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Magia începe aici. Experimentează puterea renumitelor ingrediente 
anti‑îmbătrânire de la Nu Skin. Împreună cu tehnologia de ultimă 
generație a LumiSpa și a dispozitivelor Galvanic, îngrijirea personalizată 
a pielii oferită de ageLOC Me și nu numai, știința noastră ageLOC 
oferă pielii tale tot ce are nevoie pentru a adresa semnele vizibile ale 
îmbătrânirii pentru o reflexie frumoasă și tânără.

dezvăluie secretele pielii cu aspect întinerit
AGELOC



PRODUS ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE DE ZI PENTRU HIDRATAREA 
FACIALĂ 25 ML

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

Ușor și simplu de utilizat, ageLOC Radiant Day SPF 22 
oferă luminozitate și hidratare evidentă pielii în timp 
ce ajută la controlarea apariției semnelor vizibile de 
îmbătrânire ale pielii. Formula delicată ca mătasea 
îți protejează pielea de expunerea excesivă la soare, 
lăsând‑o moale și catifelată și reduce aspectul liniilor și 
al ridurilor fine pentru o piele perfectă și luminoasă.

În fiecare dimineață, aplică o cantitate de mărimea 
unui bob de mazăre pe vârful degetelor și folosind o 
mișcare ascendentă spre exterior, pe față și gât, evitând 
ochii. Mărimea pachetului ageLOC Radiant Day SPF 22 
și instrucțiunile sunt optimizate pentru o utilizare de 
30 de zile.

ageLOC Radiant Day și ageLOC Transforming Night 
sunt frați! Având numeroase ingrediente de hidratare și 
anti‑îmbătrânire comune, acestea asigură tenului tău un 
flux de beneficii complementare pentru un efect optim! 
ageLOC Radiant Day este disponibil, de asemenea, 
ca parte din pachetul ageLOC Transformation. 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

SPUMĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU CURĂȚARE 
ȘI TONIFIERE 60 ML

Combină curățarea și tonifierea într‑un singur pas 
simplu cu ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Formula 
luxuriantă cu dublă acțiune se transformă într‑o 
spumă pentru a curăța, reface și hidrata delicat pielea. 
De asemenea, ajută la menținerea nivelului natural al 
pH‑ului pielii, în timp ce ingredientele noastre ageLOC 
adresează semnele vizibile de îmbătrânire ale pielii 
direct la sursă.

A se folosi de două ori pe zi, dimineața și seara. 
Umezește fața și gâtul cu apă călduță. Pompează produs 
de trei ori pe vârful degetelor și masează ușor fața și 
gâtul, evitând contactul direct cu ochii. Clătește cu apă 
caldă și usucă prin tamponare. Mărimea pachetului 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone și instrucțiunile sunt 
optimizate pentru o utilizare de 30 de zile.

Nu numai că vei economisi timp atunci când ai 
un program încărcat prin combinarea sarcinilor de 
curățare și tonifiere, dar vei experimenta și minunile 
ingredientelor noastre brevetate ageLOC, care adresează 
semnele vizibile de îmbătrânire ale pielii direct la sursă. 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone este de asemenea 
disponibil în pachetul ageLOC Transformation.

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

ageLOC Future Serum și puterea amestecului brevetat 
de ingrediente ageLOC, dezvăluie o piele mai tânără în 
8 feluri diferite. Țintește semnele vizibile ale îmbătrânirii 
pielii direct la sursă, hidratează și bucură‑te de o 
structură mai fermă a pielii, cu o nuanță uniformă 
și luminoasă în timp ce reduci aspectul porilor și al 
decolorărilor. Acesta este o combinație pe cinste!

Înainte de a hidrata dimineața și seara, pompează de 
două ori pe vârful degetelor și aplică serul cu o mișcare 
ascendentă spre exterior, pe față și gât, evitând zona 
ochilor. Mărimea pachetului ageLOC Future Serum 
și instrucțiunile sunt optimizate pentru o utilizare 
de 30 de zile. 

ageLOC Future Serum este susținut de ingredientele 
noastre brevetate ageLOC, cruciale în combaterea 
semnelor vizibile de îmbătrânire ale pielii, direct 
la sursă. Este minunat pentru sarcini multiple, 
de asemenea; vei experimenta 8 beneficii diferite 
pentru piele într‑un pachet mic! Future Serum 
face parte, de asemenea, din pachetul ageLOC 
Transformation.

4Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com

SER ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU FAȚĂ 30 ML



MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

CREMĂ HIDRATANTĂ DE  
FAȚĂ ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, PENTRU NOAPTE 30 ML

Diminuează aspectul liniilor fine, a ridurilor și a porilor 
cu ageLOC Transforming Night, o cremă intens 
hidratantă ce lucrează împreună cu procesul natural 
de reînnoire al pielii din timpul nopții, pentru ca tu 
să te trezești cu o piele suplă și delicată. Alimentat 
de ingrediente delicate și amestecul nostru ageLOC, 
hidratează, întinerește și adresează semnele de 
îmbătrânire ale pielii direct la sursă.

Pentru a completa ritualul de seară, eliberează o 
cantitate mică de produs pe vârful degetelor și 
aplică pe față și gât folosind o mișcare ascendentă, 
spre exterior, evitând zona ochilor. Pachetul ageLOC 
Transforming Night și instrucțiunile sunt optime pentru 
o utilizare de 30 de zile. 

ageLOC Transforming Night și ageLOC Radiant Day 
sunt frați! Având multe ingrediente de hidratare și 
anti‑îmbătrânire comune, acestea asigură tenului tău 
o serie de beneficii complementare pentru un efect 
optim! Acest produs este disponibil și ca parte din 
pachetul ageLOC Transformation. 

TRANSFORMING  
NIGHT
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Îți prezentăm ageLOC - perla coroanei Nu Skin. Rezultatul a ani întregi de colaborare și 
cercetare științifică fără precedent, ne-a ajutat să ajungem în această eră nouă a îngrijirii 
pielii pentru anti-îmbătrânire. 

Exclusiv pentru Nu Skin, această tehnologie este cea care ne ajută să te ajutăm. Prin 
combaterea semnelor vizibile de îmbătrânire ale pielii la sursă, produsele ageLOC 
funcționează pentru a estompa aspectul acestora și a dezvălui o variantă a ta întinerită. 

arată la fel de tânăr(ă) precum te simți
ȘTIINȚA AGELOC

INOVARE PRIN COLABORARE
Inovarea și colaborarea stau la baza succesului nostru, conducând Nu Skin către rolul de 
lider în lumea wellness-ului și a înfrumusețării cu o gamă largă de formule și tehnologii 
brevetate. Acest lucru ne diferențiază și ne ajută să ridicăm ștacheta în industria 
anti-îmbătrânire. Prin înțelegerea și combaterea surselor de îmbătrânire cu ajutorul 
produselor noastre, putem oferi soluții reale, cu rezultate clare, vizibile și demonstrabile. 

Dar desigur, nu facem acest lucru singuri. Echipa noastră de cercetători interni se 
dezvoltă într-o atmosferă dedicată cercetării și dezvoltării. Nu Skin continuă să dezvolte 
produse extraordinare pentru îngrijirea pielii pentru a cuceri industria, prin construirea 
relațiilor de colaborare cu instituții de cercetare renumite.

ȘTIINȚA DIN SPATELE MAGIEI
Nu Skin combate semnele vizibile ale îmbătrânirii cum nu s-a mai văzut vreodată. 
Colaborând cu cercetători renumiți din lume în anti-îmbătrânire, oamenii de știință 
de la Nu Skin au identificat grupurile cheie de gene care influențează modul în care 
îmbătrânim. Știința exclusivă ageLOC adresează aceste surse principale ale îmbătrânirii 
pentru a dezvolta produse care te ajută să arăți și să te simți mai tânăr(ă).

ECHILIBRUL TINEREȚII
Identificarea acestor grupuri cheie este doar primul pas. De asemenea, este important 
să înțelegem modul în care activitatea acestora poate influența aspectul întinerit al 
pielii. Reechilibrarea acestui profil de expresie este un proces subtil, nefiind o acțiune 
imediată ci mai degrabă o acțiune progresivă. Nu este așa de simplu cum ar fi să le 
pornim sau să le oprim, este o chestiune de a reduce activitatea unora și de a intensifica 
activitatea altora. Știința ageLOC de la Nu Skin acționează pentru a atinge echilibrul 
perfect, creând noi oportunități pentru a ajuta pielea cu aspect tânăr.
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bucură-te de o piele cu aspect întinerit 
din cap până-n picioare

AGELOC GALVANIC SPA  
ȘI AGELOC GALVANIC BODY SPA

ageLOC Galvanic Spa te ajută să obții un aspect 
tânăr al pielii din cap până-n picioare, cu capete 
interschimbabile pentru față, scalp și corp. Vei observa 
cu uimire cum aspectul liniilor și al ridurilor fine este 
redus, un ten luminos revine la viață, iar scalpul și pielea 
ta sunt revitalizate. Creat pentru a optimiza beneficiile 
produselor complementare prin curentul galvanic, 
secretul pielii cu aspect tânăr este la îndemâna ta.

Dacă ești impresionat(ă) de asta - și ar trebui să fii - de 
ce să te oprești aici? Permite-ne să-ți prezentăm 
ageLOC Galvanic Body Spa. Ușor de utilizat, și mai 
simplu de manevrat, combaterea semnelor vizibile 
de îmbătrânire ale pielii nu a fost niciodată mai 
simplă. Creat păstrând în minte simplitatea, forma sa 
confortabilă acționează împreună cu formele naturale 
ale corpului pentru a optimiza efectele ageLOC Body 
Shaping Gel pentru o variantă a ta întinerită. Prin curent 
galvanic pulsatoriu, Galvanic Body Spa oferă o cale 
delicată și simplă spre o piele mai fermă și mai delicată, 
în timp ce reduce aspectul celulitei pentru un look 
tânăr și tonifiat.
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GELURI FACIALE  
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU PROSPEȚIME ȘI 

REVITALIZARE 8 X 4 ML

Folosite împreună cu dispozitivul ageLOC Galvanic 
Spa de la Nu Skin, ageLOC Galvanic Spa Facial Gels 
aduc experiența de tip spa în confortul casei tale, 
oferind fermitate și efect de lifting pielii în timp ce 
îndepărtează impuritățile și ajută la reducerea vizibilă 
a liniilor și ridurilor*. Ingredientele noastre ageLOC 
acționează asupra semnelor vizibile ale îmbătrânirii 
pielii pentru a‑ți oferi un aspect întinerit.

Utilizează gelurile împreună cu dispozitivul Galvanic 
Spa și Face Conductor de 2 sau 3 ori pe săptămână. 
Întinde gelul Pre‑Treat Gel pe față și gât și începe 
prin selectarea Aplicare #1 pe dispozitivul tău pentru 
prima aplicare. Menține dispozitivul în contact cu 
pielea. Îndepărtează orice surplus de produs și repetă 
procesul cu Treatment Gel, selectând Aplicare #2.

Folosirea Facial Gels cu ageLOC Galvanic Spa și 
Face Conductor îți asigură beneficiile optime ale 
acestor produse.  
 
* Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale 
efectuate în 2020 de o parte terță în cadrul unui studiu in 
vivo „simplu orb”,  randomizat, de 4 săptămâni, pe 30 de 
subiecți de sex feminin care au folosit sistemul de trei 
ori pe săptămână.

CONDUCTOR FACIAL

Acest instrument util oferă suprafața ideală pentru 
utilizarea cu Galvanic Spa Facial Gels. Forma sa 
unică creează o suprafață care reține mai mult 
produs ageLOC între conductor și piele, optimizând 
transmiterea ingredientelor cheie ageLOC. Pe măsură 
ce Face Conductor este folosit pe piele, o cantitate 
nouă de produs este captată și aplicată direct pe 
zona critică.

Folosește Conductor facial împreună cu dispozitivul 
Galvanic Spa și Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC 
de 2 dau 3 ori pe săptămână.  Întinde gelul Pre‑Treat 
Gel pe față și gât și începe selectând Aplicare #1 pe 
dispozitivul tău, timp de 2 minute. Menține dispozitivul 
în contact cu pielea. Îndepărtează orice surplus al 
produsului și repetă timp de 3 minute procesul cu 
Treatment Gel, selectând pasul Aplicare #2.

Acest produs este potrivit doar pentru a fi utilizat 
cu ageLOC Galvanic Spa și Galvanic Spa Facial Gels 
with ageLOC.

GALVANIC  
SPA

DISPOZITIV ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU 
REVITALIZAREA PIELII

Atunci când este utilizat împreună cu diferite produse 
Nu Skin, acest dispozitiv intuitiv și modern folosește 
curent galvanic auto‑reglabil, adesea utilizat în 
spa‑uri pentru a oferi beneficii optime. Estompează 
aspectul liniilor și a ridurilor fine, reîntinerește tenul și 
revitalizează aspectul pielii. Adu experiența spa în casa 
ta cu rezultate remarcabile.

Folosește împreună cu Galvanic Spa Facial Gels with 
ageLOC, Tru Face Line Corrector, ageLOC Nutriol 
Intensive Scalp & Hair Serum sau ageLOC Body Shaping 
Gel și conductorul Galvanic Spa potrivit. Urmând 
instrucțiunile de utilizare specifice, aplică produsul pe 
piele. Atașează conductorul, apoi selectează una dintre 
Aplicările de la #1 la #5, conform instrucțiunilor.

Dispozitivul setează nivelul de curent de care are 
nevoie fiecare tip de piele, asigurând o experiență 
confortabilă și eficientă de fiecare dată. În afară de 
Galvanic Spa Facial Gels, dispozitivul tău funcționează 
și cu Tru Face Line Corrector, ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum și ageLOC Body Shaping Gel, 
cu beneficii specifice de la fiecare. Încearcă‑le!

GALVANIC SPA  
FACIAL GELS

GALVANIC SPA  
FACE CONDUCTOR 

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ
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BODY CONDUCTOR

Format din trei noduri rotunjite pentru a optimiza 
aria de acoperire a produsului, Galvanic Spa Body 
Conductor este ușor de utilizat împreună cu ageLOC 
Body Shaping Gel.

Apasă cu fermitate pentru a introduce conductorul în 
locul destinat acestuia. Aplică o cantitate generoasă 
de ageLOC Body Shaping Gel pe o zonă vizată 
(brațe, picioare, coapse sau fese). Nu freca. Selectează 
Aplicare #4 și alocă 5 minute pe fiecare zonă adresată, 
3 zile pe săptămână.

Poți utiliza ageLOC Body Shaping Gel cu acest 
dispozitiv și Galvanic Body Spa!

GALVANIC SPA  
SCALP CONDUCTOR

SCALP CONDUCTOR

Cu un design nou, cu o formă ergonomică 
îmbunătățită, acest conductor practic, sub formă 
de pieptene este mai ușor de folosit decât oricând. 
Dinții săi au o suprafață mai mare decât modelul 
anterior și au forma potrivită pentru urma conturul 
scalpului, îmbunătățind contactul cu până la 50%. 
Astfel tu te vei bucura de beneficiile maxime ale 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Apasă cu fermitate pentru a introduce conductorul în 
locul destinat acestuia. Aplică ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum pe părul uscat sau umed. Împarte 
părul după cum este necesar pentru a pulveriza serul 
direct pe scalp și pe rădăcini. Masează delicat produsul 
pe scalp utilizând degetele și aranjând șuvițele rebele. 
Selectează Aplicare #5 și folosește dispozitivul timp de 
2 minute, dimineața și seara.

Așa cum îi spune și numele, Galvanic Spa Scalp 
Conductor este o completare excelentă pentru 
dispozitivul tău ageLOC Galvanic Spa, care ajută la 
optimizarea beneficiilor ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum. 

 GALVANIC SPA  
BODY CONDUCTOR

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

FOCUS AREA CONDUCTOR

Suprafața netedă și ovală a conductorului Galvanic Spa 
Focus Area Conductor permite un contact îmbunătățit 
cu pielea, ajutând la optimizarea efectelor Tru Face 
Line Corrector în timp ce acționează asupra liniilor și 
ridurilor fine din jurul ochilor, a gurii și de pe frunte. 

Apasă cu fermitate pentru a introduce conductorul în 
locul destinat acestuia. Întinde o cantitate generoasă 
de Tru Face Line Corrector peste liniile din jurul 
gurii, a ochilor și de pe frunte, aplicând pe rând pe 
fiecare zonă. Nu freca. Evită contactul direct cu ochii. 
Selectează Aplicare #3 și alocă 2 până la 5 minute 
fiecărei zone, dimineața și seara.

Poți utiliza acest accesoriu util cu ageLOC Galvanic Spa 
și Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA  
FOCUS AREA CONDUCTOR
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

TRIO ANTI-AGEING PENTRU FERMITATEA PIELII

Colecția noastră de ageLOC Galvanic Body Spa, 
ageLOC Body Shaping Gel și ageLOC Dermatic 
Effects. Dispozitivul nostru a fost prevăzut cu un 
curent galvanic pulsatoriu, despre care cercetările au 
demonstrat că optimizează beneficiile produselor. 
Împreună, trio‑ul nostru oferă corpului tău un aspect 
mai ferm, mai neted și mai conturat.

Pentru rezultate optime, utilizează împreună cu Body 
Shaping Gel, o dată pe zi, 3 zile pe săptămână pe brațe, 
abdomen, fese și/sau coapse. Aplică gelul pe zona 
dorită, apoi umezește‑ți mâinile înainte de a utiliza 
dispozitivul pentru a masa zona până se încheie ciclul. 
Șterge surplusul cu un prosop umed și continuă cu 
ageLOC Dermatic Effects! 

Dispozitivul tău prezintă o suprafață conductoare ageLOC 
mai mare ca niciodată, capabilă să maximizeze distribuirea 
produsului pentru îmbunătățiri optime vizibile. 

GALVANIC  
BODY TRIO

LOȚIUNE PENTRU CONTURUL CORPULUI 150 ML

Ingredientele ageLOC din Dermatic Effects adresează 
semnele vizibile de îmbătrânire ale pielii direct la sursă, 
în timp ce formula sa ajută la netezirea aspectului 
de celulită și oferă pielii un aspect mai ferm pentru 
un look tânăr. Tehnologia optică de ultimă generație 
difuzează instantaneu lumina pentru o suprafață 
netedă a pielii.

Pentru rezultate optime, utilizează împreună cu 
tratamentul ageLOC Body Shaping Gel, aplică Dermatic 
Effects de două ori pe zi, o dată dimineața și o dată 
seara, pe pielea brațelor, coapselor, feselor și/sau 
abdomenului. 

Dermatic Effects este o loțiune cu multe aptitudini. 
Ajută la îmbunătățire procesului de refacere a celulelor 
pentru a oferi pielii tale un aspect radiant natural, 
în timp ce vei experimenta și beneficiile hidratante 
în fiecare zi, netezindu‑ți pielea. 

GEL PENTRU CONTURAREA CORPULUI 150 ML

Utilizat împreună cu Galvanic Body Spa, acest gel 
țintește sursele semnelor vizibile de îmbătrânire 
ale pielii și estompează celulita pentru un aspect 
mai ferm și conturat. Formulat pentru a revigora 
pielea, semnele vizibile de îmbătrânire sunt reduse, 
iar aspectul zonelor cu denivelări este uniformizat, 
toate pentru îmbunătățirea aspectului general al 
pielii și a felului în care se simte la atingere. 

Pentru rezultate optime, utilizează împreună cu 
Galvanic Body Spa, o dată pe zi, 3 zile pe săptămână, 
pe brațe, abdomen, fese și/sau coapse. Aplică gelul 
pe zona dorită, apoi umezește‑ți mâinile înainte de a 
utiliza dispozitivul pentru a masa zona până se încheie 
ciclul. Șterge surplusul cu un prosop umed și continuă 
cu ageLOC Dermatic Effects! 

