
NuFACE Trinity Wrinkle Reducer 
Resultaten 

Het duurt ongeveer 8 weken, totdat u             

vermindering ziet van de fijne lijntjes en rimpels. 

Sommige gebruikers zien al eerder resultaat, 

terwijl het bij anderen wat meer tijd nodig heeft. 

De resultaten kunnen variëren op basis van 

huidtype en beschadiging van de huid. Over het 

algemeen zien gebruikers direct resultaat na 

gebruik.

NuFACE Trinity Facial Trainer 
Resultaten 

De meeste gebruikers ervaren direct de

voordelen van het gebruik van de Trinity Facial

Trainer, terwijl het bij anderen wat langer kan

duren. Optimale resultaten worden bereikt bij

regelmatig gebruik. De resultaten kunnen

variëren op basis van huidtype en beschadiging

van de huid.

NuFACE Trinity Facial Trainer 

60 DAGEN*BASIS*

Verbetering van de contour en huidtoonVermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes
en rimpels

60 DAGEN*BASIS*60 DAGEN*BASIS*

60 DAGEN*BASIS*

*Ongeretoucheerde foto's van de proefpersonen bij aanvang en na 60
dagen gebruik van het NuFACE Trinity apparaat met NuFACE Trinity
Facial Trainer tijdens de ENGAGE Clinical Study.

Klinisch Getest Duidelijk bewijs

Anti-Aging Powerhouse

FDA-goedgekeurd
Direct zichtbaar resultaat
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NuFACE Trinity - #1 Aesthetician Recommended Multi-Solution Skin Care Device. Petite. Portable. Powerful.

NuFACE Trinity Facial Trainer Attachment NuFACE Trinity Wrinkle Reducer Attachment NuFACE Trinity ELE Attachment

NuFACE Trinity Facial Trainer attachment wordt samen met het NuFACE Trinity apparaat verkocht.

*ENGAGE Clinical Study, A Single Center, Non-randomized, single-arm trial to evaluate the efficacy of the NuFACE 
Trinity Facial Trainer attachment, Study Number BCS 11-029. NuFACE Trinity ELE attachment wordt appart verkocht. 

Het is als Fitness voor het Gelaat

Trainen vormt en verstevigt het lichaam. Microstroom 
geeft contour en stevigheid aan de gezichtshuid. Net 
als bij training, zijn de resultaten blijvend zichtbaar, 
bij blijvend gebruik.
  

Microstroom is een kleine, elektrische stroom,        
vergelijkbaar met de natuurlijke stroom in ons 
lichaam en gaat tot voorbij de huid om de 
aangezichtsspieren te trainen, met een verbeterde 
contour als resultaat.

Gerichte Lippen & Ogen Behandeling

Precieze behandeling met microstroom- 
technologie van de moeilijk bereikbare gebieden 
rondom de ogen, lippen en wenkbrauwen, zoals de 
behandeling van kraaienpootjes en lachrimpels.

De perfecte ochtendbehandeling om de ogen op te 
laten leven!

Microstroomtechnologie in het Klein
Petite en draagbaar microstroom apparaat, dat 

zacht de grotere oppervlakken in het gelaat 

stimuleert met een 5-minuten durende 

gezichtslift.

De reisvriendelijke oplossing voor onderweg.

NuFACE mini Facial Toning Device

85% 
ervaart
verbetering van de
contour*

77% 
zegt dat de huid 
strakker*

oogt

80% 
zegt dat de huid
zachter*

aanvoelt

73% 
ervaart
verbetering van de
huidtoon*

Geef rimpels Rood Licht

Een precieze, therapeutische combinatie van rood, 
oranje en infrarood licht vermindert de 
zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels.  

Door de Lichttherapie-technologie penetreert het 
licht in de dermis en veroorzaakt een cellulaire 
reactie, waardoor de hoeveelheid collageen- en 
elastinevezeles in de huid vergroot.1 

NuFACE Trinity Wrinkle Reducer attachment wordt apart verkocht.

1. LEDs in Dermatology, Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery 27:230, Barolet, MD, Elsevier

Huidverzorging is de Voeding
+

Microcurrent is de Training
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