Nu Skin® produktinformation

ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

ageLOC® positionering

Nu Skin®s eksklusive ageLOC® videnskab går efter
arSuperMarkers – de grundlæggende kilder til ældning.

• Kvinder i alle aldre med cellulites og ældningstegn på
kroppen.

Produktoversigt

For et slankere, fastere og mere opstrammet udseende.
ageLOC® Body Shaping Gel er udviklet til at arbejde
eksklusivt sammen med de patenterede Nu Skin® Galvanic
Spa instrumenter for at tilføre kroppen de
aldersbekæmpende fordele ved ageLOC®. Førende
spacentre har i mange år anvendt en kombination af særlige
behandlinger og produkter for at udglatte forekomsten af
cellulites. Med ageLOC®, tager Nu Skin® et skridt videre.
ageLOC® Body Shaping Gel er et intensivt produkt af
spakvalitet, som mindsker og udglatter forekomsten af
cellulites, forbedrer hudens fasthed og hjælper med at
forbedre hudens generelle udseende. De patenterede
selvjusterende galvaniske strømme i Nu Skin® Galvanic Spa
instrumenterne arbejder i synergi med de dokumenterede
ingredienser i ageLOC® Body Shaping Gel for at lette
tilførslen af de vigtige ingredienser. Denne eksklusive
innovation hjælper med at øge celleenergien, ligesom den
hjælper med at opfriske og rense huden samtidig med den
mindsker synlige ældningstegn.

Målgruppe
PRIMÆR MÅLGRUPPE

• Kvinder og mænd, som ønsker en opstrammet, yngre
udseende krop.
• Eksisterende ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II og Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel brugere.
SEKUNDÆR MÅLGRUPPE

• Imagebevidste kvinder i alderen 25 - 65, som af og til går
i spacenter.

Produktfordele
• ageLOC® går efter de grundlæggende kilder til ældning
for at bevare et ungdommeligt udseende og mindske
ældningstegn.
• Hjælper med at mindske og udglatte forekomsten af
cellulites for et slankere, mere opstrammet udseende.
• Udglatter ujævne områder.
• Forbedrer hudens fasthed for et mere ungdommeligt
udseende.
• Styrker hudens ekstracellulære matrix (ECM) for at
hjælpe med at opbygge og bevare sundt udseende hud.
• Udviklet for at hjælpe med at opfriske og rense huden –
mindsker synlige ældningstegn.
• Hjælper med at forbedre hudens generelle udseende.

Vigtigste ingredienser

• ageLOC® – navnebeskyttet Nu Skin® teknologi, som
indeholder specifikke ingredienser, der går efter
arSuperMarkers, de grundlæggende kilder til ældning.
• Laminaria Digitata – hjælper med at øge
fedtnedbrydelsen og øger beviseligt hudens ECM.
• Theobromin (Theobroma cacao (kakao) ekstrakt –
hæmmer beviseligt et specifikt enzym i fedtceller. Ved at
hæmme dette enzym aktiveres fedtnedbrydelsen i
huden, hvilket fører til et slankere, glattere udseende.

Anvendelse

Anvendes en gang dagligt tre gange om ugen på arme,
mave, balder og/eller lår. Påfør en generøs mængde på det
område, der skal behandles og skyl hænderne. Brug
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Body Shaping Gel
instrumentet til at massere området indtil
behandlingsprogrammet er gennemført. Tør overskydende
produkt væk med en fugtig klud. For de bedste resultater
efterfølges med ageLOC® Dermatic Effects. Se ageLOC®
Galvanic Body Spa brugermanual for komplette
instruktioner og, hvordan du anvender og renser dit
Galvanic Spa instrument.