Acest gel, creat pentru a fi compatibil cu dispozitivul 
Galvanic Body Spa, este special formulat pentru a 
revigora pielea în timp ce reduce apariția semnelor 
vizibile de îmbătrânire. Atunci când este utilizat 
conform instrucțiunilor, studiile arată că vei vedea 
efectele combinației Galvanic Body Spa/ageLOC Body 
Shaping Gel/ageLOC Dermatic Effects în aproximativ 
12 săptămâni. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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vă prezentăm
AGELOC LUMISPA
Crearea unei rutine poate fi o provocare și poate necesita 
mult timp, dar nu trebuie să fie așa. Vă prezentăm ageLOC 
LumiSpa: un dispozitiv pentru îngrijirea completă a pielii ce 
vă poate ajuta să vă ocupați de cele mai comune îngrijorări, 
cu rezultate fantastice și fără a-ți irosi dimineața. 

O piele cu aspect tânăr începe cu o curățare meticuloasă. 
Dacă îl folosești de două ori pe zi, doar 2 minute, cu unul dintre 
produsele noastre de curățare Activating Cleanser, ca parte a 
rutinei tale zilnice de îngrijire a pielii, vei începe să te bucuri de 
7 beneficii uimitoare care depășesc o simplă curățare:

• Piele curățată temeinic  
• Strălucire
• Catifelare
• Netezime  
• Aspect redus al porilor  
• Claritate
• Prospețime 

Îngrijirea pielii nu se oprește la curățare. Folosirea LumiSpa 
Accent & IdealEyes împreună cu dispozitivul tău îți permite 
să adresezi zonele mici, greu accesibile din jurul ochilor, 
revigorând și exfoliind cu atingerea delicată de care această 
piele fină are nevoie. 

• Lasă zona ochilor proaspătă și odihnită.
•  Diminuează aspectul cearcănelor, ochilor umflați, 

pungilor de sub ochi și a pielii obosite.
•  Oferă un efect vizibil de lifting și fermitate pielii de sub 

ochi și pleoapelor superioare.
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

AGELOC LUMISPA  
CLEANSING KIT

SET PERFORMANT ȘI DELICAT PENTRU  
ÎNGRIJIREA PIELII 100 ML

ageLOC LumiSpa simplifică îngrijirea pielii feței cu un 
dispozitiv practic, ușor de utilizat. Utilizat împreună cu 
un produs Activating Cleanser de două ori pe zi, pielea 
ta va începe să experimenteze 7 beneficii incredibile 
ce depășesc o simplă curățare în doar două minute. 
Rezultatul? Un ten cu aspect tânăr, luminos și radiant 
în timp, cu o piele mai delicată și catifelată după o 
singură utilizare. 

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Dispozitivul ageLOC LumiSpa este rezistent la apă, ceea 
ce îl face minunat pentru utilizare la duș. De asemenea, 
este complet automat. Dispozitivul se va opri pentru a 
te anunța dacă îl folosești incorect și se va opri automat 
la sfârșitul ciclului, făcând ca rutina ta de îngrijire a 
pielii să fie mai convenabilă ca niciodată! Folosește‑l 
împreună cu produsul de curățare ageLOC Activating 
Cleanser preferat.

PRODUS CREMOS PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI  
PENTRU TEN SENSIBIL 100 ML

PRODUS CREMOS PENTRU CURĂȚAREA PIELII  
PENTRU TEN USCAT 100 ML

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

Dacă ai o piele sensibilă, curățarea nu este întotdeauna 
ușoară. ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pentru 
ten sensibil oferă o senzație suplimentară de confort cu 
o formulă ce conține extracte de ovăz și pin chinezesc 
pentru o piele mai moale și relaxată. Sistemul său 
cu acțiune moderată curăță bine și delicat pielea în 
timp ce păstrează sub control uscăciunea, iritațiile și 
rigiditatea pielii.

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Fiecare ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se alătură 
ingredientelor ageLOC brevetate, care țintesc semnele 
vizibile de îmbătrânire direct la sursă, cu ingrediente 
selectate pentru a rezolva problemele fiecărui tip de 
piele. Esențial pentru experiența LumiSpa, acestea 
oferă un mâner confortabil și o protecție ideală de care 
dispozitivul tău are nevoie pentru a garanta soluția 
noastră 7 în 1 pentru o piele cu un aspect tânăr. 

Pielea exfoliată și uscată poate fi o provocare. 
Aceasta necesită un echilibru în curățare și hidratare. 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pentru ten uscat 
este formulat cu ingrediente special selectate pentru 
a‑ți permite să experimentezi o curățare delicată care 
te ajută să eviți rigiditatea inconfortabilă și să menții 
hidratarea naturală a pielii.

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Fiecare ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se alătură 
ingredientelor ageLOC brevetate, care țintesc semnele 
vizibile de îmbătrânire direct la sursă, cu ingrediente 
selectate pentru a rezolva problemele fiecărui tip de 
piele. Esențial pentru experiența LumiSpa, acestea 
oferă un mâner confortabil și o protecție ideală de care 
dispozitivul tău are nevoie pentru a garanta soluția 
noastră 7 în 1 pentru o piele cu un aspect tânăr.
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

PRODUS CREMOS PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI  
PENTRU TEN NORMAL ȘI MIXT 100 ML

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pentru ten 
normal și mixt conține un amestec de extracte din 
alge și plante ce îți vor lăsa tenul curat și proaspăt. 
Nu numai că îți va păstra echilibrul nivelului de 
hidratare al tenului, dar va elibera și porii din zonele 
grase la persoanele cu ten mixt. 

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Fiecare ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se alătură 
ingredientelor ageLOC brevetate, care țintesc semnele 
vizibile de îmbătrânire direct la sursă, cu ingrediente 
selectate pentru a rezolva problemele fiecărui tip de 
piele. Esențial pentru experiența LumiSpa, acestea 
oferă un mâner confortabil și o protecție ideală de care 
dispozitivul tău are nevoie pentru a garanta soluția 
noastră 7 în 1 pentru o piele cu un aspect tânăr. 

PRODUS CREMOS PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI  
PENTRU TEN PREDISPUS LA PROBLEME 100 ML

Perfect pentru a ține sub control petele de pe piele, 
acest produs de curățare cu ingrediente atent 
selecționate ajută la atenuarea aspectului erupțiilor 
cutanate, curăță pielea și porii fără a compromite 
confortul, ajutându‑te astfel să controlezi aspectul 
imperfecțiunilor tenului.

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Fiecare ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se alătură 
ingredientelor ageLOC brevetate, care țintesc semnele 
vizibile de îmbătrânire direct la sursă, cu ingrediente 
selectate pentru a rezolva problemele fiecărui tip de 
piele. Esențial pentru experiența LumiSpa, acestea 
oferă un mâner confortabil și o protecție ideală de care 
dispozitivul tău are nevoie pentru a garanta soluția 
noastră 7 în 1 pentru o piele cu un aspect tânăr. 

PRODUS CREMOS PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI  
PENTRU TEN GRAS 100 ML

Dorești să îmbunătățești aspectul tenului lucios 
și cu pori astupați? ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser pentru ten gras conține troscot japonez 
pentru a preveni acumulările de grăsime, în timp 
ce antioxidanții puternici precum extractul de rodie 
transformă tenul gras într‑unul luminos și revigorat.

Umezește‑ți fața cu apă caldă și aplică o cantitate 
generoasă de produs pentru curățare pe piele, 
evitând zona ochilor. Umezește capul dispozitivului 
și pornește‑l. Plimbă‑l încet pe față, folosind mișcări 
ample. Nu freca și nu apăsa tare. La fiecare 30 de 
secunde, dispozitivul se va opri pentru a‑ți permite 
să‑l deplasezi pe o altă parte a feței. După utilizare, 
clătește fața și usucă prin tamponare.

Fiecare ageLOC LumiSpa Activating Cleanser se alătură 
ingredientelor ageLOC brevetate, care țintesc semnele 
vizibile de îmbătrânire direct la sursă, cu ingrediente 
selectate pentru a rezolva problemele fiecărui tip de 
piele. Esențial pentru experiența LumiSpa, acestea 
oferă un mâner confortabil și o protecție ideală de care 
dispozitivul tău are nevoie pentru a garanta soluția 
noastră 7 în 1 pentru o piele cu un aspect tânăr. 

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING  
CLEANSER
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

CARE AGELOC LUMISPA 
ACTIVATING CLEANSER CAP DE SILICON IGIENIC NEABRAZIV  

NORMAL / DELICAT / FERM

Moale și eficientă, suprafața celor trei Capete de 
Silicon ageLOC LumiSpa este igienică și mai ușor de 
curățat decât capetele cu peri disponibile pe piață în 
mod obișnuit. Tehnologia lor unică cu mișcare dublă 
permite contactul precis cu pielea, pentru a profita 
la maxim de beneficiile produselor ageLOC LumiSpa 
Activating Cleanser. Alege între Normal (standard), 
Ferm și Delicat pentru a optimiza beneficiile produsului 
tău ageLOC Activating Cleanser.

Capetele ageLOC Silicone Head se atașează și se 
desprind ușor de dispozitivul LumiSpa. Îndepărtează 
capul ageLOC Silicone Head după fiecare utilizare, 
clătește‑l bine, usucă‑l și înlocuiește‑l pentru a‑ți 
păstra dispozitivul într‑o formă perfectă. Recomandăm 
schimbarea capului de silicon ageLOC la fiecare trei luni 
pentru cele mai bune rezultate și o igienă mai bună.

Observi modelul? Designul specific și textura ageLOC 
LumiSpa Silicone Head sunt cele care permit contactul 
precis și mișcarea necesară produselor ageLOC 
LumiSpa Activating Cleanser pentru a acționa asupra 
pielii tale. Aceasta este inovația Nu Skin la cel mai 
înalt nivel.

SET PENTRU ÎNGRIJIREA OCHILOR PENTRU 
FERMITATE ȘI PROSPEȚIME 

Cea mai recentă noutate a dispozitivului ageLOC 
LumiSpa, ageLOC LumiSpa Accent Head, cu vârful 
său de silicon îți permite să ajungi la acele zone greu 
accesibile. Folosit cu ageLOC LumiSpa IdealEyes, 
ajută la exfolierea blândă, revigorarea și fermitatea 
pielii delicate din jurul ochilor, reducând aspectul 
cearcănelor și al pungilor de sub ochi, oferind 
fermitate și efect de lifting pleoapei.

Dimineața și seara aplică ușor ageLOC LumiSpa 
IdealEyes pe pielea curată de sub sprâncene, în colțul 
ochilor unde pielea este predispusă la apariția ridurilor 
numite și „laba gâștei” și sub ochi. Evită contactul 
direct cu ochii. Masează pielea din jurul ambilor ochi 
timp de 30 de secunde fiecare, cu ageLOC LumiSpa 
Accent Head, asigurându‑te că oprești dispozitivul 
tău LumiSpa după 1 minut.  

După multe ore de muncă, după o petrecere intensă 
sau când ar trebui să recuperezi câteva ore de somn, 
această combinație te va lăsa complet revigorat(ă). 
ageLOC LumiSpa IdealEyes și ageLOC LumiSpa 
Silicone Tip pot fi de asemenea achiziționate separat, 
permițându‑ți astfel să te bucuri de experiența ageLOC 
LumiSpa Accent pentru puțin mai mult timp.

LUMISPA SILICONE  
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEALEYES

este potrivit pentru mine?
Personalizarea acestei combinații, a dispozitivului 
cu produsul de curățare potrivit, este cea mai 
bună cale de a răspunde nevoilor unice ale 
pielii tale. Pentru a ne asigura că experiența 
LumiSpa este cu adevărat pentru toată lumea, 
am creat cinci produse diferite de curățare 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser, fiecare 
fiind conceput pentru a soluționa problemele 
individuale specifice diferitelor tipuri de piele. 

Niciodată nu a fost mai ușor să identifici produsul 
ageLOC Activating Cleanser de care ai nevoie. 
Uită‑te puțin la chestionarul nostru LumiSpa 
Skincare, ușor și rapid! Pur și simplu răspunde la 
câteva întrebări despre starea zilnică a pielii tale, 
iar noi îți vom recomanda cel mai bun pachet de 
curățare ageLOC LumiSpa pentru tine ‑ ajutându‑
te astfel să îți corectezi regimul de îngrijire a pielii 
și să te bucuri de o experiență superioară.  

Accesează www.lumispafacecare.com pentru a 
efectua chestionarul! 
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Abordează semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii și 
îmbătrânește în propriul tău stil cu această gamă 
puternică de soluții specifice. Special formulată 
pentru a adresa anumite probleme datorate 
îmbătrânirii pielii, gama de produse Tru Face este 
completarea ideală a rutinei tale de îngrijire a pielii, 
având astfel posibilitatea de a acorda o atenție 
deosebită zonelor care au mai mare nevoie.

Combate semnele tale de îmbătrânire. 
Îmbătrânește așa cum vrei .

TRU FACE



MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

GEL FACIAL DE ESTOMPARE A LINIILOR ȘI RIDURILOR 30 ML GEL EXFOLIANT DELICAT PENTRU FAȚĂ 30 ML

Fiecare rid spune o poveste ‑ o poveste unică pentru 
fiecare încruntare, fiecare zâmbet sau fiecare râset. 
Tru Face Line Corrector adresează aceste semne vizibile 
ale îmbătrânirii pielii, ajutând la estomparea aspectului 
liniilor din jurul gurii, a ochilor și de pe frunte, lăsând 
ridurile ‑ și poveștile lor ‑ mult mai greu de observat. 

Tru Face Revealing Gel este gata pentru a dezvălui 
pielea ta cu un aspect neted și întinerit. Datorită 
formulei care conține acid lactobionic PHA și 
gluconolactonă, Revealing Gel asigură o hidratare 
ușoară și protejează pielea împotriva stresului oxidativ. 
Rezultatul? O piele luminoasă, cu un aspect întinerit.

Aplică dimineața și seara în jurul ochilor, a gurii și pe 
frunte. Folosește apoi produsul de hidratare Nu Skin 
preferat. Pentru rezultate optime folosește cu ageLOC 
Galvanic Spa și Focus Area Conductor, selectând 
programul de Aplicare #3 timp de 2‑5 minute. 
Folosește apoi produsul de hidratare Nu Skin preferat.

A se folosi dimineața și seara după curățare și tonifiere. 
Aplică o cantitate de mărimea unui bob de mazăre 
pe vârful degetelor și aplică un strat subțire pe față și 
gât. Nu freca sau masa pe piele. Continuă imediat cu 
produsul Nu Skin pentru hidratare preferat.

După doar 4 săptămâni, folosirea combinată a Tru Face 
Line Corrector și ageLOC Galvanic Spa a avut rezultate 
mai bune asupra aspectului liniilor fine decât Tru Face 
Line Corrector folosit individual timp de 8 săptămâni*.

Gluconolactona este utilizată în produsul Revealing Gel 
pentru a reduce aspectul porilor și al efectelor vizibile, 
apărute în urma expunerii excesive la soare.

LINE  
CORRECTOR

REVEALING  
GEL
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TONIFIANT FACIAL 125 ML

PRIMING  
SOLUTION

Dacă dorești să optimizezi rezultatele îngrijirii pielii, 
acesta este esențial ca prim pas după fiecare curățare. 
Cu o serie de aminoacizi ce refac elementele de bază ale 
pielii cu un aspect tânăr, îți pregătește pielea pentru ceea 
ce urmează, pentru ca tu să profiți la maxim de gama Tru 
Face și să ai o piele cu un aspect întinerit garantat.

A se folosi dimineața și seara după curățare, ca tonic. 
Aplică pe față și gât cu un dischetă de bumbac, apoi 
continuă cu produsele Tru Face și crema hidratantă 
Nu Skin preferată.

Tru Face Priming Solution conține extract de ceai verde, 
bine‑cunoscut pentru beneficiile anti‑oxidante oferite.

16
Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com

* Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale 
efectuate de o parte terță pe baza unui studiu in vivo, 
dublu orb, pe jumătate de față, într‑o singură locație, 
desfășurat pe parcursul a 8 săptămâni.
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

SER PENTRU FERMITATEA FACIALĂ 60 CAPSULE CREMĂ ȘI SER PENTRU GÂT ȘI DECOLTEU 2 X 15 ML

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC  
TRU FACE ESSENCE DUET

Formulat cu ingrediente ageLOC, ageLOC Tru 
Face Essence Ultra adresează semnele vizibile de 
îmbătrânire ale pielii direct la sursă, în timp ce alte 
ingrediente îmbunătățesc componenta cheie pentru 
o piele fermă cu aspect tânăr. Acest ser acționează, 
de asemenea, pentru a‑ți proteja pielea împotriva 
stresului oxidativ. Cu siguranță poți avea așteptări 
mari de la fiecare capsulă! 

ageLOC Tru Face Essence Ultra ar trebui aplicat de 
două ori pe zi pentru rezultate optime și inclus în 
tratamentul zilnic înainte de hidratare. Pentru aplicare, 
desfă prin rupere o capsulă pentru fiecare utilizare, 
stoarce ușor două sau trei picături direct pe zonele 
cele mai afectate, înainte de a aplica restul produsului 
pe întreaga față. 

Ce face ageLOC Tru Face Essence Ultra atât de bun? 
Secretul constă în dedicarea noastră de a‑l face cel mai 
bun posibil, actualizând regulat formula, de la lansarea 
din 2003, cu denumirea Tru Face Essence. De atunci, 
am lansat Tru Face Essence Ultra în 2008, înainte de a 
pune pe piață acest produs incredibil, în 2013. 

Această combinație acționează pentru a ajuta la 
conturarea și tonifierea pielii gâtului și decolteului 
și pentru reducerea apariției liniilor și ridurilor fine. 
Asigurând hidratare și netezire, Tru Face Essence 
Duet ajută pielea să fie mai luminoasă. Conținând 
tehnologia ageLOC adresează de asemenea semnele 
vizibile de îmbătrânire la sursă. 

Pentru rezultate optime, aplic‑o în fiecare dimineață 
și seară pe pielea curată, înainte de crema de zi sau 
de noapte. Eliberează una sau două picături în mâini 
apăsând egal cu două degete, apoi amestecă încet și 
întinde pe gât și decolteu.

Pielea de pe gât și decolteu este diferită de pielea de 
pe față: este mai subțire, astfel mai sensibilă la primele 
semne ale îmbătrânirii pielii și este mai slab hidratată, 
în mod natural. Datorită acestui lucru, este important 
să alegi un produs creat special pentru acele zone, 
iar Essence Duet se potrivește perfect!
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Adresarea semnelor vizibile ale îmbătrânirii pielii poate fi 
o misiune dificilă. Produsele noastre anti‑îmbătrânire sunt 
excelente pentru reducerea aspectului acestor semne, 
dar ce facem atunci când anumite zone au nevoie de 
mai multă atenție decât altele? Aici intervine Tru Face. 
Special formulată pentru a adresa anumite probleme 
datorate îmbătrânirii pielii, această gamă de soluții 
specifice și puternice este completarea ideală a rutinei 
tale de îngrijire a pielii.

Experimentează puterea Tru Face
TRU FACE



Prin accelerarea ratei de reînnoire a celulelor 
și diminuarea apariției liniilor și a ridurilor fine, 
puterea acestui tratament anti‑îmbătrânire este 
alegerea evidentă pentru o piele cu aspect tânăr.

refă-ți complet tenul
NU SKIN 180º

N
U

 S
K

IN
 1

8
0

° 



N
U

 S
K

IN
 1

8
0

° 

SER DELICAT PENTRU REGENERAREA CELULELOR 30 ML

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

Aspectul pielii tale poate fi ușor și delicat îmbunătățit 
cu această formulă puternică. Acționează nu numai 
pentru a îmbunătății fermitatea pielii, dar stimulează și 
procesul de înlocuire a celulelor pielii prin intermediul 
exfolierii. De asemenea, oferă protecție anti‑oxidantă 
și accelerează hidratarea pentru ca pielea să fie mai 
delicată, îmbunătățind în același timp aspectul liniilor 
și ridurilor. 

A se folosi dimineața și seara, ca al treilea pas al 
sistemului Nu Skin 180° System, după ce Skin Mist 
s‑a uscat. Umple pipeta până la indicatorul pentru 
0,5 ml și eliberează în palmă înainte de a aplica lichidul 
uniform pe toată suprafața feței, evitând zona ochilor. 

