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®NU SKIN

ג'ל לעיצוב הגוף
BODY

הרקע של AGELOC
מדע ה ageLOC -הבלעדי ל Nu Skin -מתמקד
ב - arSuperMarkers -המקורות האולטימטיביים להזדקנות.

סקירה אודות המוצר

רכיבים עיקריים

למראה רזה ,מוצק וחלק יותר .הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCמיוצר
בנוסחה הפועלת להביא את יתרונות האנטי אייג'ינג שברכיבי
ה ageLOC -לגוף .במשך שנים ,מכוני ספא מובילים עשו שימוש
בשילובים של כלי טיפול מיוחדים ונוסחאות ,כדי לצמצמם למינימום
את המראה של הצלוליט .בעזרת  ,ageLOCחברת  Nu Skinמעלה
אותו שלב .הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCהוא טיפול אינטנסיבי באיכות
של טיפול ספא ,אשר מצמצם למינימום ומחליק את המראה של השומן
והצלוליט ,משפר את המראה של העור ומקנה לו מראה מוצק וכן עוזר
לשפר את המראה הכללי של העור .הטיפול הבלעדי מסייע לשפר את
האנרגיה בתאים ,לרענן ולטהר את העור בזמן שהוא מצמצם את סימני
ההזדקנות הניכרים לעין.

• ® - ageLOCטכנולוגיה בלעדית ל ,Nu Skin® -אשר מתמקדת ב-
 ,arSuperMarkersהמקורות האולטימטיביים להזדקנות.
•  - Laminaria Digitataעוזר לשפר את שבירת השומן והוכח כמחזקת
את המטריצה החוץ-תאית של העור.
• מיצוי תיאוברומין )) - (Theobroma cacao (cocoaהוכח כמונע
את פעילותו של אנזים מסויים בתאי השומן .המניעה של פעילות
האנזים מאיצה את שבירת השומן ומובילה למראה רזה וחלק יותר.

קהל היעד
שוק עיקרי
• נשים וגברים המבקשים גוף במראה מוצק ,אחיד וצעיר יותר.

יתרונות המוצר
•
•
•
•
•

להשתמש פעם ביום ,שלושה ימים בשבוע ,על הזרועות ,הבטן ,הישבן
ו/או הירכיים .למרוח את הג'ל בנדיבות על האזור בו מבקשים לטפל
ולשטוף את הידיים .לעסות בעדינות את האזור עד שהטיפול מסתיים.
לנגב שאריות ג'ל באמצעות מגבת לחה .לתוצאות מיטביות ,יש
להשתמש ב.ageLOC Dermatic Effects -

מוצרים משלימים

שוק משני
• נשים המודעות לתדמיתן ,בגיל  ,65–25אשר מבקרות מדי פעם
בספא.
• נשים מכל גיל ,עם צלוליט וסימני הזדקנות אחרים בגוף.

•

אופן השימוש

 ageLOCמתמקד במקורות האולטימטיביים להזדקנות ,כדי לשמור
על מראה צעיר ולהפחית את סימני ההזדקנות.
עוזר לצמצם למינימום ולהחליק את מראה השומן והצלוליט ,למראה
רזה וחטוב יותר.
מקנה לעור מראה מוצק וצעיר יותר.
מחזק את המטריצה החוץ-תאית ) (ECMשל העור ,כדי לעזור לו
לבנות ולשמור על מראה צעיר.
בנוסחה אשר עוזרת לרענן ולטהר את העור  -מפחיתה את סימני
ההזדקנות הניכרים לעין.
עוזר לשפר את המראה הכללי של העור.

