Dandruff Shampoo 47
Epoch® Ava puhi moni Conditioner 47
Epoch® Ava puhi moni Shampoo and Light Conditioner 47
Epoch® Baby Hibiscus Hair and Body Wash 47
Epoch® Baobab Body Butter 45
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Epoch® Everglide 46
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Epoch® Force For Good Collection 46
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Epoch® Polishing Bar 46
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Exfoliant Scrub 37
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Finishing Powder 51
Hand Lotion 39
Intensive Eye Complex 31
LightShine 5 Colour eyeshadow palette 53
LightShine Blush Duo 51
LightShine Eyebrow Shaping kit  53
Liquid Body Bar 39
Liquid Body Lufra 39
Lip Plumping Balm 52
Moisture Restore Day SPF 15 Combination to Oily Skin 29
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 28, 29
Moisture Restore Intense Moisturizer 31
Moisturizing Shampoo 41
NaPCA Moisture Mist 31
NaPCA Moisturizer 31
Night Supply Nourishing Cream 28, 29
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer  27
Nu Skin 180°® Anti-Ageing System 27
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Polishing Peel 37
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ANTAMISEN KULTTUURI
Nu Skinin antamisen kulttuuri yhdistää Nu Skin® -jakelijoiden, -asiakkaiden ja -työntekijöiden muodostaman 
perheen erilaisissa humanitaarisissa projekteissa, mikä moninkertaistaa yhtiön kyvyn ruokkia maailman lapsia 
ja parantaa heidän elinolosuhteitaan.
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NU SKIN 
FORCE FOR GOOD 
FOUNDATION®

Voittoa tavoittelematon Nu Skin Force for Good Foundation® 
-säätiö on vuodesta 1996 lähtien myöntänyt yli 51 milj. USD 
erilaisiin avustusprojekteihin parantaakseen lasten elämää maailman 
eri puolilla. Koska Nu Skin® vastaa kaikista säätiön hallinto- ja 
yleiskustannuksista, 100 % anteliaiden jälleenmyyjiemme 
lahjoituksista sekä ainutlaatuisen Epoch®-tuotesarjan ja VitaMeal 
-ravintotuotteen myynneistä saaduista tuloista käytetään suoraan 
lasten terveyden, koulutusmahdollisuuksien ja taloudellisen 
tilanteen parantamiseen. Tärkeimpiä projekteja ovat:

•  Kestävän maatalouden opettaminen Malawissa Mtalimanjan kylän 
SAFI-koulun (School of Agriculture for Family Independence) 
sekä Seeds of Hope -uudelleenmetsittämishankkeen avulla.

•  Koulujen rakentaminen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen 
saarilla asuville lapsille Seacology-järjestön kautta.

•  Tutkimuksen rahoitus hoitokeinon löytämiseksi toistaiseksi 
parantumattomaan, vaikeaan ihosairauteen nimeltä  
Epidermolysis Bullosa (EB).

Saadaksesi aiheesta lisätietoa, tai jos haluat lahjoittaa, mene osoitteeseen: 
www.forceforgood.org
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NOURISH THE CHILDREN®
Parempi elämä hädänalaisille lapsille.
Nu Skinin Nourish the Children® -ohjelman ansiosta joka sekunti yksi nälkää näkevä lapsi saa VitaMeal annoksen. 
Nourish the Children® on innovatiivinen liiketoimintahanke, joka helpottaa VitaMealin myyntiä, lahjoituksia ja 
jakelua. Tämän ainutlaatuisen sosiaalisen Nu Skin® -jakelijoiden ja -asiakkaiden muodostaman yritysverkoston kautta 
miljoonat aliravitut lapset eri puolilla maailmaa saavat joka kuukausi elintärkeän ateriansa.
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Nu Skin® tutkijat tekivät yhteistyötä lasten aliravitsemukseen erikoistuneen, johtavan asiantuntijan kanssa VitaMealin kehittämiseksi. 
Yksi VitaMeal-pussi sisältää 30 lastenannosta, mikä on riittävä määrä tarjoamaan tarpeelliset vitamiinit ja ravintoaineet yhden lapsen 
ruokkimiseksi kuukauden ajan. Vuodesta 2002 alkaen Nourish the Children® -hankkeen kautta on lahjoitettu yli 450 miljoonaa ateriaa.

1 VITAMEAL-PUSSI
30 LASTENANNOSTA
Tuotenro. 97113532

2 VITAMEAL-PUSSIA
60 LASTENANNOSTA
Tuotenro. 97113524

5 VITAMEAL-PUSSIA
150 LASTENANNOSTA
Tuotenro. 97000924

MAKSIMOI LAHJOITUKSESI
Nu Skin® lahjoittaa yhden ylimääräisen VitaMeal -pussin 
jokaista ostettua 5-pakkausta kohden. Muista VitaMeal-
lahjoituksista Nu Skin® tarjoaa aina yhden pussin jokaista 
kahdeksaa ostettua pussia kohden.

Nourish the Children® -hankkeen Malawin ja Kiinan 
VitaMeal-tuotantolaitokset myötävaikuttavat myös uusien 
työpaikkojen ja taloudellisten mahdollisuuksien 
syntymiseen.

www.nourishthechildren.com
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PALKITSE ITSEÄSI 
JOLLAIN TODELLA 
KANNATTAVALLA
AUTOMAATTISTEN TOIMITUSTEN  
PALKKIO-OHJELMA (ADR)
KOSKA SINÄ ANSAITSET PARASTA

PARHAAT TUOTTEET
PARHAAT HINNAT
PARAS PALVELU
ADR on yksinkertaisesti helpoin tapa vastaanottaa lempituotteesi. Valitsemasi tuotteet 
toimitetaan sinulle kätevästi joka kuukausi haluamanasi päivänä. Nauti näistä ja monista  
muista ADR -tilauksen hyödyistä:

• Saat 5% alennuksen normaaleista tuotteiden ostohinnoista.
• Ansaitse ostoksistasi takaisin jopa 30% tuotepisteinä.
• Säästä yli 50 % toimituskuluista* hallinnoimalla tilaustasi verkkosivuillamme.

*Tietyt markkina-alueet/erityisalueet ja saaret eivät kuulu tämän alennukseen piiriin.

Saa tieto tuoreimmista uutisista 
ja kampanjoistamme seuraamalla 
Facebook -tiliämme
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