Izoflavonele de soia ‑ ingrediente active ce se găsesc 
în soia ‑ sunt incluse în formulă pentru a contribui la 
fermitatea pielii în timp ce netezește liniile și ridurile. 

PRODUS ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU SPĂLAREA 
FEȚEI 125 ML

Cu o formulă ce conține 10% Vitamina C activă, 
o armă potentă pentru protejarea pielii împotriva 
semnelor vizibile ale îmbătrânirii, Face Wash este unic 
și extraordinar ca produs de curățare anti‑îmbătrânire. 
Formula sa bogată și cremoasă țintește petele și 
decolorarea datorate îmbătrânirii și acționează 
pentru a da fermitate pielii și pentru a diminua 
aspectul ridurilor, pentru un ten proaspăt și tânăr.

Folosește‑l dimineața și seara ca prim pas al sistemului 
180° System. Umezește‑ți fața și gâtul cu apă călduță. 
Aplică o cantitate mică pe vârful degetelor, apoi aplică 
pe față și gât, evitând contactul cu ochii și masând 
până ce se formează o spumă. Clătește cu apă caldă 
și usucă prin tamponare.

Vitamina C este destul de importantă. Ajută la 
reducerea apariției liniilor și ridurilor și contribuie 
la fermitatea pielii. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

180º  
FACE WASH

SPRAY FACIAL ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE 100 ML

180º  
SKIN MIST

180° Skin Mist conține elemente obținute din 
descompunerea proteinelor din orez pentru a ajuta 
la reducerea apariției liniilor și ridurilor și pentru a 
îmbunătăți fermitatea pielii. Împreună cu extractul 
de ciuperci, pentru rafinarea și reducerea porilor și un 
complex calmant pentru piele cu greutate moleculară 
mare, 180° Skin Mist te aduce cu un pas mai aproape 
de un ten cu aspect întinerit. 

A se folosi dimineața și seara, ca al doilea pas al  
sistemului Nu Skin 180° System. Pulverizează ușor, Skin 
Mist pe față și gât, asigurându‑te că eviți zona ochilor. 

Spori mai mulți, pori mai mici! Utilizăm extract de 
ciuperci în produsul Skin Mist pentru a ajuta la 
diminuarea mărimii porilor vizibili de pe față și gât. 

20Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com



CREMĂ DE NOAPTE ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE 30 ML

180º UV BLOCK  
HYDRATOR SPF 18

CREMĂ DE ZI ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE 30 ML

180º  
NIGHT COMPLEX

Cu fotozomi activați de lumină pentru protecție 
suplimentară împotriva semnelor vizibile rămase 
în urma expunerii excesive la soare, această cremă 
hidratantă cu tehnologie avansată acționează pentru 
a hidrata și proteja pielea de razele UVB. Ce modalitate 
mai bună de a începe fiecare dimineață?

A se folosi dimineața, ca al patrulea pas al sistemului 
180° System. Aplică ușor, cu o mișcare ascendentă, 
spre exterior, pe față și pe gât, evitând zona ochilor. 

O combinație de unt de shea și ulei de avocado 
oferă hidratare intensă și ajută la reducerea apariției 
ridurilor vizibile. 

Formulată pentru a complementa procesul de refacere 
a pielii din timpul nopții, această cremă ușor hidratantă 
ajută la protejarea pielii împotriva efectelor stresului 
oxidativ, a impactului mediului înconjurător și întărește 
bariera protectivă. Spune noapte bună semnelor 
vizibile ale îmbătrânirii și bună dimineața unui ten 
întinerit cu 180°.

A se folosi seara, ca al patrulea pas al sistemului 
180° System. Aplică ușor cu o mișcare ascendentă, 
spre exterior, pe față și pe gât, având grijă să eviți 
zona ochilor. 

Lucrurile minunate vin adesea din locuri neașteptate. 
Această formulă conține uleiuri din nucă de 
macadamia și din semințe de Limnanthes alba, 
ce ajută la menținerea și protejarea barierei de 
hidratare ce se găsește în piele.
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180º AHA FACIAL  
PEEL AND NEUTRALIZER

PRODUS ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU EXFOLIERE 
FACIALĂ 25 ML

Această dublă acțiune utilă, cu o soluție de 10% de 
acid lactic, este demonstrată științific că îmbunătățește 
semnele vizibile de îmbătrânire și pe cele datorate 
expunerii excesive la soare, fără timpul necesar de 
recuperare după o exfoliere clinică agresivă. Eficient de 
unul singur sau împreună cu 180° System, acest produs 
pentru exfolierea feței ajută la stimularea refacerii 
celulelor și la diminuarea liniilor și ridurilor vizibile.

Utilizează Facial Peel and Neutralizer după curățare și 
tonifiere în locul produsului 180˚ Cell Renewal Fluid 
de 3 ori pe săptămână. Tamponează ușor fața și gâtul 
cu o singură dischetă Facial Peel evitând zona ochilor. 
Lasă soluția să acționeze timp de cel puțin 10 minute. 
Încheie prin a șterge ușor cu un tampon Neutralizator pe 
întreaga față, apoi aplică o cremă hidratantă la alegere.

AHA Facial Peel Neutralizer conține extract din 
sâmburi de ovăz, cunoscut pentru conținutul 
bogat de antioxidanți ce ajută la calmarea pielii.

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ
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Creat din 5 produse cheie, acest sistem avansat reprezintă un 
tratament de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire complet, dedicat 
combaterii semnelor vizibile de îmbătrânire prin îmbogățirea ratei 
de reînnoire a celulelor naturale ale pielii și prin diminuarea apariției 
liniilor fine și ridurilor.  Reunind beneficiile produselor 180˚ Face 
Wash, Skin Mist, Cell Renewal Fluid, UV Block Hydrator și Night 
Complex de la Nu Skin, acest tratament va aduce tot ceea ce pielea ta 
are nevoie pentru un aspect tânăr, atât noaptea și cât și ziua. 

specialistul tău anti-îmbătrânire, delicat, însă puternic
SISTEMUL 180º SYSTEM DE LA NU SKIN

22
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Cu toții ne dorim o piele strălucitoare, cu orice preț. 
Dar nu este ușor. Cu toții avem parte de stres, lipsă 
de somn, poluare și efectul razelor UV, toate acestea 
contribuind la îndepărtarea acelei minunate străluciri. 
De aceea am creat Nutricentials. Prin intermediul 
științei inovatoare, am preluat puterea și rezistența 
extractelor de plante bio‑adaptabile care cresc în 
cele mai grele condiții și le‑am transformat în ceva 
potrivit pielii tale:

Complexul nostru vegetal bio‑adaptabil, secretul 
nostru pentru îngrijirea bio‑adaptabilă a pielii. 

Ajutându‑ți pielea să facă față mediului tău mereu 
în schimbare, Nutricentials o ajută să își păstreze 
aspectul frumos și strălucitor orice aduce viața, 
ajutându‑te să ai o piele excelentă în fiecare zi. 

Inspirat de natură, susținut 
de știință

NUTRICENTIALS
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APĂ MICELARĂ PENTRU CURĂȚARE 250 ML

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

Încearcă o curățare proaspătă și încheie ziua cu 
Nutricentials Day Away. Acest produs de curățare 
blând, fără clătire, ajută la îndepărtarea murdăriei, 
a uleiului și a machiajului care se acumulează pe 
tot parcursul zilei. Poate ajuta chiar demachiantul la 
îndepărtarea machiajului de lungă durată, precum 
rimelul rezistent la apă!

Aplică Day Away Micellar Beauty Water pe o dischetă 
de bumbac. Îndepărtează machiajul și impuritățile. 
Repetă de câte de ori este necesar până pielea este 
curată.

Apa micelară (apă de curățare alimentată de micele) 
este cunoscută pentru beneficiile sale de curățare 
rapide, convenabile și eficiente. Nutricentials Day 
Away aduce această experiență clasică la un nivel cu 
totul nou, cu o formulă care include agenți de umezire 
precum PCA de sodiu, glicerină și propanediol pentru a 
păstra pielea moale, netedă și hidratată. 

DAY AWAY  
MICELLAR BEAUTY WATER

LOȚIUNE DELICATĂ FĂRĂ SĂPUN  
PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI 150ML

HYDRACLEAN  
CREAMY CLEANSING LOTION

Acest lapte de curățare pentru față este luxos, cremos, 
fără săpun, fiind un multitasker blând. Acesta curăță 
murdăria, excesul de ulei și machiajul, contribuind în 
același timp la menținerea barierei naturale de umiditate 
a pielii. Formula sa ușoară este infuzată cu extracte 
vegetale bio‑adaptabile și ingrediente de îngrijire a pielii, 
care ajută la hidratarea confortabilă a pielii.

Masează delicat HydraClean pe pielea umedă de pe 
față și gât utilizând vârful degetelor, apoi clătește bine 
și usucă prin tamponare. Continuă cu unul dintre cele 
două produse de tonifiere In Balance sau Here you 
Glow. A se folosi dimineața și seara.

Formula noastră conține câteva ingrediente care 
pe care nu te‑ai aștepta să le vezi ‑ folosim ulei din 
semințe de meadowfoam pentru o piele hidratată 
și moale, în timp ce un amestec de agenți pentru 
îngrijirea pielii și o componentă din extract de lemn 
dulce ajută la menținerea barierei naturale de hidratare 
a pielii, lăsând‑o odihnită. 

GEL DELICAT, FĂRĂ SĂPUN  
PENTRU CURĂȚAREA FEȚEI 150ML

TO BE CLEAR  
PURE CLEANSING GEL

Elimină murdăria care blochează porii lăsându‑ți pielea 
proaspăt de curată. Această formulă puternică gel‑
spumă curăță murdăria, uleiul și machiajul, păstrându‑ți 
pielea hidratată. Secretul constă în agenții de curățare 
cu aminoacizi care curăță porii și ingredientele 
hidratante care împrospătează și calmează pielea. 

Masează delicat gelul până ce se transformă într‑o 
spumă pe fața și gâtul umede, utilizând vârful 
degetelor, apoi clătește bine și usucă prin tamponare. 
Continuă cu unul dintre cele două produse de tonifiere 
ale noastre, In Balance sau Here you Glow, repetând 
procesul atât dimineața cât și seara.

Alte produse de curățare pot elimina prea mult ulei 
din piele, ceea ce poate duce la uscare excesivă. 
Nutricionals To Be Clear conține produse de curățare 
pe bază de aminoacizi care formează o spumă blândă 
pentru a curăța porii și a elimina excesul de ulei. 
În același timp, ingredientele hidratante ajută pielea 
să rămână hidratată confortabil.
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SER FACIAL HRĂNITOR 30 ML

Păstrează‑ți pielea moale, strălucitoare și confortabilă 
întreaga zi și ajut‑o să se refacă în timpul nopți, după 
impactul factorilor de stres din mediu. Acest ser cu 
absorbție rapidă conține amestecul nostru HydraFlex 
pentru a răspunde nevoilor de hidratare ale pielii tale 
și un amestec vegetal bio‑adaptabil pentru protecție 
împotriva factorilor zilnici de stres precum nopți lungi, 
zile pline și poluarea urbană.

După curățare și tonifiere, aplică serul pe față și pe gât 
cu o mișcare ascendentă, spre exterior, apoi continuă 
cu produsul hidratant favorit. 

Amestec HydraFlex formează un scut moale, ultra‑ușor, 
care se adaptează automat mediului tău, asigurând 
hidratarea necesară potrivită pielii. Acest lucru înseamnă 
că atrage umiditatea atunci când este uscată, și o elimină 
dacă mediul tău se încălzește sau devine umed, astfel 
încât pielea să fie întotdeauna moale și confortabilă.

TONER REVIGORANT PENTRU FAȚĂ 150ML

Această loțiune tonică light pentru față ajută pielea să 
își păstreze echilibrul făcând‑o să se adapteze la nivelul 
optim de pH. Formulată cu glicerină și un amestec de 
agenți de hidratare, care conține fermentul lactobacil, 
Aloe vera, PCA de sodiu și hialuronat de sodiu, ajută 
la menținerea barierei naturale de umiditate a pielii, 
lăsând‑o împrospătată și radiantă.

După curățare, aplică tonerul pe față și pe gât cu 
o dischetă de bumbac cu o mișcare ascendentă, 
spre exterior, apoi aplică Celltrex Always Right. 

pH Balance Toner aduce mai multe avantaje cheie 
pielii tale. Nu numai că aduce o explozie răcoritoare 
de hidratare după curățare, dar ajută la echilibrarea 
nivelului de pH al pielii tale, pregătindu‑ți pielea 
pentru următorii pași ai rutinei zilnice, precum seruri 
și creme hidratante. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT                        
RECOVERY FLUID

IN BALANCE  
PH BALANCE TONER

N
U

T
R

IC
E

N
T

IA
LS

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

TONER FACIAL EXFOLIANT 150ML

HERE YOU GLOW  
EXFOLIATING TONER

Această toner prezintă un amestec de acizi hidroxi 
pentru a‑ți face pielea moale, netedă, sănătoasă 
și strălucitoare, plus acid salicilic pentru a ajuta la 
îmbunătățirea aspectului petelor existente. În același 
timp, acțiunea sa de curățare scade șansa de a se forma 
noi pete. Pielea ta rămâne curată, limpede și radiantă ‑ 
gata pentru orice!

După curățarea feței, aplică Here You Glow pe o 
dischetă de bumbac. Șterge fața și gâtul cu discheta 
îmbibată, prin mișcări ascendente, spre exterior, 
evitând zona ochilor. Lasă fața să se usuce înainte 
de a aplica ser și cremă hidratantă. Utilizează zilnic, 
dimineața și seara.

În studiile noastre clinice recente, am înregistrat 
rezultate incredibile! 100% dintre participanți au spus 
că pielea lor arăta mai strălucitoare* după folosirea 
Here You Glow.   

25 *Rezultate obținute în urma unui studiu intern care a inclus 
25 de participanți care au folosit Here You Glow Exfoliating 
Toner de două ori pe zi pe față, timp de două săptămâni, 
înainte de auto‑evaluarea rezultatelor vizibile.



DEW ALL DAY 
MOISTURE RESTORE CREAM
CREMĂ DE FAȚĂ INTENS HIDRATANTĂ 75 ML

Nutricentials Dew All Day calmează, înmoaie și 
netezește pielea în timp ce oferă hidratare de‑a 
lungul zilei, astfel încât să poți arăta perfect indiferent 
de factorii de stres. Toate în timp ce un amestec de 
elemente vegetale bio‑adaptabile îți ajută pielea să‑și 
crească capacitatea de a se adapta la mediul său, 
ajutând‑o să se refacă mai repede după stresul zilnic.

Aplică o cantitate generoasă pe fața și gâtul curățate 
cu mișcări ascendente, spre exterior. Utilizează zilnic, 
dimineața și seara. 

Formula noastră conține ulei de nuci de fistic și unt de 
shea pentru o piele moale și catifelată. Am adăugat 
Vitamina E și derivatele acesteia pentru protecție 
împotriva stresului oxidativ cauzat de factorii de stres 
negativi din mediu.  
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MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

THIRST FIX 
HYDRATING GEL CREAM

GEL UȘOR HIDRATANT PENTRU FAȚĂ 75ML

Bucură‑te de o piele mai catifelată și mai frumoasă 
cu acest gel‑cremă hidratant pentru față, fără ulei. 
Un amestec de elemente vegetale bio‑adaptabile 
care ajută la creșterea rezistenței naturale a pielii tale, 
protejând‑o împotriva efectelor adverse ale factorilor 
negativi de mediu și un complex hidratant biomimetic 
unic, care asigură o hidratare de lungă durată* prin 
imitarea elementelor naturale din pielea ta.

Aplică o cantitate generoasă pe fața și gâtul curățate 
cu mișcări ascendente, spre exterior. Utilizează zilnic, 
dimineața și seara.  

Thirst Fix oferă hidratare imediată și până la 24 de ore 
de hidratare continuă*.

CREMĂ PENTRU FAȚĂ INTENS HIDRATANTĂ 75ML

Această cremă pentru față ultra‑luxoasă care oferă 
o explozie de hidratare pielii tale, lăsând‑o moale, 
hidratată și radiantă ore în șir. Prezintă un amestec 
de elemente vegetale bio‑adaptabile care ajută la 
creșterea rezistenței naturale a pielii tale, protejând‑o 
împotriva efectelor negative ale factorilor de stres 
din mediu, plus extractul de fructe Evodia rutaecarpa 
pentru o strălucire vizibilă. 

Aplică o cantitate generoasă pe fața și gâtul curățate 
cu mișcări ascendente, spre exterior. Utilizează zilnic, 
dimineața și seara. 

Cu Moisturize Me nu va mai trebui să îți faci griji pentru 
nivelul de hidratare al pielii tale. Pielea ta va rămâne 
plăcut hidratată întreaga zi și întreaga noapte!* 

MOISTURIZE ME 
INTENSE HYDRATING CREAM
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*Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale 
efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu în vivo, de 
24 de ore efectuat pe 32 de subiecți de sex feminin și masculin 
sănătoși cu vârsta de 18 ani și peste. Nivelul de hidratare a pielii 
a fost măsurat în trei zone folosind un corneometru; o zonă 
pe care a fost aplicată Thirst Fix, alături de două zone pentru 
controale pozitive (glicerină) și negative (netratate).  

*Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate 
de o parte terță în cadrul unui studiu în vivo, de 24 de ore 
efectuat pe 32 de subiecți de sex feminin și masculin sănătoși 
cu vârsta de 18 ani și peste. Nivelul de hidratare al pielii a fost 
măsurat folosind un corneometru în trei zone; o zonă pe care 
a fost aplicată Moisturize Me, alături de două zone pentru 
controale pozitive (glicerină) și negative (netratate).



N
U

T
R

IC
E

N
T

IA
LS

DAY DREAM PROTECTIVE LOTION 
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER

CREMĂ HIDRATANTĂ LEJERĂ DE ZI PENTRU FAȚĂ  
CU SPF 30 50ML

Day Dream Protective Lotion conține SPF 30 pentru 
protecție UVB suplimentară, plus complexul nostru 
vegetal bio‑adaptabil care ajută la îmbunătățirea 
capacității pielii tale de a se adapta la efectele adverse 
ale stresului, poluării și stresului oxidativ. Carnosina, 
ingredientul antioxidant împotriva luminii albastre 
și infraroșie, adaugă o protecție suplimentară, 
contribuind la anularea efectelor expunerii excesive 
la lumina albastră și infraroșie asupra pielii tale. 

Aplică o cantitate generoasă pe față și gât, 
cu mișcări ascendente, spre exterior. A se folosi 
în fiecare dimineață. 

Am adăugat extract de rădăcină de ghimbir în formula 
noastră pentru Day Dream ‑ un antioxidant care crește 
rezistența naturală a pielii la stres, deoarece calmează, 
promovează luminozitatea pielii și ajută chiar la 
uniformizarea nuanței pielii. 

LOȚIUNE HIDRATANTĂ CREMOASĂ DE ZI PENTRU FAȚĂ  
CU SPF 30 50ML

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM                                
CREAMY DAY MOISTURIZER

Menține‑ți pielea moale și hidratată cu produsul nostru 
pentru hidratare zilnică. Această cremă de lux pentru 
față conține SPF 30 și extracte vegetale bio‑adaptabile 
pentru protecție solară suplimentară și protejarea pielii 
împotriva efectelor adverse ale mediului. Ingredientul 
său unic de filtrare a luminii albastre și infraroșii ajută 
la reducerea impactului expunerii excesive la lumina 
albastră și infraroșie.

Aplică o cantitate generoasă pe față și gât, cu mișcări 
ascendente, spre exterior. A se folosi în fiecare dimineață.

Acest produs hidratant conține Bisabolol recoltat 
sustenabil din copacul Candeia – un ingredient derivat 
în mod natural, originar din America de Sud, care 
calmează și hidratează, deoarece ajută la protejarea 
pielii împotriva efectelor adverse ale expunerii la 
factorii cotidieni negativi de mediu. 

