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TRU FACE® ESSENCE ULTRA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 60 kapslí 

 
 
PŘEHLED PRODUKTŮ TRU FACE 

Řešení viditelných příznaků stárnutí pleti může být tvrdý 
oříšek. Naše řada anti-ageing přípravků odvádí skvělou 
práci při snižování výskytu těchto projevů stárnutí; kdy 
však potřebují určité oblasti více pozornosti než jiné? 
Tehdy je čas na Tru Face. Jako speciálně navržená 
pro řešení specifických problémů stárnutí pleti je tato 
řada účinných, cílených řešení ideálním doplňkem vaší 
pravidelné péče o pleť.  

Díky přidání našich známých ageLOC složek ageLOC 
Tru Face Essence Duet a ageLOC Tru Face Essence 
Ultra pomáhá bojovat s viditelnými známkami stárnutí 
přímo u zdroje a zároveň vám umožňuje věnovat 
zvláštní pozornost oblastem, které to nejvíce potřebují. 

SEZNAMTE SE S ESSENCE ULTRA 

Vaše řešení pro na pohled pevnější pleť. ageLOC Tru 
Face Essence Ultra je zásadním přípravkem Nu Skin 
zajišťujícím zpevnění. Jeho úžasné složení v sobě 
spojuje naši exkluzivní, vědecky podloženou technologii 

Tru Face FirmPlex, díky které je pleť viditelně vypnutější, 
a naši proslulou vědu ageLOC, která cílí na viditelné 
projevy stárnutí pleti přímo u zdroje. A výsledek?  
Pleť, která vypadá a je vypnutější a pružnější, a mladší 
vzhled, který uvidíte, pocítíte a který si zamilujete. 

PROČ SI HO ZAMILUJETE 
 ageLOC se zaměřuje přímo na zdroje viditelných 

projevů stárnutí pleti, aby zachovala její mladistvý 
vzhled a omezila projevy stárnutí. 

 Viditelně redukuje linky a vrásky pro dosažení 
mladistvěji vypadající pleti. 

 Speciálně navržený s Tru Face FirmPlex poskytuje 
viditelně pevnější pleť. 

 Pro mladistvý, vypnutý a zdravý vzhled pomáhá 
viditelně pozvednout a zpevnit pleť a zlepšuje její 
elastičnost. 

 Pro zajištění nádherných kontur vyrýsuje pleť kolem 
očí, brady, úst a spodní čelisti. 

 Pomáhá chránit pleť před negativními účinky 
oxidačního stresu. 

Zpevňující sérum na obličej 
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PROČ JE ÚČINNÝ 

 Patentovaná směs ageLOC − cílí přímo na zdroje 
viditelných známek stárnutí pleti. 

 Tru Face FirmPlex − vědecky potvrzená 
technologie zpevnění pleti, která podporuje klíčové 
složky zajišťující její pevnost. 

 Síť antioxidantů − pomáhá chránit pleť 
před oxidačním stresem. 
− Stabilní forma vitamínu C 
− Ubiquinon a vitamín E − tato dvojice pomáhá 
posilovat přirozenou kožní bariéru. 

 Skvalen (z rostlinných zdrojů) − tato zjemňující složka 
pleť zklidňuje a je vhodná pro všechny typy pleti. 

 

JAK PRODUKT POUŽÍVAT 

Pro dosažení optimálních výsledků by měl být přípravek 
ageLOC Tru Face Essence Ultra aplikován dvakrát 
denně a začleněn do denní péče o pleť před hydratací. 
Pro aplikaci ageLOC Tru Face Essence Ultra 
roztrhněte jednu kapsli, jemně vytlačte dvě či tři kapky 
přímo na oblasti, které to nejvíce potřebují, a poté 
rozetřete zbylý obsah produktu na celý obličej.  
AgeLOC Tru Face Essence Ultra můžete snadno 
zahrnout do své denní péče o pleť ageLOC 
Transformation. Jednoduše naneste ageLOC Tru 
Face Essence Ultra na pleť po aplikování ageLOC 
Future Serum. 
 

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY  

• ageLOC Tru Face Essence Duet − kombinující 
dvě účinná složení, sérum a krém; tento dvojitý 
systém v jedné lahvičce je speciálně navržen tak, 
aby vypnul a zvýraznil kontury na krku a ve výstřihu 
a pleť tak vypadala hladká a tonizovaná. 