Komplementærprodukter
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• ageLOC® Galvanic Body Spa – har en navnebeskyttet
ageLOC® ledende overflade, som er udviklet for at øge
tilførslen af ageLOC® til huden. Pulserende strømme
maksimerer den aldersbekæmpende virkning på arme,
mave, balder og lår. Den hjælper også med at stimulere,
rense og opfriske huden for at mindske synlige
ældningstegn for et slankere, mere opstrammet og
ungdommeligt udseende.
• ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
det programmerbare Galvanic Spa instrument med
patenterede selvjusterende galvaniske strømme og
udskiftelige elektroder – til ansigtet, hovedbunden og
kroppen – arbejder i synergi med ageLOC® Body
Shaping Gel og andre særligt udviklede produkter for at
lette tilførslen af vigtige ingredienser for optimal virkning.
• ageLOC ® Dermatic Effects – videnskabeligt udviklet
for at tilføre kroppen de aldersbekæmpende fordele fra
ageLOC®. Denne fugtgivende og opstrammende lotion
til dagligt brug indeholder ingredienser, der beviseligt
mindsker forekomsten af cellulites, samtidig med den
udglatter huden.
• Liquid Body Lufra – revitaliserer og giver huden en smuk
glød mens du bader. Fintmalede valnøddeskaller fjerner
ru pletter på albuer, bagsiden af armene, knæ, hæle og
resten af kroppen. Med Liquid Body Lufra træder du ud
af badet med hud der føles både glattere og blødere.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er arSuperMarkers?
Aldersrelaterede supermarkører eller “arSuperMarkers” er
en term introduceret af Nu Skin®, som beskriver dele af
kroppens kemi, der har indflydelse på, hvordan vi ældes. De
er de grundlæggende kilder til ældning.
Hvad er forskellen på ageLOC® Body Shaping Gel og
ageLOC® Dermatic Effects?
Både ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic
Effects er udviklet for at udglatte forekomsten af cellulites,
samt forbedre hudens fasthed. Disse produkter hjælper
med at give et slankere, glattere og fastere udseende. Dog
er der vigtige forskelle.

• ageLOC® Body Shaping Gel er udviklet til at være
kompatibel med ageLOC® Galvanic Body Spa
instrumentet, som hjælper med at tilføre huden vigtige
ingredienser.  Den styrker hudens ECM for at hjælpe
med at opbygge og bevare sundt udseende hud. Den er
også specifikt formuleret for at hjælpe med at rense og
give huden fornyet energi, hvilket mindsker de synlige
ældningstegn.
• ageLOC® Dermatic Effects øger cellefornyelsen, hvilket
er nødvendigt for at give huden dens naturlige glød
tilbage. Den indeholder også teknologi, som spreder
lyset med det samme, hvilket hjælper huden med at se
glattere ud samtidig med at hudens overflade forbedres.
Den tilfører daglig fugt og udglatter huden, mens den
hjælper med at forlænge fordelene ved ageLOC® Body
Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects må ikke bruges
sammen med galvanisk strøm).
Hvad er fordelene ved at benytte ageLOC® produkterne
til kroppen?
ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic
Effects er udviklet til at være komplementærprodukter. Når
de anvendes sammen udgør de et omfattende
kropsplejeprogram, der udglatter og opstrammer huden.
Begge produkter indeholder navnebeskyttede ingredienser,
som underbygges af ageLOC® videnskaben
(patentanmeldt teknologi, der går efter arSuperMarkers, de
grundlæggende kilder til ældning). ageLOC® Dermatic
Effects, som anvendes morgen og aften, indeholder
adskillige vigtige ingredienser, der fugter samtidig med de
udglatter og opstrammer huden, samt yder en konstant
tilførsel af disse vigtige aldersbekæmpende ingredienser til
huden. ageLOC® Galvanic Body Spa med ageLOC® Body
Shaping Gel arbejder for at tilføre huden gavnlige
ingredienser ved brug en gang om dagen, tre gange om
ugen, med en forbedret tilførsel takket være galvanisk
strøm. Ved at benytte ageLOC® Dermatic Effects to
gange dagligt og ageLOC® Galvanic Body Spa sammen
med ageLOC® Body Shaping Gel tre gange om ugen
opnår du optimal tilførsel af de vigtigste
aldersbekæmpende ingredienser for at mindske
ældningstegn.
Hvad er cellulites?
Cellulites er de fremspring af fedtceller fra de dybeste
hudlag, som former de forsænkninger, der bliver synlige på
hudens overflade. Det er det der gør, at huden ligner en
appelsin og det ses oftest på lår og balder og nogle gange
på arme og mave.
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Body Shaping Gel
Hvor hurtigt vil jeg se en forskel på min hud, når jeg
anvender ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC®
Galvanic Body Spa?
Individuelle resultater kan variere. Forskning indtil nu viser,
at forbrugeren burde se forbedringer inden for otte uger.

Ingredienser

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxypropylcellulose,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Laminaria Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum
Extract, Theobroma Cacao Extract, Sodium Hydroxide,
Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Caprylyl Glycol,
1,2-Hexanediol.
Helbredsmeddelelse: ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet
må kun anvendes på sund hud. Anvend ikke over åbne rifter eller sår,
betændt hud, ved metalallergi eller på problemhud eller overfølsom hud.
Konsulter din læge før du anvender instrumentet, hvis du er gravid, har
pacemaker eller lignende apparat, er epileptiker, har et metalimplantat
eller hvis du er syg.
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