MASCĂ HRĂNITOARE PENTRU FAȚĂ  
ȘI GÂT 100ML

Dacă o mască hrănitoare pentru față ar putea fi numită 
zi‑de‑spa‑într‑un‑tub, anume aceasta este. Incluzând 
extracte vegetale bio‑adaptabile, Spa Day conține o 
formulă hidratantă care ajută la reținerea hidratării 
în piele, reducând uscăciunea și lăsând o piele cu o 
strălucire sănătoasă. Ori de câte ori pielea ta are nevoie 
de un pic de hidratare „pentru sine”, știi exact unde să 
te îndrepți.

După curățare, aplică masca pe față și gât și lasă să 
acționeze timp de 10 minute, apoi clătește cu apă caldă.

Spa Day conține un ingredient special numit izomerat 
zaharidic ‑ un agent umectant derivat din plante care 
ajută la menținerea prospețimii și strălucirii pielii. 

SPA DAY 
CREAMY HYDRATING MASQUE

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ
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BRIGHTER DAY 
EXFOLIANT SCRUB 

PRODUS EXFOLIANT DE CURĂȚARE PENTRU FAȚĂ 100ML

Acest exfoliant scrub inovator îndepărtează celulele 
moarte ale pielii și impuritățile care blochează porii, 
pentru a‑ți lăsa tenul neted și strălucitor. Este formulat 
cu un amestec de agenți de îngrijire a pielii, cum ar fi 
palmitatul de etilhexil și stearatul de etilhexil, care îți 
împrospătează și calmează pielea pentru un plus 
de confort după exfoliere. Cu un parfum proaspăt și 
o culoare mov naturală care să‑ți încânte simțurile, 
Brighter Day este o curățare blândă de vis.

Umezește pielea cu apă călduță. Aplică pe față și pe gât 
cu o mișcare circulară delicată, timp de 30 de secunde. 
Clătește cu apă călduță şi usucă prin tamponare cu un 
prosop. Folosește de două ori pe săptămână, în funcție 
de necesitate. 

Spre deosebire de alți exfolianți, formula noastră cu 
caracteristici duble folosește enzime de rodie pentru 
a ajuta la eliberarea celulelor moarte ale pielii, în timp 
ce mineralele naturale exfoliante le îndepărtează de 
pe piele. Combinând atât exfolierea enzimatică, cât și 
cea fizică, elimină celulele moarte ale pielii mai eficient 
decât dacă ar fi efectuate separat.

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ
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Erupțiile cutanate nu sunt niciodată binevenite, iar semnele 
vizibile pe care le lasă în urmă pot adesea dura mai mult 
decât ne dorim. Cu Clear Action System, dovedit clinic să 
lase pielea curată și netedă, tu poți în sfârșit să ții piept 
acestor semne – trecut, prezent și viitor. 

trecutul, prezentul și viitorul pielii curate
CLEAR ACTION



TONER FACIAL  
PENTRU TEN CU PROBLEME 150 ML

Utilizând o formulă unică ce combină extractul 
de lemn dulce, zinc PCA și un amestec special de 
vitamina C și E, acest toner avansat este soluția 
perfectă pentru a te ajuta să ții sub control aspectul 
pielii grase, roșii sau iritate, în timp ce îți oferă 
antioxidanți pentru protejarea pielii.

Aplică tonerul dimineața și seara după curățare. Începe 
prin a răsuci capacul în sens opus acelor de ceasornic 
pentru a debloca pompița, apoi aplică două picături pe 
o dischetă de bumbac sau tampon înainte de a o masa 
pe față și pe gât. Nu uita să blochezi la loc pompița 
răsucind capacul în cealaltă direcție.

 Poate părea ciudat să găsești extract de lemn dulce 
într‑un produs de curățare facială, dar acesta face o 
treabă minunată. Îl utilizăm pentru a calma pielea și 
pentru a reduce aspectul decolorării. 

GEL TRATAMENT DE ZI  
PENTRU TENUL CU PROBLEME 30 ML

Cu o combinație de ingrediente puternice, acest gel 
ușor te ajută să ai un ten uniform și curat. În timp ce 
acționează pentru a combate problemele erupțiilor 
cutanate prezente, ajută, de asemenea, la reducerea 
decolorărilor datorate erupțiilor cutanate anterioare și 
evită apariția acelora ce urmează. 

Aplică în fiecare dimineață după utilizarea produsului 
Clear Action Toner, eliberând o cantitate de mărimea 
unei perle pe vârful degetului înainte de a‑l întinde 
ușor pe față și pe gât cu o mișcare ascendentă, 
spre exterior. Pielea ta poate prezenta o senzație de 
uscăciune excesivă după utilizare. Pentru a evita acest 
lucru, începe prin a utiliza o cantitate mai mică la 
fiecare 2‑3 zile pentru a oferi pielii timp să se adapteze.

Acest gel acționează pentru a rezolva urmele iritațiilor 
din trecut, prezent și viitor. Acidul salicilic din formula 
sa exfoliază și păstrează porii curați, în timp ce utilizarea 
acidului mandelic dezvăluie o piele mai delicată și 
mai curată. 

FOAMING  
CLEANSER

SPUMĂ DE CURĂȚARE PENTRU FAȚĂ  
PENTRU TEN PREDISPUS LA IMPERFECȚIUNI 100 ML

Formulat pentru a adresa combinația de ulei în exces 
și impurități, ce adesea conduce la erupții cutanate, 
acest produs de curățare cu spumare ușoară curăță 
bine porii, reducând apariția erupțiilor cutanate și îți 
lasă pielea proaspătă și curată.

Primul pas al Sistemului Clear Action System, atât 
dimineața, cât și seara. Eliberează în palmă o cantitate 
de mărimea unei monede medii și aplică pe fața uscată 
și pe gât cu o mișcare circulară, evitând zona ochilor. 
Lasă spuma să acționeze timp de 1‑3 minute în timp 
ce se schimbă din albă în transparentă, apoi clătește 
cu apă caldă și șterge cu un prosop. 

Acidul salicilic prezent din această formulă este bine‑
cunoscut pentru exfoliere delicată și curățare eficientă. 
Acționează, oferind hidratare suplimentară pielii. 

TONER
DAY  

TREATMENT
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GEL FACIAL DE NOAPTE  
PENTRU ERUPȚII CUTANATE 30 ML

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Trezește‑te cu o piele cu aspect sănătos. Redefinind 
ideea somnului de frumusețe, Clear Action Night 
Treatment ajută la diminuarea în timpul somnului 
a aspectului semnelor lăsate de erupțiile cutanate, 
în timp ce acționează pentru a oferi un ten tonifiat, 
uniform, curat și neted.

După tonifiere, în fiecare seară, eliberează o cantitate 
de mărimea unui bob de mazăre de gel pe vârful 
degetului și aplică pe față și pe gât cu o mișcare 
ascendentă, exterioară, asigurându‑te că eviți 
contactul cu ochii. 

Retinolul din formula sa ajută Clear Action Night 
Treatment să îmbunătățească aspectul texturii 
neuniforme și al decolorărilor cauzate de erupții 
cutanate precedente.
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Îmbunătățește aspectul erupțiilor cutanate trecute, 
prezente și viitoare cu gama completă Clear Action, 
combinată într-un sistem complet. Colecția completă 
de produse Clear Action Foaming Cleanser, Toner, 
Day și Night Treatment, este tot ceea ce ai nevoie 
pentru a rezolva imediat urmele imperfecțiunilor 
de pe piele.

Unele persoane pot resimți fotosensibilitate crescută 
în timpul utilizării Sistemului Nu Skin Clear Action 
System, ceea ce înseamnă că pielea poate reacționa 
mai rapid decât de obicei, atunci când este expusă 
la lumina soarelui. Evită expunerea prelungită 
la lumina soarelui după utilizarea Nu Skin Clear 
Action Day Treatment.
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CLEAR ACTION SYSTEM
adresează urmele lăsate de 
imperfecțiunile pielii
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Atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii, 
cu toții avem nevoie de ceva diferit și hidratarea nu 
este o excepție. Produsele noastre Nu Skin Heritage 
acoperă nevoile de hidratare ale pielii tale, fie că sunt 
reduse, intense sau un mediu fericit. Pe oricare l‑ai 
alege, pur și simplu adaugă‑l la ritualul tău de bază 
din fiecare zi pentru a‑ți menține pielea hidratată 
și sănătoasă. 

descoperă produsele ce au 
început totul

NU SKIN HERITAGE



SPRAY REVIGORANT ȘI HIDRATANT  
PENTRU PĂR, FAȚĂ ȘI CORP 250 ML

Pielea proaspătă ca roua este doar la o pulverizare 
depărtare cu NaPCA Moisture Mist. Perfect pentru a fi 
utilizat pe păr, față și corp, acest spray ușor de utilizat 
îți lasă pielea revigorată. 

Pulverizează generos pe față (asigură‑te că închizi 
ochii), păr și corp oricând simți că ai nevoie de un 
val proaspăt de hidratare.

Nu există un sentiment mai bun decât o răcoritoare 
pulverizare de Moisture Mist într‑o zi toridă. 
Cu ingrediente naturale care rețin umiditatea, 
cum ar fi sodiu PCA, o singură pulverizare te 
poate ajuta să îți menții pielea suplă și netedă. 

CREMĂ HIDRATANTĂ PENTRU FAȚĂ 75 ML

Creat special pentru bărbați și femei de toate vârstele 
cu ten normal și mixt, acest produs hidratant hrănește 
nevoile pielii tale pentru un aspect sănătos.

A se folosi direct după curățare și tonifiere, aplicând 
crema cu o mișcare ușoară, ascendentă pe frunte și 
obraji, apoi cu o mișcare ușoară descendentă pe nas 
și bărbie. Tamponează ușor crema în sens ascendent 
în jurul ochilor. Recomandăm utilizarea NaPCA 
Moisturizer dimineața și seara. 

Pentru ca experiența ta de hidratare să fie și mai 
plăcută, includem Aloe vera în formula noastră 
pentru acea atingere cu efect de calmare.

ENHANCER
GEL CALMANT ȘI HIDRATANT PENTRU FAȚĂ 100 ML

Să îți păstrezi pielea hidratată și confortabilă este o 
sarcină destul de importantă. Formulată pentru a îngriji 
și calma cu delicatețe, Enhancer îți hidratează pielea 
pentru a o lăsa revigorată. 

Aplică din belșug gelul pe față și corp pentru a păstra 
pielea confortabilă asigurându‑te că eviți zona ochilor. 
A se folosi oricând este necesar. 

Plin de Aloe Vera și Pantenol (un membru din familia 
vitaminei B), această formulă este creată pentru a 
oferi ingrediente de îngrijire și hidratante pielii tale 
la fiecare utilizare.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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CREMĂ INTENS HIDRATANTĂ PENTRU FAȚĂ 75 G

Ideală pentru persoanele cu piele matură sau uscată, 
Rejuvenating Cream ajută la îmbunătățirea aspectului 
liniilor și al ridurilor fine, lăsându‑ți pielea moale.

Aplică crema pe față și gât de două ori pe zi, după 
curățare și tonifiere, utilizând o mișcare ușoară în sens 
ascendent pentru frunte și obraji, în timp ce te îndrepți 
ușor în sens descendent spre nas și bărbie. Acționând 
foarte delicat, tamponează crema în sens ascendent în 
jurul ochilor. 

Cu un amestec de ingrediente alese pentru capacitatea 
lor de a‑ți lăsa pielea delicată și tânără, această cremă 
este esențială în acele zile în care tu ‑ și pielea ta ‑ vă 
aflați sub presiune. 

REJUVENATING  
CREAM
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MASCĂ PENTRU FERMITATE, CU EFECT DE LIFTING 
PENTRU TEN - COMPONENTĂ  

PUDRĂ 75 G

FACE LIFT  
POWDER

Reunește două părți ale unui întreg cu Face Lift Powder 
și Activator. Atunci când sunt combinate, cele două 
acționează pentru a netezi și tonifia temporar pielea de 
pe față și gât, lăsând‑o catifelată și tânără.

După curățare, amestecă o linguriță din Activator 
și din Pudră până ce obții consistența unei loțiuni 
subțiri. Utilizează imediat. Înainte de prima aplicare, 
testează loțiunea pe o suprafață mică a pielii, de 
5 cm, din spatele urechii. Aplică uniform pe față și gât, 
evitând zona ochilor. Lasă să acționeze timp de 30 de 
minute, clătește cu apă caldă și usucă prin tamponare. 
Utilizează o dată sau de două ori pe săptămână. 

Este normal să îți simți pielea puțin rigidă atunci când 
utilizezi acest amestec. Acest efect provine de la 
salcâmul din formula sa ‑ un ingredient ce îți întinde 
și are efect de lifting asupra pielii. 

35



MASCĂ PENTRU FERMITATE ȘI CU EFECT DE LIFTING 
PENTRU TEN - COMPONENTĂ  

ACTIVATOARE 125 ML

Reunește două părți ale unui întreg cu Face Lift Powder 
și Activator. Atunci când sunt combinate, cele două 
acționează pentru a netezi și tonifia temporar pielea 
de pe față și gât, lăsând‑o catifelată și tânără.

După curățare, amestecă o linguriță din Face Lift 
Activator și din Pudră până ce obții consistența unei 
loțiuni subțiri. Utilizează imediat. Înainte de prima 
aplicare, testează loțiunea pe o suprafață mică a pielii, 
de 5 cm, din spatele urechii. Aplică uniform pe față și gât, 
evitând zona ochilor. Lasă să acționeze timp de 30 de 
minute, clătește cu apă caldă și usucă prin tamponare. 
Utilizează o dată sau de două ori pe săptămână.

Este normal să îți simți pielea puțin rigidă atunci 
când utilizezi acest amestec. Acest efect provine de la 
salcâmul din formula sa ‑ un ingredient ce îți întinde 
și are efect de lifting asupra pielii. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR

N
U

 S
K

IN
 H

E
R

IT
A

G
E

36

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ



N
U

 C
O

LO
U

R

Arată și simte‑te ca o zeiță cu Nu Colour.
Combinând culoarea intensă cu știința despre cea mai 
bună îngrijire a pielii, această linie de machiaj puternică 
și accesorii, sporește și evidențiează frumusețea naturală 
a ochilor, buzelor și pielii. Combină aceste produse cu o 
rutină de îngrijire a pielii de înaltă calitate și NIMIC nu te va 
împiedica să dezvălui tot ceea ce te face frumoasă.

sporește și iluminează frumusețea 
ta naturală

NU COLOUR



CREMĂ HIDRATANTĂ PIGMENTATĂ CU SPF 15 40 ML

Pentru o acoperire perfectă și o strălucire sănătoasă, 
nu ai nevoie de nimic altceva decât fondul de ten 3‑in‑1 
Advanced Tinted Moisturizer de la Nu Colour. Oferind 
toate beneficiile unei creme corectoare pigmentate, 
ajută la echilibrarea și netezirea tenului, în timp ce 
ingredientele sale anti‑îmbătrânire reduc aspectul liniilor 
și ridurilor fine. SPF 15 îți protejează pielea împotriva 
efectelor nedorite ale expunerii excesive la soare.

Întinde produsul pe toată pielea utilizând vârful 
degetelor sau un burete, începând cu centrul feței și 
îndreptându‑te spre exterior. Pentru o finisare naturală 
fără dungi, asigură‑te că uniformizezi produsul pe linia 
părului și închei prin adăugarea unui strat subțire din 
Nu Colour Finishing Powder.

Advanced Tinted Moisturizer reflectă nuanța naturală 
a pielii oferind o acoperire fină și lejeră. Cu 4 nuanțe 
interesante din care poți alege, trebuie să găsești 
culoarea care te definește!

ADVANCED LIQUID  
FINISH SPF 15 

FOND DE TEN LICHID PENTRU FINISARE CU SPF 15 30 ML

Profită din plin de rutina ta anti‑îmbătrânire și 
revitalizează‑ți aspectul cu o finisare mată, minunată, 
în timp ce aspectul liniilor fine și al ridurilor este 
diminuat pentru o acoperire perfectă, luminoasă și 
o piele tânără. Nu numai că va ajuta la estomparea 
oboselii și roșeții ‑ cu protecția SPF 15, ci ajută și la 
protejarea pielii împotriva efectelor nedorite în urma 
expunerii excesive la soare.

Întinde produsul pe toată pielea utilizând vârful 
degetelor sau un burete, începând cu centrul feței și 
îndreptându‑te spre exterior. Pentru o finisare naturală 
fără dungi, asigură‑te că uniformizezi produsul pe linia 
părului și închei prin adăugarea unui strat subțire din 
Nu Colour Finishing Powder.

Cu 7 nuanțe minunate din care poți alege, există 
o opțiune pentru fiecare culoare a pielii. Vino și 
găsește‑o pe a ta!

ADVANCED TINTED  
MOISTURIZER SPF 15
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CREMĂ DE ACOPERIRE CU EFECT DE LUNGĂ DURATĂ 2,2 G

Cu o formulă ce conține vitaminele A, B și E și disponibil 
în 3 nuanțe diferite, acest corector util ajută la acoperirea 
cearcănelor și la îmbunătățirea aspectului liniilor fine și 
ridurilor pentru ca tu să ai un ten perfect.

Alege o nuanță mai deschisă decât nuanța pielii tale 
și aplică corectorul pe pielea de sub ochi și în colțurile 
ascunse utilizând vârfurile degetelor. 

Nu contează ce culoare este pielea ta, vei găsi 
corectorul pentru tine. Alege dintre nuanțe deschise, 
medii și închise. 

CONCEALER

Pink Ochre

Almond

Honey Beige

Sunset Beige

Medium Ochre

Mocha

Tawny

Fair

Sand

Honey

Medium Beige

Light

Medium

Tan

38Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
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PUDRĂ TRANSLUCIDĂ, SUB FORMĂ DE PULBERE PENTRU 
FIXARE 30 G

FINISHING  
POWDER

Asigură o finisare delicată, perfectă și fără culoare cu 
această pudră ultra‑fină. Cu o formulă creată pentru 
a ajuta absorbția uleiului în exces și a reduce luciul 
pielii, este o soluție fără culoare ce se potrivește pentru 
fiecare tip și culoare de piele.

Introdu Pensula Nu Colour Powder Brush N°2 sau puful 
în pudră, lovește ușor de marginea recipientului pentru 
a îndepărta surplusul. Pudrează‑ți fața delicat, începând 
de la frunte și îndreptându‑te spre obraji asigurându‑te 
că eviți tragerea, ștergerea sau mișcările bruște atunci 
când aplici pudra. 

Finishing Powder este completarea perfectă pentru 
orice look. Este minunată pentru fixarea machiajului, 
permițând fardului de ochi și de obraz să se uniformizeze. 

BRONZING  
PEARLS

PUDRĂ PERLATĂ MĂTĂSOASĂ 30 G 

Perfecte pentru toate nuanțele de piele, aceste perle 
de pudră multicoloră formează un amestec unic de 
nuanțe calde și iluminatoare pentru a aduce culoare 
și splendoare tenului tău pentru acea strălucire 
instantanee sărutată de soare. 

Introdu o pensulă pentru pudră sau un burete în perlele 
bronzante, apoi aplică pe față și gât sau doar pe obraji 
pentru un efect iluminator. 

Cosmeticele noastre Nu Colour sunt simplu de aplicat. 
Utilizăm nailon în produsele noastre pentru a îmbunătăți 
uniformizarea, permițându‑le să alunece pe pielea ta. 
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RIMEL REZISTENT PENTRU CURBARE 9 G

Scoate‑ți în evidență ochii și impresionează cu Nu 
Colour Black Curling Mascara. Special formulat pentru 
a‑ți separa genele și a evidenția curbarea naturală, 
oferă o curbare de lungă durată fără aglomerări 
inestetice, pentru mai multă strălucire, magnifică ce 
va atrage toate privirile atunci când îți faci apariția.

Deschide rimelul și atinge capătul aplicatorului de 
partea laterală pentru a îndepărta surplusul. Ține ochii 
deschiși cât poți de mult și periază ușor genele. 
Începând de la rădăcină, continuă cu peria până spre 
vârful genelor. Dacă observi că genele tale nu sunt încă 
separate, repetă procesul până ce obții efectul dorit.