• Tru Face Priming Solution − připravuje pleť k co 
nejlepšímu využití anti-ageing účinků produktů  
Tru Face. 

• Tru Face Line Corrector − pomáhá zmírnit vzhled 
jemných linek kolem úst, očí a na čele.  

• ageLOC Transformation – dodává pleti každý 
den sílu ageLOC a zaměřuje se na viditelné 
známky stárnutí pleti přímo u zdroje. Tyto čtyři 
produkty fungují společně a díky tomu odhalují 
mladistvě vypadající pleť v osmi krocích pro vaše 
mladistvější a zdravě vypadající já. 

ČASTÉ DOTAZY 

Jak dlouho potřebuji používat ageLOC Tru Face 
Essence Ultra pro viditelné výsledky?  

Pro optimální výsledky by měl být ageLOC Tru Face 
Essence Ultra používán dvakrát denně po dobu tří 
měsíců, první viditelné výsledky však mohou být 
zaznamenány již po čtyřech týdnech. K udržení 
dosažených výsledků doporučujeme pokračovat 
v používání. 

Jak se ageLOC Tru Face Essence Ultra liší 
od ageLOC Future Serum? 

AgeLOC Tru Face Essence Ultra je „odborník 
na zpevnění“ od Nu Skin, anti-ageing produkt 
obsahující Tru Face FirmPlex, exkluzivní směs látek, 
u které je vědecky doloženo, že viditelně zpevňuje pleť, 
vytvořenou společně s naší revoluční anti-ageing 
vědou. Zatímco ageLOC Future Serum je anti-ageing 
produktem, který cílí na četné viditelné projevy stárnutí 
pleti. Pro dosažení komplexních omlazujících benefitů 
a benefitů zaměřených na zpevnění pleti mohou být 
tyto produkty vzájemně kombinovány. 

KLINICKÁ STUDIE 

Abychom skutečně odhalili účinky ageLOC Tru Face 
Essence Ultra, požádali jsme o odborný posudek 
nezávislou třetí stranu, kterou tvořilo 32 žen ve věku 47 
až 68 let*. Tyto ženy si každé ráno a večer po dobu 
12 týdnů na obličej nanášely obsah jedné kapsle 
a nakonec provedly hodnocení stavu pleti podle klinické 
stupnice i vlastního pocitu.  
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Po 12 týdnech používání produktu ageLOC Tru Face 
Essence Ultra bylo dle klinické stupnice zjištěno, že pleť 
vypadá o 21 % pevněji a je o 25 % zářivější, zatímco 
vizuální elasticita pleti se zlepšila o 37 %. Hluboké vrásky, 
především kolem očí, se také zmenšily, a to o 23 %.  

 

Na dotaz, jak hodnotí výsledky na konci studie, 94 % žen 
uvedlo, že se jim líbí, jak jejich pleť vypadá a jaká je 
po použití produktu. 91 % žen mělo pocit, že jejich pleť 
vypadá zdravější, a 63 %, že vypadá mladší.  

*Výsledky získané z odborného posudku třetí strany na základě 
12 týdnů studie in vivo založené na používání spotřebiteli 
a provedené u 32 žen. Ženám bylo 47 až 68 let, měly různé typy 
pleti (kromě velmi suché) a jejich pleť na obličeji postrádala 
pevnost.  

SLOŽENÍ 

Cyclopentasiloxan, skvalen, dimethiconol, dimethicon, 
kaprylový/kaprinový triglycerid, výtažek ze semen 
jojoby kalifornské, hydrogenovaný polydecen, 
oktyldodecyl oleát, výtažek z otrub rýže seté, olej 
z plodů olivovníku evropského, výtažek ze slunečnice 
roční, retinyl palmitát, výtažek z listů rozmarýnu 
lékařského, výtažek z pupečníku asijského, výtažek 
z pryskyřice guggulu indického, výtažek z třapatky 
úzkolisté, olej ze semen světlice barvířské, tokoferol 
acetát, výtažek z listů čajovníku čínského, ubiquinon, 
výtažek z řasy Dunaliella Salina, tetrahexyldecyl 
askorbát, pryskyřice z pistácie mastichové, 
benzotriazolyl dodecyl P-krezol, voda, tokoferol, 
pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamát.
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Tento dokument je určen pouze pro použití zaměstnanci Nu Skin Enterprises EMEA a nezávislými distributory. Nelze ho veřejně dále šířit.