Eficiența rimelului Curling Mascara ține în mare parte 
de forma acestuia; peria sa ușor de utilizat este puțin 
curbată, oferindu‑i o capacitate de curbare de lungă 
durată și un aspect al ochilor larg deschiși.

CURLING  
MASCARA



GEL PENTRU ÎNTĂRIREA GENELOR 5 ML 

EYELASH  
CURLER

ONDULATOR PENTRU GENE CU PRECIZIE 

EYELASH  
TREATMENT

Îngrijește‑ți și protejează‑ți genele în timp ce devin mai 
rezistente și mai groase cu acest gel pentru întărirea 
genelor. Ideal pentru a fi purtat individual ca mască 
pentru gene sau ca bază, Eyelash Treatment nu numai 
că lasă genele mai puternice ca niciodată, dar adaugă 
volum și grosime pentru un aspect strălucitor, întreaga zi. 

Aplică pe genele curate și uscate, începând de la 
rădăcină și continuând spre vârf. Pentru a întări și îngriji 
genele, utilizează exclusiv Eyelash Treatment, fie pe 
timp de noapte, fie în timpul zilei. 

Eyelash Treatment acționează minunat ca bază 
pentru Curling Mascara ‑ aplică prima dată pentru a 
îmbunătăți efectele speciale ale rimelului și păstrează‑ți 
aspectul strălucitor toată ziua.

Acest accesoriu esențial acționează pentru a accentua 
curbarea naturală a genelor tale. Perfect creat pentru a 
se potrivi tuturor formelor de ochi și tipurilor de gene, 
acesta captează delicat fiecare fir, lăsând genele frumos 
ridicate și curbate. 

Îți recomandăm să curbezi genele înainte de a aplica 
rimelul, alungindu‑le și deschizând ochii. Pur și simplu 
deschide ondulatorul, prinde cu clema și menține 
genele superioare timp de 5 secunde, apoi repetă la 
celălalt ochi.

Ondulatorul este modalitatea perfectă de a‑ți încheia 
rutina de îngrijire a genelor. Începe cu Eyelash 
Treatment pentru a‑ți întări genele înainte de a le curba, 
apoi finisează aspectul cu Nu Colour Curling Mascara 
pentru a obține genele pe care ți le‑ai dorit mereu. 

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

DEMACHIANT REZISTENT LA APĂ  
PENTRU OCHI ȘI BUZE 100 ML

Scapă de machiajul de lungă durată instantaneu cu 
acest produs de bază. Formula sa delicată și bifazică 
acționează în două etape, îndepărtând machiajul de 
pe ochi și buze în timp ce lasă acele zone delicate, 
catifelate și netede și asigurându‑ți un final de zi 
revigorat și fără machiaj.

Agită bine pentru a activa formula, vei vedea culorile 
amestecându‑se și va fi gata de utilizare. Aplică lichidul 
pe o dischetă de bumbac, apoi îndepărtează cu 
delicatețe machiajul de pe ochi și buze. 

Vei observa cele două straturi distincte imediat, 
un strat de ulei ce ajută machiajul să se desprindă, 
în timp ce stratul de apă îndepărtează orice reziduuri 
și‑ți lasă pielea revigorată. Doar agită‑le pentru a activa 
formula și vezi cum are loc magia!
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RUJ LICHID REZISTENT MAT 3,1 ML

Fă ca buzele tale „sărutabile” să nu rămână neobservate 
cu această gamă incredibilă de rujuri rezistente 
pentru buze. Creat cu formula noastră ușoară și de 
performanță înaltă, rujul Powerlips Fluid are nevoie de 
o singură aplicare pentru a‑ți lăsa buzele moi, catifelate 
și netede pentru un aspect intens ce nu se va întinde 
sau transfera. Foarte puternic. Pur și simplu uau. 

Începe cu buzele curate, prima dată conturându‑le 
cu aplicatorul înainte de a le umple complet. Pentru a 
oferi buzelor un aspect mai neted, recomandăm 
prima dată pregătirea buzelor cu un balsam de buze 
hidratant. Înainte de aplicarea rujului, așteaptă până 
când se usucă balsamul.

Formula sa ușoară nu doar arată bine, dar se și simte 
minunat. Aceasta conține un amestec de ingrediente 
pentru îngrijirea pielii și netezire cum este uleiul de 
avocado și vitamina E pentru a‑ți lăsa buzele moi, 
catifelate și incredibil de minunate. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID tu alegi
Indiferent de starea de ta spirit, de ținută sau de look ‑ avem o nuanță pentru 
tine. Cu o gamă incredibilă de culori de lungă durată și nuanțe metalice sau 
mate, alegerea este a ta. 
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BALSAM DE BUZE PENTRU VOLUM 4,5 G

Acest balsam hidratant, lejer și revigorant alunecă 
delicat pe buzele tale, aducându‑le la viață cu un aspect 
voluminos și catifelat și o pată discretă de culoare. 

Poartă‑l de unu singur pentru un aspect voluminos al 
buzelor cu un strop de culoare sau aplică‑l sub ruj sau 
luciu ca bază protectoare. 

Prin adăugarea mentolului în formula balsamului de 
buze pentru volum, ne‑am asigurat că fiecare utilizare 
este răcoritoare și revigorantă ‑ un adevărat răsfăț 
pentru buzele tale! 

LIP PLUMPING  
BALM

LUCIU PENTRU CONTURAREA BUZELOR 15 ML

Spune adio buzelor nedefinite și subțiri cu acest luciu 
de buze ultra strălucitor ce alunecă. Cu această formulă 
vei descoperi buze pline, conturate și bine definite. 
Perfect pentru a‑l purta individual sau cu o culoare aleasă 
de tine, este esențial pentru buzele ce ies în evidență. 

Aplică pe buzele curate și uscate cât de des dorești 
pe parcursul zilei, fie în exclusivitate, fie peste un 
ruj; pentru a obține rezultate optime, recomandăm 
utilizarea sa de 3 ori pe zi. Asigură‑te să nu umezești 
buzele înainte de a aplica luciul. 

Contouring Lip Gloss este fantastic pentru a evidenția 
arcul lui Cupidon ‑ curbura dublă a buzei de sus ‑ ce 
tinde să dispară odată cu vârsta, aducându‑ți buzele 
voluminoase și conturate în centrul atenției. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Crystal Clear
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PENSULĂ SINTETICĂ, FOARTE MOALE, 
PENTRU FARD DE OBRAZ 

BLUSH  
BRUSH N°3

Un produs esențial pentru oricare dintre fanii pudrelor, 
această pensulă frumos meșteșugită este instrumentul 
perfect pentru o acoperire uniformă și delicată, 
păstrând pudra pe pielea ta pentru acel aspect 
perfect și natural.

Pune o cantitate mică de pudră pulbere pe pensulă și 
tamponează ușor pe față pentru a absorbi surplusul de 
ulei. Oferă un aspect mai cald feței tale aplicând pudra 
compactă cu o mișcare delicată și uniformă. 

Creată pentru aplicarea fardului de obraz cu precizie, 
această pensulă unghiulară este perfectă pentru a 
sculpta conturul obrajilor, oferind o definire perfectă 
cu perii săi din fibre duo sintetici, ultra delicați. 

Pentru a aplica fardul de obraz, zâmbește în oglindă, 
tamponând și atingând culoarea dorită pe pomeți.
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PENSULĂ SINTETICĂ, FOARTE MOALE, PENTRU PUDRĂ 

Pensula Foundation Brush N°1, ultra delicată, creată 
din peri de fibre sintetice duo, are rolul de a oferi o 
finisare naturală perfectă cu machiajul lichid și ajută 
la acoperirea fără efort și un efect aerisit. Completarea 
perfectă pentru fiecare set de machiaj, acest accesoriu 
de calitate superioară te va ajuta să obții în cel mai 
scurt timp un aspect luminos și perfect. 

Aplică o cantitate mică de fond de ten pe dosul palmei, 
apoi introdu pensula în acesta și aplică pe față folosind 
mișcări circulare pentru o finisare perfectă. 

POWDER  
BRUSH N°2

FOUNDATION  
BRUSH N°1

PENSULĂ SINTETICĂ, FOARTE MOALE, 
PENTRU FOND DE TEN 
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EYE BLENDING  
BRUSH N°4

PENSULĂ SINTETICĂ PENTRU UNIFORMIZARE FARD 
DE OCHI, ULTRA DELICATĂ

Un accesoriu esențial pentru definirea sprâncenelor, 
accentuându‑ți ochii și creând machiajul perfect 
pentru sprâncene, această pensulă oblică este creată 
pentru a aplica și a amesteca cu atenție pudrele, 
ajutându‑te să creezi aspectul dorit.

A se folosi împreună cu Nu Colour Eyebrow Shaping 
Kit, aplicând machiajul pe linia naturală a sprâncenei 
înainte de a uniformiza pentru o finisare perfectă.

EYE SHADOW  
BRUSH N°5

PENSULĂ SINTETICĂ, FOARTE DELICATĂ, 
PENTRU FARD DE OCHI 

Această pensulă lungă, conică, uniformizează ca un 
expert și estompează fardurile din exterior spre interior, 
pentru a‑ți pune ochii în evidență, ca un profesionist. 

Combină fardurile de ochi pudră sau cremă pe pleoape 
sau uniformizează fardul de‑a lungul ochiului. 
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EYEBROW  
BRUSH N°6

PENSULĂ SINTETICĂ, FOARTE DELICATĂ, 
PENTRU SPRÂNCENE 

Fă ca ochii tăi să fie în centrul atenției cu această pensulă 
profesională Eye Shadow Brush N°5 – instrumentul 
perfect pentru aplicarea optimă a fardului pe întreaga 
pleoapă și pentru conturarea de‑a lungul ochiului.

Ia fardul de ochi cu pensula, scuturând‑o ușor de 
surplus. Aplică cu grijă pe pleoapa inferioară sau 
pe linia genelor spre colțul ochiului.
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Un costum perfect nu este nimic fără un bărbierit proaspăt 
pe măsură. Dividends este linia de produse esențiale de la 
Nu Skin pentru bărbatul modern, cu tot ce are el nevoie 
pentru a transforma experiența bărbieritului în cea mai 
importantă parte a dimineții. 

linia de produse esențiale pentru 
bărbatul modern  

DIVIDENDS



CREMĂ DE RAS CU EFECT DE CURĂȚARE ȘI EXFOLIERE 200 G

Mai mult decât un simplu bărbierit, Dividends Shave 
Cream curăță, exfoliază și îngrijește pe măsură ce te 
bărbierești, pentru o senzație confortabilă și delicată 
în fiecare dimineață. Formulată pentru confort și 
comoditate, o spumă concentrată optimizează 
alunecarea aparatului de ras și textura cremoasă 
permite oferirea de beneficii suplimentare pentru 
îngrijirea pielii. 

Pune o cantitate moderată de cremă în palma umedă 
și întinde‑o ușor pe piele înainte de a te bărbieri. 
După bărbierit, clătește bine fața cu apă caldă.

Dividends Shave Cream poate fi folosită pe tot corpul, și 
nu este doar pentru bărbați! Multe femei preferă această 
cremă când își îndepărtează părul de pe picioare prin 
ras, în special datorită senzației confortabile și delicate 
de după utilizare.  

CREMĂ PENTRU DUPĂ RAS CU EFECT CALMANT 50 ML

Acest balsam plăcut pentru după bărbierit face ca 
părul facial să fie mai delicat, mai fin și mai puțin 
evident ajutând la prelungirea rezultatelor bărbieritului 
tău de dimineață. Este minunat pentru și pentru 
piele, conținând Aloe Vera în formula sa, care ajută 
la calmarea și hidratarea pielii.

Aplică pe față și pe gât după bărbierit. 

Am adăugat un amestec de ingrediente pentru 
exfoliere tehnologic avansate în formula Dividends 
Aftershave Balm pentru a reduce apariția iritațiilor 
datorate utilizării aparatului de ras. 

SHAVE CREAM  
FOR MEN

AFTERSHAVE BALM  
FOR MEN
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Fie că profiți de soare în zilele însorite de vară sau își 
dorești un corp bronzat pe tot parcursul anului, nu există 
o modalitate mai bună decât Sunright de a te bucura de 
timpul tău la soare în timp ce îți protejezi și hidratezi pielea.

profită la maxim timpul petrecut la soare
SUNRIGHT



BALSAM DE BUZE SPF 15

Un balsam de buze hidratant ce conține protecție 
solară SPF 15, acest produs preferat, Sunright 
protejează buzele împotriva crăpăturilor și împotriva 
efectelor negative datorate expunerii excesive la soare, 
lăsându‑le să arate și să se simtă catifelate.

Practic și ușor de utilizat, pur și simplu aplică Sunright 
Lip Balm din belșug pe buze cât de des este nevoie. 

Uleiul de floarea‑soarelui din formula Sunright ajută 
pielea să fie moale și hidratată în timp ce Vitamina E o 
protejează de stresul oxidativ cauzat de frig, vânt și soare.

GEL AUTOBRONZANT PENTRU FAȚĂ ȘI CORP 125 ML

Obținerea acelei străluciri de zeiță nu a fost niciodată 
mai ușoară. Indiferent de sezon, Sunright Insta Glow îți 
garantează un aspect bronzat, parcă sărutat de soare, 
în 15 minute*, fără expunere excesivă la soare. Cu miros 
discret și ușor de utilizat, acest gel alunecă ușor pe piele, 
pentru o culoare strălucitoare, delicată și uniformă. 

Aplică un strat subțire de gel pe pielea exfoliată, curată, 
uscată, fără iritații și intactă de pe față și gât cu o 
mișcare circulară, evitând sprâncenele, zona delicată a 
ochilor, linia părului și buzele, apoi spală bine mâinile. 
Îndepărtează gelul de pe genunchi, glezne și coate, 
așteaptă câteva minute înainte de a te îmbrăca. A nu 
se utiliza zilnic.

Strălucirea ta frumoasă sărutată de soare va veni după 
aproximativ 15 minute* ‑ această culoare minunată 
este un rezultat direct al caramelului și ingredientelor 
delicate, colorante incluse în formula Insta Glow. 

 SUNRIGHT  
SPF 35 SAU 50

CREMĂ CU PROTECȚIE SOLARĂ PENTRU FAȚĂ 
ȘI CORP 100 ML

Expunerea excesivă la soare poate duce la apariția 
prematură a semnelor vizibile de îmbătrânire. Sunright 
50 și 35 oferă protecție împotriva razelor UVA și UVB, 
cu formula sa rezistentă la apă, non‑uleioasă calmează 
și protejează pielea în timp ce tu te bucuri de razele 
de soare. 

Aplicați o cantitate generoasă de cremă, uniform pe 
toate zonele expuse. Reducerea acestei cantități va 
micșora semnificativ nivelul de protecție. Masează 
până ce intră în piele cu 15 minute înainte de a te 
expune la soare sau apă. Reaplică regulat pentru a 
menține protecția, în special după ce transpiri, înoți 
sau te ștergi cu prosopul. Evită expunerea prelungită 
la soare, chiar și cu cremă solară. 

Ambele creme Sunright oferă mai mult decât o simplă 
protecție împotriva efectelor nedorite ale razelor 
soarelui. Formulele acestora conțin Aloe vera pentru 
hidratarea pielii tale în timpul expunerii la razele UV.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SUNRIGHT  
INSTA GLOW
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SPF 35 
SAU 50

50Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com

(*) Evaluare clinică a Sunright Insta Glow cu privire la eficiență 
efectuată de 25 de femei participante, care au aplicat produsul pe față 
și brațe și au completat un chestionar de autoevaluare la momentul 
inițial și la 15 minute după aplicare.
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Datorită eforturilor etnobotaniștilor de renume, Epoch transpune cunoștințele și tradiții 
nemuritoare ale culturilor indigene din întreaga lume în era modernă. Experimentează 
Epoch și descoperă secretele naturii; ritualurile lumii transformate într‑o gamă de 
produse pentru față, păr și corp, ce răsfață corpul și sufletul. 

experimentează ritualurile lumii
EPOCH

China
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ȘAMPON ȘI BALSAM UȘOR 
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR 250 ML

AVA PUHI MONI  
CONDITIONER

BALSAM DE PĂR 250 ML

AVA PUHI MONI SHAMPOO  
AND LIGHT CONDITIONER

Dacă ești un fan al gamei de păr Epoch, acesta poate 
fi produsul pentru tine. Combinând două produse 
într‑unul singur, acest șampon entnobotanic și balsam 
lejer utilizează extractul de ava puhi în formula sa 
pentru a curăța delicat și a hidrata părul, lăsându‑l 
curat, vibrant și strălucitor. 

Începe prin a uda părul, apoi pune o cantitate mică din 
produs în palme. Masează ușor pe păr și scalp pentru 
a crea o spumă ușoară și acoperă toată suprafața 
părului înainte de a o clăti bine. Continuă cu Epoch 
Ava Puhi Moni Conditioner pentru catifelare și îngrijire 
suplimentară, dacă este necesar.

Generații de culturi polineziene adesea storc nectarul 
din floarea bulb ava puhi direct pe păr, asemenea unui 
șampon modern. Poate că timpurile s‑au schimbat, 
dar principiile și utilizarea acestei flori fantastice sunt 
în mare parte aceleași. 

Cu un extract provenit de la floarea bulb ava puhi, 
acest balsam intens acționează pentru a face ca părul 
uscat, aspru sau gros să devină moale cu aspect neted, 
strălucitor și sănătos. 

După spălarea părului cu șamponul Epoch Ava Puhi 
Moni Shampoo and Light Conditioner sau Ava Puhi 
Moni Anti‑Dandruff Shampoo, aplică balsamul pe păr. 
Permite‑i să acționeze timp de câteva minute pentru 
un efect accentuat, înainte de a clăti bine.

Gama de produse pentru îngrijirea părului, Epoch, 
utilizează aceeași parte din planta ava puhi, după 
cum a fost transmis de poporul indigen din Hawaii, 
din generație în generație ‑ de aici și numele de ava 
puhi moni, sau „true ava puhi” în limba Hawaiiană. 

ritual inspirat 
din Polinezia

ŞAMPON ANTI-MĂTREAȚĂ 250 ML

Acest șampon delicat, curăță părul și oferă calmare 
celor care se confruntă cu un scalp uscat, exfoliat și cu 
mătreață. Îmbogățit și ușor parfumat cu floarea plantei 
ava puhi polineziană, șamponul anti‑mătreață Epoch 
curăță, înfrumusețează și lasă părul ușor parfumat. 

Începe prin a‑ți umezi părul, apoi masează șamponul 
până ce se formează o spumă, lasă să acționeze timp 
de 2 minute. Încheie clătind și aplicând balsamul 
Epoch Ava Puhi Moni Conditioner. 

Generații de culturi polineziene au utilizat nectarul 
plantei ava puhi pentru a‑și spăla și îngriji părul. 
Cunoscută pentru capacitatea de îngrijire, catifelare și 
intensificarea a strălucirii părului, părea ideală pentru 
gama noastră Epoch. Pentru a crește și cultiva această 
plantă în mod sustenabil, am stabilit o relație cu o sursă 
independentă din insulele polineziene. 

AVA PUHI MONI  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ritual inspirat 
din Polinezia

ritual inspirat 
din Polinezia

52Disponibilitatea unor produse poate varia în funcție de țară. 
Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com
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POLISHING  
BAR

EXFOLIANT DE CORP FĂRĂ SĂPUN  
PENTRU CURĂȚARE 100 G

Perfect pentru netezirea pielii în timp ce curăță, acest 
săpun etnobotanic îndepărtează eficient murdăria, 
uleiul în exces și alte impurități fără utilizarea săpunului, 
lăsându‑ți pielea proaspătă, curată și delicată.

Începe prin a‑ți umezi pielea, apoi aplică săpunul 
utilizând o mișcare ușoară și circulară. Clătește bine 
cu apă caldă după utilizare.

Epoch Polishing Bar este o alegere minunată pentru 
a îndepărta impuritățile de pe pielea ta. Această 
caracteristică este datorată prezenței Sisku’pas – 
scoarța unui conifer prețuit de tribul Cowlitz din 
Nord‑Vestul Pacificului, exact pentru același motiv.  

GEL SPUMĂ DE RAS 125 ML

Partenerul perfect pentru fiecare ședință de ras, 
gelul spumă oferă o alunecare delicată și confortabilă 
pentru aparatul tău de ras. Formula sa calmantă 
ce conține vegetale inspirate de americanii nativi 
din Sud‑Vest protejează pielea de efectele dure ale 
bărbieritului zilnic și se clătește ușor pentru și mai 
multă comoditate. 

Masează ușor o cantitate mică de gel în palma umedă 
până se formează o spumă, apoi continuă să te razi ca 
de obicei. Odată ce ai terminat, clătește bine pielea cu 
apă caldă. 

Am inclus un extract de lumânărică în formula noastră. 
Utilizată timp de secole de americanii nativi din 
Sud‑Vest pentru a căptuși partea de jos a pantofilor, 
frunza catifelată și moale era faimoasă pentru 
abilitatea de a calma și face pielea mai delicată.

EVERGLIDE
BABY HIBISCUS  

HAIR AND BODY WASH
PRODUS DELICAT DE CURĂȚARE ȘI HIDRATARE  

PENTRU BEBELUȘI 150 ML

Perfect pentru fiecare baie, acest produs de curățare 
pentru păr și corp este formulat ținând cont de cei mici. 
Formulat cu un extract din floare de hibiscus pentru a 
calma, curăța și hidrata delicat, Epoch Baby Hibiscus Hair 
and Body Wash asigură acele momente minunate de la 
băiță, atât pentru părinte, cât și pentru copil.

Susține gâtul și umerii copilului cu un braț, ținându‑l 
în siguranță la subraț. Cu mâna liberă, distribuie 
cantitatea dorită de spumă pe capul și corpul lui ud. 
Masează ușor spuma pe păr și piele înainte de a clăti. 

Diferite culturi din Sud‑Estul Asiei au utilizat floarea de 
hibiscus timp de secole. Florile și frunzele erau zdrobite 
în apă fierbinte pentru a crea o infuzie care se aplica pe 
păr și scalp pentru a curăța, calma și hidrata. 

ritual inspirat 
de pacificul de 

nord-vest

ritual inspirat 
de america de 

sud-vest

ritual inspirat de 
asia de sud-est
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CREMĂ PENTRU CORP INTENS HIDRATANTĂ 125 G

Formulată cu un amestec de extracte vegetale, inclusiv 
unt de shea și pulpa fructului copacului african de 
Baobab, această cremă luxuriantă oferă hidratare 
intensă pentru o piele suplă și delicată. Aceste 
ingrediente etnobotanice, testate în timp protejează 
pielea și îmbunătățesc elasticitatea, lăsând‑o moale, 
netedă și hidratată.

Aplică din belșug crema pe orice zonă a corpului ‑ 
recomandăm să acorzi atenție specială genunchilor, 
coatelor și altor zone ce au o mai mare nevoie de 
hidratare intensă. 

Un extract din pulpa fructului de Baobab, un favorit de 
multă vreme al poporului african, este utilizat pentru 
a hidrata și a lăsa pielea delicată. Nu Skin susține 
o inițiativă de reîmpădurire ce se concentrează pe 
plantarea pomilor fructiferi și conservarea copacilor 
de Baobab în satele locale ‑ acțiune crucială pentru 
îmbunătățirea vieților copiilor vulnerabili din Malawi.

BAOBAB  
BODY BUTTER

GEL PENTRU DIMINUAREA PETELOR 15 ML

Epoch Blemish Treatment este formulat pentru a 
îmbunătăți aspectul pielii și alina disconfortul asociat 
cu erupțiile cutanate în timp ce ingredientele vegetale 
vor calma pielea.

Înainte de aplicare, asigură‑te că pielea este bine 
curățată. Acoperă zona cu erupții cutanate cu un strat 
subțire, cel mult de trei ori zi. Începe cu o singură 
aplicare și crește progresiv după cum este necesar, 
deoarece pielea poate începe să se usuce pe alocuri. 
Dacă apare exfolierea sau uscarea pielii, utilizarea trebuie 
redusă la o singură dată pe zi, sau la fiecare 2 zile.

Formula Blemish Treatment conține elemente din 
planta Lacrima‑lui‑Iov, o plantă bogată în amine, 
tradițional utilizată în Asia tropicală pentru a calma 
pielea, bine‑cunoscută pentru capacitatea de a 
combate imperfecțiunile.

GLACIAL  
MARINE MUD

MASCĂ PURIFICATOARE CU NĂMOL PENTRU 
FAȚĂ ȘI CORP 200 G

Glacial Marine Mud creează o mască de față minunată, 
plină de minerale benefice pentru piele, utilizând un 
extract de argilă marină provenită dintr‑un estuar 
glaciar izolat din Canada. Acționează pentru a face 
pielea mai moale și pentru a o purifica, eliminând toate 
impuritățile și toxinele, lăsând‑o curată și hrănită. 

Aplică un strat generos de nămol pe piele, asigurându‑
te că eviți zona ochilor și a gurii. Lasă să se usuce între 
15 și 20 de minute până ce culoarea se schimbă într‑un 
albastru marin, apoi clătește bine cu apă caldă. Repetă 
procesul de două sau de trei ori pe săptămână. 

Legenda spune că nativii americani din Pacificul de 
Nord‑Vest au încercat (și au eșuat) să utilizeze acest 
nămol pentru olărit. Argila nu rezista, dar curând au 
observat că mâinile deveneau mai fine și mai moi. 
Ajungând rapid în ziua de astăzi, când am rafinat 
acest nămol pentru a crea masca pe care o cunoști 
și care te încântă.

BLEMISH  
TREATMENT

ritual inspirat 
de pacificul de 

nord-vest

ritual inspirat 
din asia topicală

ritual inspirat 
din africa
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SOLE SOLUTION
CREMĂ DE PICIOARE PENTRU ÎNTINERIRE 125 ML

Îmbunătățește pielea degetelor, călcâielor și tălpilor 
pentru a le lăsa moi, cu un aspect sănătos. Cu o 
formulă nelipicioasă plină de ingrediente hidratante, 
Sole Solution este perfectă pentru îndepărtarea 
celulelor moarte ale pielii sau a pielii uscate de pe 
picioarele obosite.

Aplică din belșug Sole Solution pe zonele afectate 
de pe picioare după curățare, dimineața și seara, sau 
cât de des este necesar ‑ încearcă să te concentrezi 
pe zonele unde pielea este aspră sau uscată. Nu clăti 
produsul ‑ este perfect pentru a fi folosită sub șosete 
sau peste noapte, trezindu‑te cu picioare minunate.

Inspirată de popoarele Americii Centrale, formula Sole 
Solution conține ingrediente etnobotanice precum 
fructe zdrobite de ienibahar pentru a îmbunătăți 
porțiunile aspre și groase de piele. 

CREMĂ HIDRATANTĂ PENTRU PICIOARE 100 ML

FIREWALKER

Dacă ai stat în picioare toată ziua și îți iau foc tălpile, 
avem exact ce‑ți trebuie. Calmează degetele obosite 
cu Epoch Firewalker ‑ o cremă revigorantă cu efect 
răcoritor inspirată de persoanele ce merg prin foc 
din Polinezia.

Aplică crema direct pe picioare masând cu o 
mișcare delicată. 

Persoanele ce mergeau prin foc în Polinezia adesea 
utilizau frunzele plantei Hawaiiene Ti pentru a‑și 
calma și răcori pielea după ce mergeau pe cărbuni 
încinși. Luăm o frunză din cartea lor, să spunem așa, 
incluzând un extract din această plantă în formula 
noastră împreună cu ulei din semințe de Babassu, un 
ingredient din America de Sud ce hidratează și lasă 
pielea moale.

GEL REVIGORANT PENTRU PICIOARE 100 ML

Împrospătează‑ți și revigorează‑ți picioarele cu acest 
gel etnobotanic cu efect calmant și răcoritor. Cu un 
miros proaspăt de mentă și o formulă transparentă, 
nelipicioasă, IceDancer se simte și miroase minunat, 
perfect pentru sfârșitul unei zile lungi. 

Masează gelul aplicând o cantitate generoasă pe 
partea inferioară a picioarelor, gambe și în spatele 
genunchilor oricând dorești. Spală mâinile de gelul 
rămas pentru a încheia. 

Inspirat din cultura nativilor americani din Nord‑Vest, 
IceDancer conține mentă sălbatică naturală pentru 
a calma picioarele obosite. Vânătorii lor petreceau 
adesea zile și nopți în picioare, mergând și alergând 
multe ore înainte de a se putea odihni. Aceștia frecau 
planta direct pe picioare, ceea ce le dădea energie 
pentru a continua.

ICEDANCER

ritual inspirat 
din america 

centrală

ritual inspirat 
din Polinezia

ritual inspirat 
din america 
autohtonă
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MASCĂ FACIALĂ PENTRU DETOXIFIERE ȘI HRĂNIRE 75 ML

MASCĂ YIN AND YANG 

ritual inspirat 
din China

Epoch Yin and Yang Mask combină două beneficii 
principale ce detoxifică și hrănesc pielea feței pentru 
un aspect luminos și proaspăt. Conține un amestec 
de caolin, cărbune, extract de floare de porțelan și 
parfumul de iasomie, utilizat tradițional în China, 
pentru armonie interioară și strălucire minunată.

Aplică ușor, un strat uniform pe tenul curat și 
uscat. Masează masca pentru a activa cărbunele 
microîncapsulat până când culoarea se schimbă din 
alb în gri. Lasă produsul pe piele cel mult 10‑15 minute. 
Clătește din abundență cu apă călduță. A se folosi 
maxim de 2 ori pe săptămână.

Extractul de floare de porțelan din Epoch Yin and 
Yang Mask este obținut prin agricultura în mediu 
controlat (AMC), ceea ce înseamnă că floarea este 
crescută într‑un mediu închis, asigurând monitorizarea 
și sustenabilitatea de la stadiul de sămânță la soluție. 
Toate produsele Nu Skin ce prezintă cel puțin un 
ingredient AMC sunt marcate cu logo‑ul Groviv și 
ACESTA este primul.
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Nu Skin este dezvoltată pe ideea de a dărui înapoi. 
Acest principiu este esența a ceea ce suntem și a 
ceea ce facem. Fundația Force for Good Foundation a 
luat naștere chiar din acest ideal și ne‑a fost alături în 
susținerea oferită pentru numeroase cauze fantastice 
în jurul lumii, începând cu anul 1996. Conceptul este 
simplu; oricât ai contribui, fie că este prin intermediul 
donațiilor generoase sau prin intermediul vânzărilor 
gamei de produse Epoch, 100% din ceea ce oferi 
ajunge la cei care au cea mai mare nevoie ‑ Nu Skin 
are grijă de restul. 

o convingere pentru a oferi înapoi

FORCE FOR GOOD  
FOUNDATION
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Mâini, picioare, nu contează ‑ când vine vorba 
de îngrijirea aspectului unghiilor tale, Dr. Dana 
îți este alături. Nou în familia Nu Skin, Dr. Dana 
Nail Renewal System vine direct de la Dr. Dana 
Stern, un dermatolog specializat în îngrijirea 
unghiilor. Este momentul să arăți puțină dragoste 
unghiilor tale. 

aceeași îngrijire pentru unghii 
precum pentru piele

DR. DANA
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Manichiură într-o cutie? S-a rezolvat! 
3 pași simpli. 10 minute. Doar urmează aceste instrucțiuni și bucură‑te de unghiile la care ai visat mereu. 
Unghii care arată sănătoase, strălucitoare și puternice. O să te lauzi cu ele numaidecât.

 Pasul 01: Glycolic Acid Prep for Nails 
Asigură‑te că ai unghiile uscate, curate și fără ojă. Răsucește creionul ‑ prima dată poate va trebui să încerci de 
câteva ori ‑ și distribuie picătura uniform pe unghiile de la o mână. Repetă pentru cealaltă mână. Lasă produsul 
să pătrundă complet, iar apoi treci la Pasul 02. Folosește o dată pe săptămână.

 Pasul 02:  Perfect Grit Priming Wand
Această pilă cu funcționalități multiple îți pregătește unghiile și îndepărtează celulele deteriorate de la suprafața 
acestora. Folosește suprafața 01 de două până la cinci ori, până observi o pudră fină. Repetă cu Suprafața 02, 
iar apoi finalizează cu Suprafața 03, apăsând mai tare și cu mișcări repetate pentru a obține unghii strălucitoare.
Folosește Suprafața 01 și 02 o dată pe săptămână. Utilizează suprafața 03 cel mult o dată pe zi pentru sporirea luciului.

 Pasul 03:  Deep Hydrating Formula for Nails & Cuticles
La fel ca la Pasul 01, răsucește creionul argintiu și aplică produsul pe întreaga unghie ‑ oferă îngrijire și pielii și 
cuticulelor din jur. Repetă acest pas de câte ori dorești pe parcursul săptămânii (nu mai mult de o dată pe zi).

Fie că îți dorești o pauză de la manichiură, fie că 
unghiile tale au nevoie disperată de o manichiură, 
Dr. Dana Nail Renewal System are exact ceea ce ai 
nevoie pentru a oferii unghiilor tale puțină dragoste. 
Perfect atât pentru mâini, cât și pentru picioare, este 
dovedit clinic că lasă unghiile puternice, netede și la 
fel de lucioase ca și atunci când sunt date cu o ojă 
transparentă ‑ totul în 3 pași simpli și doar 10 minute. 

Pasul 01: Răsucește creionul alb umplut cu acid glicolic. 
Răspândește picătura uniform pe unghiile uscate, curate 
și fără ojă. Permite produsului să pătrundă complet. 
Nu utiliza mai mult de o dată pe săptămână. Pasul 02: 
Periază unghiile cu Suprafața 01 a pilei de 2‑5 ori. Repetă 
cu Suprafața 02 și 03. Pasul 03: Răsucește creionul 
argintiu. Întinde produsul pe întreaga unghie și pe pielea 
și cuticulele din jur, la ambele mâini, cel mult o dată pe zi.

Deși întregul sistem este extraordinar, nouă ne place 
în mod special Pasul 03 ‑ aici vei găsi uleiurile de caise, 
de nucă de cocos și de grapefruit, care te ajută să îți 
îngrijești și să îți hidratezi unghiile și cuticulele.

SET PENTRU EXFOLIEREA ȘI HIDRATAREA UNGHIILOR

NAIL RENEWAL SYSTEM
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Hrănește‑ți, protejează‑ți și calmează‑ți pielea cu fiecare și 
în fiecare moment ‑ până la urmă, merită cel puțin acest 
lucru. Gama pentru îngrijirea corpului de la Nu Skin este 
formulată pentru a oferi acea atingere delicată, de răsfăț 
din cap până‑n picioare, îmbogățind fiecare parte din 
rutina ta de îngrijire a pielii, lăsând‑o delicată ca mătasea. 

Oferă corpului tău îngrijirea delicată 
pe care o merită

ÎNGRIJIREA CORPULUI NU SKIN



GEL DE DUȘ HIDRATANT 250 ML

Acest gel de duș hidratant fără săpun aduce echilibrul 
perfect de prospețime și hidratare. Cu o formulă 
cremoasă, intensă și cu un pH echilibrat, Liquid Body 
Bar îndepărtează delicat murdăria, uleiul și impuritățile, 
în timp ce protejează bariera hidratării esențiale din 
pielea ta. 

Aplică cantitatea dorită din produs pe pielea umedă, 
masează ușor până se formează spumă, iar apoi 
clătește bine. Folosește apoi produsul de hidratare 
a corpului Nu Skin preferat. 

Liquid Body Bar este o experiență senzorială completă 
‑ parfumul său aromatic de grapefruit revigorează 
simțurile și miroase minunat. 

SĂPUN SOLID FĂRĂ SĂPUN 100 G

Săpun solid de corp, cu formula sa fără săpun, 
îndepărtează murdăria și impuritățile fără a îndepărta 
lipidele esențiale pielii. Îmbogățit cu Aloe vera 
și Vitamina E, acest săpun delicat calmează și 
hrănește pielea, lăsând‑o curată și cu un miros 
delicat de grapefruit.

Înainte de a‑l limpezi, aplică săpunul de corp pe pielea 
umedă și masează ușor până se formează spumă 
înainte de clăti. Folosește apoi crema hidratantă de 
corp Nu Skin preferată. 

Formularea Body Bar cu un pH echilibrat ajută la 
protejarea barierei delicate a hidratării din pielea ta. 

BODY  
CLEANSING GEL

GEL DE DUȘ FĂRĂ SĂPUN 250/500 ML

Acest gel de duș fără săpun este îmbogățit cu Aloe 
vera și extracte de plante pentru a calma, hrăni 
și proteja pielea, lăsând‑o proaspătă, delicată și 
confortabilă. Destul de delicat pentru utilizarea zilnică 
pe întreg corpul, este de asemenea perfect pentru 
curățarea mâinilor, pentru întreaga familie.

Aplică din belșug pe pielea umedă, masează ușor 
până se formează spumă. Clătește bine, apoi, în timp 
ce pielea ta este încă puțin umedă, aplică crema 
hidratantă favorită de la Nu Skin. 

Deoarece Body Cleansing Gel nu conține săpun, este 
delicat cu pielea și perfect pentru utilizarea oriunde 
și de către oricine. Utilizează‑l la duș sau la chiuvetă ‑ 
oriunde dorești! 

LIQUID  
BODY BAR

BODY  
BAR
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Pentru a verifica disponibilitatea produselor, consultă lista de 
prețuri sau vizitează www.nuskin.com



PRODUS INTENS HIDRATANT PENTRU CORP  
FĂRĂ PARFUM 250 ML

PRODUS EXFOLIANT PENTRU CORP 250 ML

BODY  
SMOOTHER

LOȚIUNE HIDRATANTĂ PENTRU CORP 250 ML

PERENNIAL
 LIQUID  

BODY LUFRA

Formulat cu un extract provenit din bulbul unei flori 
perene, acest produs intens hidratant pentru corp 
ajută la consolidarea proceselor naturale de apărare ale 
pielii, acționând pentru a o apăra de efectele mediului 
înconjurător. Aer uscat, temperaturi extreme, vânt aspru, 
orice. Cu o formulă ce nu include parfum, Perennial este 
potrivit pentru tine, indiferent de tipul de piele.

Această formulă delicată și hidratantă este potrivită 
pentru toate tipurile de piele. Aplică loțiunea pe 
întregul corp după preferințe. 

Natura oferă destul de multă inspirație. Planta Narcissus 
Tazetta își protejează structura celulelor din bulb în 
cele mai aspre condiții din perioada iernii, permițând 
înflorirea în fiecare an. Extractul provenit din bulb este 
dovedit științific să protejeze pielea și să îmbunătățească 
rezistența și durabilitatea celulelor sale.

Această loțiune ușor hidratantă pentru corp este 
absorbită rapid, cu o formulă hrănitoare plină de 
ingredientele benefice din Aloe vera, extract de alge 
și Vitamina E. În plus, acționează pentru a‑ți îngriji și 
hidrata pielea fără a lăsa reziduuri uleioase și grele.

Aplică loțiunea pe întregul corp imediat după baie, 
asigurându‑te că pielea este încă puțin umedă și 
masează ușor până când aceasta pătrunde în piele. 

Rapid și ușor de utilizat, Body Smoother pătrunde rapid 
în piele… așadar încearcă‑l înainte de a te îmbrăca și 
continuă‑ți ziua fără nicio grijă. 

Un produs de curățare exfoliant fără săpun cu un miros 
proaspăt de mentă, Liquid Body Lufra oferă exfoliere 
esențială prin îndepărtarea impurităților și a celulele 
moarte de pe suprafața pielii. Fie că te afli în mijlocul 
unei ierni uscate și dure sau în căldura verii, ieși din 
fiecare duș cu o piele delicată, moale și vibrantă.

Aplică Liquid Body Lufra pe pielea umedă, masând 
ușor până ce se formează o spumă înainte de a clăti 
bine. Continuă cu o rundă de Nu Skin Body Smoother 
și adaugă Perennial Intense Body Moisturizer pe zonele 
care au cea mai mare nevoie. Repetă întregul proces 
de două sau de trei ori pe săptămână.

Liquid Body Lufra utilizează coji de nucă fin măcinate 
pentru a exfolia și curăța porțiunile aspre și uscate de 
piele. Dar nu te îngrijora. De asemenea, are un efect 
delicat, făcând pereche cu Aloe vera pentru a calma 
și hrăni.

ÎN
G

R
IJ

IR
E

A
 C

O
R

P
U

LU
I N

U
 S

K
IN

MOTIVE SĂ-ȚI PLACĂ

MOD DE UTILIZARE

ȘTIAI CĂ

61



LOȚIUNE PENTRU ÎNGRIJIREA MÂINILOR 125 ML

Cu atingerea delicată de Aloe vera și Vitamina E, această 
loțiune lejeră pentru îngrijirea mâinilor hidratează 
instantaneu pielea uscată și crăpată, lăsând‑o 
confortabilă și hrănită, cu mâini mai degrabă fine decât 
lipicioase sau grase. În plus, pătrunde rapid, lăsându‑te 
liberă să îți continui treaba imediat după aplicare.

Aplică din belșug loțiunea pe mâini, oferind atenție 
specială degetelor și încheieturilor. 

Mâinile noastre pot avea parte de un tratament 
destul de dur. Având contact constant cu obiecte dure, 
chimicale și săpunuri, acestea sunt mai predispuse la 
uscare și deteriorare decât orice altă parte a corpului. 
De aceea, a avea o loțiune pentru mâini, care pătrunde 
rapid… la îndemână, este destul de important. 

HAND  
LOTION
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De la șampoane la balsamuri și măști de păr, gama 
de produse pentru îngrijirea părului Nu Skin a fost 
creată pentru a avea grijă de părul uscat, normal și 
gras. Vei găsi tot ce ai nevoie pentru a repara părul 
deteriorat și a reda strălucirea părului, cu un aspect 
vizibil mai tânăr și mai sănătos.

fără viață sau strălucitor? 
alegerea este a ta

ÎNGRIJIREA PĂRULUI NU SKIN



ȘAMPON HIDRATANT, ECHILIBRANT  
PENTRU PĂR NORMAL ȘI GRAS 250 ML

Perfect pentru utilizarea zilnică, acest șampon este 
echilibrul ideal de curățare și hidratare. Extractul de 
floare de bumbac netezește cuticulele și protejează 
structura de cheratină. Atunci când este utilizat ca 
parte a sistemului pentru îngrijirea părului de la 
Nu Skin, îmbunătățește și aspectul și textura părului 
deteriorat, lăsându‑l mai sănătos și vizibil mai tânăr.

Masează șamponul pe părul și scalpul ud, înainte de 
a clăti bine. Dacă este necesar, poți repeta acest pas. 
Pentru cele mai bune rezultate continuă cu balsamul 
Nu Skin preferat. 

Formula șamponului nostru Balancing Shampoo 
conține extract din flori de bumbac pentru a proteja 
și întări fibrele de cheratină din cortexul părului și 
proteină din grâu, bogat în aminoacizi, pentru a reface 
părul deteriorat.

ȘAMPON PENTRU CURĂȚARE PROFUNDĂ  
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR 250 ML

Clarifying Shampoo oferă o curățare profundă, ajutându‑
ți părul să scape de chimicalele dure și poluanții mediului 
înconjurător. Prin întărirea cortexului părului și fără a 
îndepărta factorii hidratanți naturali, aspectul și textura 
părului deteriorat sunt vizibil îmbunătățite, făcându‑l să 
arate mai tânăr și mai sănătos. 

A se folosi o dată pe săptămână în locul Balancing 
Shampoo sau Moisturizing Shampoo pentru o curățare 
profundă. Masează șamponul pe părul și scalpul ud 
apoi clătește bine. Pentru cele mai bune rezultate 
continuă cu masca de păr ReNu Hair Mask.

Extractul din untul de shea poate că sună mai degrabă 
ca o gustare delicioasă decât ceva la care te‑ai aștepta 
să găsești într‑un șampon, dar nu te îndoi de eficiența 
sa. Acționează ca un agent de curățare pentru a 
îndepărta clorul, nicotina și alți poluanți ai mediului 
înconjurător din părul tău.

MOISTURIZING  
SHAMPOO

ȘAMPON HIDRATANT  
PENTRU PĂR USCAT ȘI DETERIORAT 250 ML

Moisturizing Shampoo curăță delicat părul ce a 
fost supraîncălzit sau vopsit prea des, în timp ce 
întărește cortexul și protejează împotriva pierderii 
nutrienților. Formula sa ce imită lipidele întărește 
părul, îmbunătățindu‑i aspectul și senzația la 
atingere, lăsându‑l cu un aspect mai sănătos și mai 
tânăr, atunci când este utilizat ca parte a sistemului 
pentru îngrijirea părului de la Nu Skin.

Masează șamponul pe părul și scalpul ud, înainte de 
a clăti bine. Dacă este necesar, poți repeta acest pas. 
Pentru cele mai bune rezultate continuă cu balsamul 
Nu Skin preferat. 

Capacitatea de hidratare a acestui șampon se 
datorează unui extract de floare de bumbac, 
care acționează pentru a netezi cuticulele din 
păr și pentru a proteja structura sa de cheratină. 

BALANCING  
SHAMPOO

CLARIFYING  
SHAMPOO
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BALSAM INTENS  
PENTRU PĂR USCAT ȘI DETERIORAT 250 ML

BALSAM PENTRU VOLUM  
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR 250 ML

RENU  
HAIR MASK

MASCĂ PENTRU ÎNGRIJIRE INTENSĂ  
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR 100 G

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Cu o formulă cu pH scăzut care învelește delicat părul 
tău în lipide naturale ce imită uleiul, acest balsam 
etanșează cuticulele, ajutând la reținerea hidratării și 
contribuie la o strălucire superioară. Ca toate produsele 
pentru îngrijirea părului de la Nu Skin, este minunat 
pentru părul deteriorat pentru ca acesta să arate și să se 
simtă mai moale, mai neted, mai tânăr și mai sănătos.

Masează balsamul pe părul și scalpul ud, apoi 
clătește bine, repetă dacă este necesar. Pentru cele 
mai bune rezultate, utilizează întotdeauna după 
folosirea șamponului tău Balancing, Clarifying sau 
Moisturizing Shampoo.

Prin imitarea lipidelor părului, untul de shea umple 
crăpăturile prezente în cuticule pentru a‑ți întări părul. 

Formula sa sigilează, netezește și întărește fiecare 
cuticulă în timp ce hidratează și repară stratul exterior 
al părului pentru a îmbunătăți consistența sa moale 
și textura catifelată. Utilizată o dată pe săptămână, 
masca de păr ReNu Hair Mask îmbunătățește aspectul 
și textura părului deteriorat, pentru ca acesta să arate și 
să se simtă mai tânăr și mai sănătos. 

A se folosi o dată pe săptămână în loc de Weightless 
Conditioner sau Rich Conditioner. După șamponare, 
aplică masca uniform pe părul umed, acordând atenție 
specială vârfurilor și zonelor deteriorate. Lasă produsul 
să acționeze pe păr timp de 5‑10 minute, apoi clătește 
bine. Pentru cele mai bune rezultate folosește acest 
produs după Clarifying Shampoo. 

Cu o formulă ce conține CS7, ReNu Hair Mask netezește 
cuticulele pentru a lăsa părul mai moale, protejează 
împotriva abraziunii cuticulelor și îl face mai rezistent 
la rupere. 

Acest balsam acționează pentru a reda hidratarea 
strălucitoare părului fără a‑l încărca, ajutând la 
maximizarea flexibilității. Refacerea părului deteriorat 
îmbunătățește delicatețea și netezirea, pentru ca părul 
să arate și să se simtă mai tânăr și mai sănătos.

Masează balsamul pe părul și scalpul ud, apoi 
clătește bine, repetă dacă este necesar. Pentru cele 
mai bune rezultate, utilizează întotdeauna după 
folosirea șamponului tău Balancing, Clarifying sau 
Moisturizing Shampoo.

Limnanthes alba, prezentă în această formulă, oferă 
volum părului fără a‑l îngreuna. Menținerea hidratării în 
firul de păr ajută, de asemenea, la obținerea un aspect 
mai voluminos al părului. 
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SER CU ACȚIUNE INTENSIVĂ PENTRU SCALP  
ȘI PĂRUL SUBȚIRE, STRESAT ȘI CARE PREZINTĂ SEMNE 

DE ÎMBĂTRÂNIRE. 75 ML

BALSAM PENTRU SCALP ȘI PĂRUL  
SUBȚIRE, STRESAT ȘI CARE PREZINTĂ SEMNE 

DE ÎMBĂTRÂNIRE 175 ML

Serul ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
include o formulă asociată în mod unic cu ageLOC 
Galvanic Spa, oferind ingrediente esențiale pentru 
scalpul și rădăcinile tale pentru un păr cu un aspect 
revitalizat și mai voluminos. Această formulă fără clătire, 
care nu îngrașă și care întărește și fortifică scalpul în 
fiecare zi, ajută părul subțire, stresat și îmbătrânit să 
arate și să se simtă mai gros și mai sănătos.

Balsamul ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner 
oferă hrănire și hidratare la fiecare utilizare, contribuind 
la îmbunătățirea stării scalpului și a părului subțire și 
îmbătrânit, prin întărirea fiecărui fir de păr, de la vârf 
până la rădăcină. 

Utilizează pe părul uscat sau umed. Împarte părul 
pentru a pulveriza serul direct pe scalp și pe rădăcini. 
Masează delicat produsul pe scalp cu degetele, 
piaptănă firele rebele și începe aplicarea ageLOC 
Galvanic Spa timp de două minute. Utilizând Scalp 
Conductor și selectând Aplicare #5, atinge conductorul 
direct pe scalp și mișcă începând de la linia frontală 
spre spate. Nu clăti. Aranjează ca de obicei.

Utilizează după ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo. 
Aplică în mod uniform o cantitate generoasă de 
balsam pe scalpul și părul umed, acordând o atenție 
specială vârfurilor și zonelor deteriorate. Așteaptă trei 
minute înainte de limpezire. Pentru rezultate optime, 
adăugați ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
în regimul de îngrijire al părului, de două ori pe zi.

Când am solicitat o evaluare clinică a părului 
subiecților după utilizarea timp de 6 luni a ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair System, rezultatele au fost destul 
de impresionante. A fost raportată o îmbunătățire cu 
107% a volumului, părul a devenit cu 106% mai moale, 
strălucirea a fost mai intensă cu 84%, iar textura s‑a 
îmbunătățit cu 67%!

Acest balsam puternic conține unt de shea și 
glicerină pentru a hidrata și hrăni părul uscat, 
deteriorat și supra‑procesat.

ȘAMPON PENTRU SCALP ȘI PĂRUL  
SUBȚIRE, STRESAT ȘI CARE PREZINTĂ SEMNE 

DE ÎMBĂTRÂNIRE 200 ML

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo ajută părul 
subțire, stresat și îmbătrânit grație unui amestec 
exclusiv de ingrediente. Este dovedit a proteja 
împotriva decolorării și căldurii, ajutând, de asemenea, 
la reducerea ruperii părului.

Aplică o cantitate generoasă de șampon pe părul 
umed și masează delicat pe scalp și păr. Clătește din 
abundență cu apă călduță. Aplică apoi ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair Conditioner. Pentru rezultate optime, 
adaugă serul ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum la regimul de îngrijire al părului, de două ori 
pe zi, utilizat împreună cu ageLOC Galvanic Spa.

Atunci când sunt utilizate împreună, ca parte a 
sistemului complet ageLOC Nutriol Scalp & Hair System 
(Șampon, Balsam, Ser) părul va arăta mai voluminos 
ca niciodată, oferindu‑ți un păr bogat cu un aspect 
sănătos, pe care îl vei adora.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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De la o respirație proaspătă, la dinți albi, la buze strălucitoare, 
gama AP 24 are tot ceea ce ai nevoie pentru un zâmbet 
luminos și perfect pentru fotografii și acea senzație de 
prospețime după periaj ce vine împreună cu aceasta.

împrospătează-ți zâmbetul cu 
fiecare periaj

AP 24



ANTI-PLAQUE TOOTHPASTE 110 G

Cu o formulă ce prezintă un agent brevetat ce luptă 
împotriva plăcii bacteriene și aromă de vanilie și 
mentă, această pastă de dinți ajută la îndepărtarea 
plăcii și impurităților pentru o senzație de curățenie și 
periaj proaspăt ce durează. Perfectă pentru utilizarea 
zilnică, această formulă ce luptă împotriva cariilor este 
delicată cu dinții și moderată cu gingiile, pentru o 
experiență de periaj plăcută.

Periază bine dinții, cel puțin de două ori pe zi, sau mai 
bine după fiecare masă dacă ai timp, sau conform 
indicațiilor dentistului sau ale medicului. Pentru copii 
sub 6 ani, recomandăm utilizarea unei cantități de 
mărimea unei boabe de mazăre și supravegherea 
acestora în timpul curățării dinților pentru a reduce 
la minim riscul de înghițire a produsului.

Agentul nostru brevetat ce luptă împotriva plăcii 
bacteriene (AP 24) învăluie dinții, lăsând gura mai 
curată și proaspătă pentru un timp mai îndelungat. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

WHITENING TOOTHPASTE 110 G

Obține dinți mai strălucitori și mai albi în timp 
ce împiedici formarea plăcii bacteriene cu AP 24 
Whitening Fluoride Toothpaste. O combinație de 
ingrediente ce albește dinții, în timp ce aroma de 
vanilie și mentă revigorantă ajută la împrospătarea 
respirației pentru acea senzație de prospețime și 
curățenie de lungă durată, de după periaj. 

Periază dinții bine cel puțin de două ori pe zi, sau după 
fiecare masă, conform indicațiilor dentistului sau ale 
medicului. Poți alterna cu AP 24 Anti‑Plaque Fluoride 
Toothpaste. Pentru copii sub 6 ani, recomandăm utilizarea 
unei cantități de mărimea unei boabe de mazăre și 
supravegherea acestora în timpul curățării dinților pentru 
a reduce la minim riscul de înghițire a produsului.

Pasta de dinți conține o combinație unică de 
ingrediente pentru luciul și curățarea dinților. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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LUCIU DE BUZE REVIGORANT 5,1 ML

SMILE POP  
LIP GLOSS

Cu AP 24 Smile Pop te vei bucura de un zâmbet la 
fel de delicios precum arată. Acest luciu de buze 
revigorant combină aceeași aromă discretă de vanilie 
și mentă cu vitaminele E și C pentru a‑ți păstra buzele 
moi, catifelate, suple și, desigur, și delicioase! Nu 
există o modalitate mai bună de a‑ți scoate buzele 
în evidență decât un zâmbet luminos și strălucitor.

AP 24 Smile Pop este simplu de utilizat grație 
aplicatorului pufos ‑ aplică‑l prin mișcări delicate pe 
buzele uscate (nu aplica pe buzele umede) după 
fiecare periaj pentru un zâmbet proaspăt, curat și 
perfect pentru fotografii. Este minunat pentru utilizarea 
individuală sau peste un alt ruj pentru a‑ți evidenția 
zâmbetul frumos.

Luciul de buze Smile Pop acționează minunat împreună 
cu alte produse Nu Skin, ca Powerlips Fluid, sau alte 
rujuri colorate la alegere, pentru mai multă strălucire. 
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BRIGHT  
SMILE DUO

WHITENING TOOTHPASTE 110 G 
SMILE POP 5.1 ML

Duo‑ul tău perfect pentru acel zâmbet pregătit 
de selfie. Pasta noastră de dinți favorită îți conferă 
încrederea de a afișa un zâmbet de învingător, 
asigurând luminozitatea și albirea dinților în timp ce 
luptă împotriva formării plăcii bacteriene. AP 24 Smile 
Pop combină aceeași aromă discretă de vanilie și 
mentă cu vitaminele E și C pentru a‑ți păstra buzele 
moi, catifelate, suple și, desigur, și delicioase!

Periază bine dinții, cel puțin de două ori pe zi, sau mai 
bine după fiecare masă dacă ai timp, sau conform 
indicațiilor dentistului sau ale medicului. AP 24 Smile 
Pop este simplu de folosit datorită aplicatorului său 
pufos. Aplică‑l cu mișcări delicate pe buzele uscate 
(nu aplica pe buzele umede) după fiecare periaj pentru 
un zâmbet proaspăt, curat și perfect pentru fotografii. 

Cum știi că aceste produse funcționează perfect 
împreună? Deoarece ambele împărtășesc aroma 
delicioasă de vanilie și mentă! Un combo ideal 
pentru un zâmbet delicat, luminos și delicios!
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În timp ce ne place să te ajutăm să arăți perfect, ne‑am asumat și angajamentul de a te ajuta să te simți perfect. Pharmanex, colecția noastră de suplimente alimentare 
de calitate superioară și un program complex pentru o stare de bine, combină ingrediente naturale cu cele mai noi progrese științifice, descoperite de‑a lungul a peste 
30 de ani de cercetare inovatoare. Obiectivul fiecărui produs este simplu: să optimizeze starea ta de bine, ajutându‑te să arăți și să te simți cât mai bine.

frumusețea adevărată vine din interior
PHARMANEX
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SUPLIMENT ALIMENTAR 30/120 DE CAPSULE

Cui nu‑i place o ceașcă bună de ceai? Nouă cu 
siguranță ne place. Și cum nimic nu bate un ceai 
proaspăt, considerăm că suntem destul de aproape. 
Am extras ceaiul verde din frunzele de Camellia 
Sinensis și l‑am pus în Pharmanex Tēgreen.

Ia o capsulă dimineața, cu alimente și lichide. 

Populația din China și India consumă ceai din numeroase 
motive de secole întregi, dar probabil nu în acest mod. 
Noi am adăugat extractul de ceai verde în formula 
suplimentului nostru alimentar Pharmanex Tēgreen!

TEGREEN
SUPLIMENT ALIMENTAR 180 CAPSULE SUPLIMENT ALIMENTAR 60 CAPSULE

BONE FORMULA EYE FORMULA

Cu toții avem nevoie de calciu pentru a menține 
sănătatea oaselor. Îl veți găsi în Bone Formula, alături 
de alte vitamine și minerale, inclusiv vitamina D, 
vitamina K, magneziu și mangan, toate acestea 
contribuind la menținerea sănătății sistemului osos.

De la timpul petrecut în fața ecranului la poluarea 
aerului, numeroși factori ne pot afecta vederea de‑a 
lungul timpului. Acest supliment alimentar susține o 
dietă echilibrată cu o formulă unică ce conține zinc, 
care ajută la menținerea vederii normale, plus seleniu, 
cupru și vitaminele C și E pentru a oferi protecție 
împotriva stresului oxidativ.

Ia trei capsule, de două ori pe zi, cu alimente și lichide. Luați o (1) capsulă o dată pe zi, cu mâncare și băutură.

Cu toții avem nevoie de calciu pentru menținerea 
sănătății oaselor și vitamina D pentru contribuția sa la 
buna absorbție a calciului și fosforului. Este important 
să beneficiezi din plin de lumina soarelui și să ai o 
alimentație sănătoasă.

Marine Omega se potrivește excelent cu Eye Formula 
deoarece conține DHA, un acid gras omega‑3. 
Un consum zilnic de 250 mg de DHA ajută la 
menținerea funcționării normale a creierului și a 
vederii. Uleiul de pește poate ajuta de asemenea 
organismul să absoarbă vitaminele liposolubile, 
precum vitamina E din Pharmanex Eye Formula. 
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SUPLIMENT ALIMENTAR 120 DE CAPSULE

CORDYMAX CS-4

Experimentează proprietățile benefice ale Ciupercii 
Cordyceps Sinensis cu CordyMax. Am luat miceliu 
standardizat ‑ obținut prin fermentare ‑ și l‑am inclus 
în acest supliment alimentar util. Să‑ți fie de folos!

Ia două capsule de două ori pe zi cu alimente și lichide. 

Dacă vrei să găsești ciuperca Cordyceps sinensis în 
habitatul ei natural, va trebui să mergi pe înălțimile 
Platoului Tibetan. Din fericire, noi avem capacitatea de a 
produce propria noastră cultură într‑un mediu controlat!

FLEXCRÈME
CREMĂ CU EFECT DE CALMARE PENTRU CORP 60 ML

Fie că ai avut o zi grea sau tocmai ai terminat un exercițiu 
fizic bun de modă veche, senzația de răcorire a acestei 
creme revigorante este minunată pentru un scurt masaj. 
Formula sa unică este ușor de aplicat, se absoarbe rapid 
și poate contribui și la elasticitatea pielii.

Pur și simplu masează această cremă ce se absoarbe 
rapid în piele și bucură‑te de efectul său calmant. 
Nu aplica pe răni sau piele iritată. A nu se folosi mai 
mult de patru ori pe zi.

Flexcrème conține mentol, cunoscut pentru efectele 
sale de răcorire și calmare și un miros minunat mentolat! 
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PRO-B
SUPLIMENT ALIMENTAR 30 DE CAPSULE

Fiecare capsulă de Pharmanex Pro‑B conține 2 miliarde 
de colonii vii ce formează unități de Lactobacillus 
Fermentum (PCC).

Ia o capsulă pe zi, cu alimente și lichide. 

Stomacul nostru poate fi un mediu cu multe provocări. 
Din fericire, bacteriile precum Lactobacillus fermentum 
(PCC) pot supraviețui într‑un număr destul de mare și 
pot avansa în sistemul nostru pentru a construi în mod 
eficient colonii.



REISHIMAX
SUPLIMENT ALIMENTAR 60 DE CAPSULE

Descrisă în textele antice chineze de peste 2000 de 
ani, ciuperca Reishi a fost inclusă un timp îndelungat 
în obiceiurile alimentare asiatice. Am decis să testăm 
această ciupercă cu formula noastră Reishi.

Ia o capsulă ReishiMax de două ori pe zi cu alimente 
și lichide. 

Ciuperca Reishi este destul de greu de găsit în afara 
mediului controlat, unde noi avem propria cultură. 
În sălbăticie crește sub forma unui raft pe trunchiul 
copacilor din pădurile întunecate și umede din China. 

SUPLIMENT ALIMENTAR 180 CAPSULE

Cu un amestec unic de ingrediente, inclusiv un extract 
din ciuperca Cordyceps sinensis, rodie și panax gingseng, 
R2 Day te ajută să preiei controlul zilei ce urmează.

Ia șase capsule R2Day în fiecare dimineață. 

Panax Ginseng este un ingredient recunoscut pentru 
contribuția sa în menținerea capacităților fizice și 
psihice atunci când ești slăbit, epuizat și ai probleme 
de concentrare.

R2 DAY
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BIOGINKGO
SUPLIMENT ALIMENTAR 60 TABLETE

Ideal pentru acele momente când memoria ta are 
nevoie de puțin ajutor, frunza de Ginkgo Biloba L. ce 
se găsește în BioGinkgo contribuind la menținerea 
funcțiilor cognitive normale.

Ia o tabletă de două ori pe zi cu alimente și lichide. 

Numele acestui produs provine de la extractul 
provenitdin planta de Ginkgo Biloba, cunoscută 
pentru capacitatea sa de a ajuta la păstrarea memoriei 
odată cu înaintarea în vârstă, la menținerea funcționării 
normale a proceselor cognitive și la protejarea celulelor 
și țesutului împotriva oxidării.
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în funcție de țară. Pentru a verifica disponibilitatea produselor 
pe piața ta, vizitează www.nuskin.com.  Te rugăm să citești cu 
atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare.
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LIFEPAK+
SUPLIMENT ALIMENTAR 60 DE PLICULEȚE

Plin de vitamine, minerale și extracte de plante bine 
cunoscute, LifePak+ te ajută să te simți perfect în fiecare zi. 

Ia zilnic un (1) pliculeț cu 250 ml de lichid la o masă. 

Vedem termenul de „dietă echilibrată” tot timpul, dar 
nu este niciodată clar ce înseamnă de fapt. În principal, 
ar trebui să includă macronutrienți ‑ grăsimi, proteine 
și glucide ‑ și micronutrienți ‑ vitamine și minerale ‑ 
pentru a îndeplini nevoile noastre nutriționale zilnice.
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Disponibilitatea și modul de utilizare ale unor produse pot varia 
în funcție de țară. Pentru a verifica disponibilitatea produselor 
pe piața ta, vizitează www.nuskin.com. Te rugăm să citești cu 
atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare.

SUPLIMENT ALIMENTAR 60 DE CAPSULE

Nimic nu se compară cu un somn bun, atunci când 
corpul tău se reface după o zi obositoare, dar formula 
unică a R2 Night este și ea destul de folositoare. 
Conține seleniu care ajută la susținerea sistemului 
imunitar și contribuie la menținerea normală a 
unghiilor, a părului și a funcționării normale a 
glandei tiroide. 

În fiecare seară, ia două capsule de R2 Night. 

Formula R2 Night conține seleniu, care contribuie la 
protecția celulelor împotriva stresului oxidativ!

R2 NIGHT



SUPLIMENT ALIMENTAR 120 CAPSULE MOI

După cum ar sugera și numele, acest supliment 
alimentar este plin de cantități mari de acizi grași de 
Omega 3, din uleiul de pește provenit din Krill antarctic 
obținut în mod sustenabil. 

Ia două capsule moi de două ori pe zi cu alimente 
și lichide. 

Acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic 
(DHA) sunt o pereche destul de talentată. Un aport zilnic 
de 250 mg din acești acizi grași susține funcționarea 
normală a inimii. În plus, o doză zilnică de 250 mg de 
DHA ajută la menținerea funcționării normale a creierului 
și a vederii. 

BĂUTURĂ DIN FRUCTE ȘI LEGUME 2 X 750 ML

O băutură bogată în vitamina C, JVi reunește un 
amestec aromatic din 12 fructe și legume atent 
selecționate.

Agită bine înainte de utilizare. Consumă 60 de ml de 
JVi atât dimineața, cât și seara în timpul mesei. 

Culorile vii și aromele de JVi provin de la carotenoidele 
din ingredientele sale.

MARINE OMEGAJVI
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TR90 Wellbeing Programme combină cunoștințele și experiența cercetătorilor 
Nu Skin cu ingrediente naturale, rețete sănătoase și exerciții de fitness, oferindu‑ți 
astfel puterea de a schimba modul în care mănânci, faci mișcare și trăiești. Acordă o 
șansă programului TR90 încercând programul TR30 sau profită direct de oferta 
noastră TR90 pentru o experiență completă.

„Viața e plină de provocări, dar nu trebuie să le înfrunți de unul singur.”
TR90T
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UN PROGRAM DE 90 DE ZILE PENTRU O STARE DE BINE

Redescoperă‑ți latura curioasă și încrezătoare, cu 
TR90. Este un program de control al greutății bazat pe 
știința nutriției, puterea ingredientelor naturale și un 
sistem personal de asistență. Încearcă TR90 timp de 
30 de zile sau mai mult. Cu ajutorul batoanelor pentru 
înlocuirea meselor, al băuturilor bogate în plante și al 
suplimentelor naturale bine echilibrate – plus un plan 
alimentar și de exerciții fizice – cu siguranță vei găsi cea 
mai bună modalitate de a‑ți modela viața.

Programul durează 90 de zile. Pentru primele 2 săptămâni 
ale programului, amestecă un pliculeț de JS cu un 
pahar de apă. Ia o tabletă de Complex C de 3 ori pe zi 
și 1 tabletă de Complex F de 4 ori pe zi, cu 15‑20 de 
minute înainte de masă, timp de 90 de zile. Înlocuiește 
o masă principală cu un baton M‑Bar și un pahar de 
apă. Respectă planul recomandat pentru alimentație 
și activitate.

Nu vei trece prin această călătorie singur(ă). Îți vom 
trimite regulat recomandări, trucuri și sfaturi utile prin 
e‑mail și rețelele sociale. 

TR90 WELLBEING  
PROGRAMME
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SUPLIMENT ALIMENTAR 90 DE CAPSULE

Fie că îl savurezi ca parte a TR90 Wellbeing Programme 
sau îl consumi individual, acest supliment cu vișine 
combină beneficiile pudrei de vișine (Prunus cerasus) 
cu rodie și cacao.

Ia o (1) capsulă de trei (3) ori pe zi. A se lua, de 
preferință, cu 15‑20 de minute înainte de masă, 
cu o cantitate mare de apă.

Deși este important să reții că suplimentele nu ar trebui 
niciodată să înlocuiască o dietă variată și echilibrată, 
acestea pot susține cu siguranță o astfel de dietă.

TR90  
Complex C
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BATON ÎNLOCUITOR PENTRU MASĂ 30 BUC.

Ușor de integrat în stilul tău de viață, un singur baton 
înlocuiește o masă principală a zilei ca parte dintr‑o 
dietă cu energie restricționată în care alte alimente 
sunt necesare pentru a te ajuta să te încadrezi 
în parametrii greutății urmând programul TR90. 
Disponibil în varianta cu aromă de ciocolată sau lămâie, 
fiecare cutie conține 30 de batoane. 

Pentru cei care doresc să‑și mențină greutatea după 
pierderea în greutate, se înlocuiește micul dejun, 
prânzul sau cina cu un singur baton. Consumă batonul 
cu un pahar de apă. Cei care doresc să piardă în 
greutate pot substitui două mese pe zi cu un singur 
baton pentru fiecare.

Ca toate produsele pentru înlocuirea unei mese, 
fiecare M‑Bar conține cel puțin 30% din vitaminele 
și mineralele de care avem nevoie pentru a face față 
zilei. Asigură‑te că le savurezi cu un aport adecvat 
zilnic de lichide, exerciții regulate, ca parte a unei 
diete echilibrate și variate!

TR90 JS
SUPLIMENT ALIMENTAR 15 PLICULEȚE

Compus complet din ingrediente naturale cum ar fi 
extracte din cactus Opuntia ficus indica, portocală 
roșie, rodie și șofran, TR90 JS este băutura perfectă 
pentru rutina ta de dimineață și pentru a da startul 
primelor două săptămâni ale experienței tale TR90. 

În fiecare dimineață, amestecă un pliculeț de pudră 
într‑un pahar cu apă, de 250 de ml, sau altă băutură 
cu conținut scăzut de calorii.

Ingredientele din TR90 JS sunt cultivate cu afecțiune în 
regiunile Californiei și în zona Mediterană. 

TR90 M-BAR  
LEMON CRISP

Disponibilitatea și modul de utilizare ale unor produse pot varia 
în funcție de țară. Pentru a verifica disponibilitatea produselor 
pe piața ta, vizitează www.nuskin.com. Te rugăm să citești cu 
atenție instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare.



SHAKE DE PROTEINE VEGAN CU AROMĂ DE CIOCOLATĂ

Descoperă TR90 V‑Shakes: shake‑ul de proteine vegan 
de care se poate bucura întreaga planetă. Acest shake 
delicios, cu aromă de ciocolată este bogat în proteine 
pe bază de plante și nu conține coloranți artificiali 
sau conservanți, fiind ideal pentru a ajuta începătorii, 
profesioniștii și pasionații de mersul la sala de sport 
să‑și atingă obiectivele de fitness.

Se amestecă 25 g de pulbere TR90 V‑Shake cu 
500 ml de apă rece și se consumă înainte sau după 
antrenament. Ține minte să umpli mai întâi shaker‑ul 
cu lichid, apoi adaugă pudra proteică și agită bine 
timp de 20‑30 secunde. Dacă nu ai o cupă specială, 
25 g înseamnă aproximativ două linguri.

Fiecare porție din V‑Shake conține 19 grame de 
proteine, obținute din orez brun și mazăre și nu 
conține lactoză, gluten și soia, ceea ce o face perfectă 
pentru o gustare cu conținut bogat de proteine, 
un supliment pentru înainte și după antrenament 
sau ca parte dintr‑un mic dejun sănătos.

TR90 V-Shake 
Ciocolată

SUPLIMENT 120 DE CAPSULE

Fie că te bucuri de el ca parte din TR90 Wellbeing 
Programme sau preferi să‑l consumi de unul singur, 
acest supliment alimentar botanic este creat pentru 
a te pregăti de orice transformare dorești. Conține un 
amestec de ingrediente, inclusiv citrice, ceapă, struguri, 
piper cayenne, portocale roșii și un extract din ceai verde.

Ia o (1) capsulă de patru (4) ori pe zi. A se lua, de 
preferință, cu 15‑20 de minute înainte de masă, 
cu o cantitate mare de apă.

Extractul din ceai verde din Complex F poate ajuta la 
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake 
Vanilie

SHAKE DE PROTEINE VEGAN CU AROMĂ DE VANILIE

Descoperă TR90 V‑Shakes: shake‑ul de proteine vegan 
de care se poate bucura întreaga planetă. Acest shake 
delicios, cu aromă de vanilie este bogat în proteine 
pe bază de plante și nu conține coloranți artificiali 
sau conservanți, fiind ideal pentru a ajuta începătorii, 
profesioniștii și pasionații de mersul la sala de sport 
să‑și atingă obiectivele de fitness.

Se amestecă 25 g de pulbere TR90 V‑Shake cu 
500 ml de apă rece și se consumă înainte sau după 
antrenament. Ține minte să umpli mai întâi shaker‑ul 
cu lichid, apoi adaugă pudra proteică și agită bine 
timp de 20‑30 secunde. Dacă nu ai o cupă specială, 
25 g înseamnă aproximativ două linguri.

V‑Shake‑urile TR90 sunt potrivite pentru toată lumea ‑ 
atleți, persoane ce doresc să crească masa musculară și 
chiar și pentru cei de peste 65 de ani ce doar doresc să 
țină pasul cu tinerii!
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Fundația Force for Good Foundation îmbunătățește 
mediile de sănătate, de educație și economice ale copiilor, 
oferind speranță pentru un viitor mai strălucit.

Nu Skin este dezvoltată pe ideea de a dărui înapoi. Acest principiu este esența 
a ceea ce suntem și a ceea ce facem. Fundația Force for Good Foundation a 
luat naștere chiar din acest ideal și ne-a fost alături în susținerea oferită pentru 
numeroase cauze fantastice în jurul lumii, începând cu anul 1996. Conceptul 
este simplu; deoarece Nu Skin acoperă 100% costurile administrative și costurile 
generale ale fundației, oricât ai contribui, fie prin intermediul donațiilor generoase 
sau prin intermediul vânzărilor de produse din gama Epoch, 100% din ceea ce tu 
oferi ajunge la organizațiile noastre non-profit partenere.

PROIECTELE NOASTRE 
•  Școala de Agricultură pentru Independența Familiei (SAFI): predă 

agricultura sustenabilă în Malawi la Școala din satul Mtalimanja.
•  Seed of Hope: susține inițiativa de reîmpădurire datorită donațiilor prin 

vânzarea produsului nostru Epoch Baobab Body Butter.
•  Seacology: crearea de parteneriate de conservare cu beneficii de toate părțile 

care să ajute comunitățile insulare să construiască infrastructura acum și să-și 
păstreze habitatele marine pentru generațiile viitoare. 

•  Fundația de Cercetare Medicală Epidermolysis Bullosa: finanțarea 
cercetărilor pentru găsirea unui tratament pentru devastatoare boală de piele 
Epidermolysis Bullosa (EB). 

•  Wells of Hope: asigurarea de apă curată prin intermediul proiectului de foraj 
din Malawi. Fiecare foraj nou oferă acces la apă curată pentru aproximativ 
500 de oameni.

O cultură a dăruirii
La Nu Skin ne dorim să fim o Forță a Binelui având grijă de planetă, 
îmbunătățind viețile copiilor, hrănind generații viitoare și investind în 
comunitatea noastră globală. 



O inițiativă socială pro-profit care dă putere 
generațiilor viitoare cu fiecare porție de mâncare.

Niciun copil nu trebuie să fie înfometat. Aceasta este convingerea din spatele 
inițiativei Nourish the Children de la Nu Skin. Cu VitaMeal asigurăm o alimentație 
foarte hrănitoare dezvoltată de proprii cercetători în nutriție ai Nu Skin. Poți cumpăra 
VitaMeal la fel precum alte produse, doar că pungile sunt donate direct copiilor din 
Malawi printr-o organizație terță non-profit, precum Feed the Children. Fiecare pungă 
de VitaMeal cu 30 de mese conține 30 de porții pentru copii, care asigură necesarul de 
vitamine și minerale al unui copil timp de o lună întreagă. Iar când tu oferi și noi oferim. 
Pentru fiecare donație de cinci pungi de VitaMeal, sau la fiecare opt pungi cumpărate, 
Nu Skin va adăuga încă una.

Este important să subliniem faptul că acesta este un program pro-profit cu un comision 
și profit precum produsele obișnuite. Dar exact acest aspect face acest program unul 
sustenabil; oferta legată de vânzări asigură vânzarea și promovarea regulată a VitaMeal. 
În prezent, peste 120.000 de copii primesc VitaMeal în fiecare zi, deci este important să 
rămână un efort continuu și sustenabil. Acesta este modul prin care am ajuns la nu mai 
puțin de 700 de milioane de mese donate în întreaga lume de la naștere, în 2002. Și nu 
ne oprim aici. Cu fabricile noastre de VitaMeal din Malawi și China, inițiativa Nourish the 
Children are capacitatea de a ajuta la crearea de noi locuri de muncă și de oportunități 
economice în comunitățile în care generozitatea ta ajută la susținerea acestora. 

Nu Skin este un distribuitor pro-profit de suplimente nutritive şi de produse pentru îngrijirea pielii și este cotată la Bursa de Valori din 

New York (NUS). Nourish the Children este o inițiativă Nu Skin și este înregistrată în unele state ca activitate comercială de tip co-venture. 

Inițiativa permite reprezentanților Brand Affiliate și clienților Nu Skin să cumpere VitaMeal de la Nu Skin și să îl doneze către organizații 

caritabile pentru a contribui la rezolvarea complexei probleme globale de a hrăni copiii malnutriți. Prețul produsului VitaMeal include 

costurile de producție, costurile generale, distribuția și costurile de comercializare. Ca și în cazul altor produse Nu Skin, reprezentanții 

Brand Affiliate primesc comisioane și Nu Skin câștigă o marjă de profit la fiecare vânzare a produsului VitaMeal.

Te rugăm să consulți pagina de glosar pe www.nuskin.com pentru o listă a tuturor mărcilor înregistrate.



Adoptarea de practici sustenabile astăzi pentru 
susținerea unui viitor bogat în resurse.

Creăm o familie globală puternică pentru a da putere 
comunităților noastre locale.

Sustenabilitatea este pentru Nu Skin mult mai mult decât un cuvânt în trend. 
Ne angajăm să menținem comunitățile noastre globale curate, sigure și 
protejate, pentru viitor. Este o sarcină dificilă, dar noi suntem mândri să facem 
din ea misiunea noastră de a aborda practici sustenabile azi pentru un viitor 
plin de resurse. Ne-am luat 3 angajamente concrete legate de cei 3 P: Persoane, 
Produse și Planetă. Deja am făcut schimbări importante și măsurabile la primele 
noastre 20 de produse și ne-am angajat să aducem îmbunătățiri sustenabile 
tuturor produselor noastre până în 2030.

Comunitatea noastră se concentrează pe eforturile locale Force for Good din întreaga 
lume. În Europa, Orientul Mijlociu și Africa colaborăm cu Asociația Europeană pentru 
Leucodistrofie (ELA). De la începutul anului 2020 am adunat fonduri pentru ELA prin 
donații directe prin intermediul unei platforme terțe (Alvarum) și prin vânzarea shake-
urilor Pharmanex TR90 V-Shake. Asociația susține copiii care suferă de această boală 
rară și familiile acestora în diferite țări europene. Dar este important să subliniem că 
ELA finanțează, de asemenea, studii clinice pentru a găsi un tratament pentru copiii 
afectați de leucodistrofie, din întreaga lume.

Pentru mai multe informații sau pentru a contribui la aceste inițiative,  te rugăm să 
accesezi www.forceforgood.org
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Te rugăm să consulți pagina de glosar de pe www.nuskin.com pentru o listă a tuturor mărcilor înregistrate.
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