• תחליב לחיטוב הגוף ® - ageLOC® Dermatic Effectsבנוסחה
מדעית ,המביאה את יתרונות האנטי אייג'ינג של ה ageLOC -לגוף.
תחליב הלחות והמיצוק היומיומי מכיל רכיבים אשר עוזרים למנוע
ייצור שומן ,מעודדים את שבירת השומן ומונעים את הופעתם של
שומן וצלוליט ,בזמן שהם מחליקים את העור.
• פילינג נוזלי לגוף  -ממריץ את העור ומעניק לו מראה קורן בזמן
המקלחת .קליפות אגוזי מלך טחונות דק מסירות עור גס במרפקים,
בחלק האחורי של הזרועות ,בברכיים ,בעקבים ובכל הגוף .עם הפילינג
הנוזלי לגוף ,אתם יוצאים מהמקלחת עם עור חלק ורך יותר.

שאלות נפוצות
מה זה ?arSuperMarkers
סמני-על הקשורים בגיל או "  "arSuperMarkersהוא מונח שNu -
 Skinהגתה ,אשר מתאר את הרכיבים בכימיה של הגוף אשר
משפיעים על הדרך שבה אנו מזדקנים ,כלומר המקורות
האולטימטיביים להזדקנות.
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ג'ל לעיצוב הגוף

®
רכיבים

מה ההבדל בין הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCוageLOC Dermatic -
?Effects
גם הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCוגם ageLOC Dermatic Effects
פותחו כדי להחליק את מראה השומן והצלוליט ולשפר את מראה העור,
בכך שהם מקנים לו מראה מוצק .מוצרים אלה מסייעים לספק מראה
רזה ,חלק ומוצק יותר .אבל ,יש ביניהם הבדלים מובחנים:

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxypropylcellulose,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Laminaria
Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum Extract,
Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, Sodium Hydroxide,
Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Caprylyl Glycol,
1,2-Hexanediol.

• הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCעוזר לספק את הרכיבים העיקריים
לעור .הוא מחזק את המטריצה החוץ-תאית ) (ECMשל העור,
כדי לעזור לו לבנות ולשמור על מראה בריא .הוא גם נוצר בנוסחה
מיוחדת ,אשר עוזרת לרענן ,לטהר ולהמריץ את העור ,בזמן שהוא
מצמצם את סימני ההזדקנות הניכרים לעין.
•  ageLOC Dermatic Effectsמשפר את תהליך התחלפות
התאים ,החיוני לחידוש העור וכדי להשיב לו מראה קורן וטבעי.
הוא גם מכיל טכנולוגיה אשר מפזרת אור מיידית ,כדי לעזור לעור
להיראות חלק ולשפר את מראה שטח פני העור .הוא גם מספק
יתרונות של לחות יומיומית ומחליק את העור מיידית ,בזמן שהוא
עוזר לשפר את היתרונות של הג'ל לעיצוב הגוף ageLOC
) ageLOC Dermatic Effectsאיננו מותאם לשימוש עם הזרם
הגלווני(.
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מהם היתרונות שבשימוש במוצרי  ageLOCלגוף כשגרה?
הג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCוageLOC Dermatic Effects -
פותחו כמוצרים משלימים .בשימוש יחד ,עם מספקים שגרת טיפוח,
אשר מקנה לעור מראה רזה ,חלק ומוצק יותר .שני המוצרים מיוצרים
בנוסחאות הכוללות רכיבים בלעדיים ומוגנים בפטנט ,אשר אושרו על
ידי מדע ה) ageLOC -טכנולוגיה מוגנת בפטנט ,אשר מתמקדת
ב ,ageLOC -המקורות האולטימטיביים להזדקנות( .בשימוש יומיומי,
בוקר וערב ageLOC Dermatic Effects ,כולל מספר רכיבים
חשובים נוספים ,אשר מלחלחים את העור בזמן שהם מחליקים
וממצקים אותו ודואגים לאספקה מתמשכת של רכיבי האנטי אייג'ינג
לעור .השימוש בג'ל לעיצוב הגוף  ageLOCשלוש פעמים בשבוע,
מעניק לכם את האספקה השלמה של הרמה הטובה ביותר של רכיבי
אנטי אייג'ינג מובילים.
מה זה צלוליט?
צלוליט הוא הזדקרות של תאי שומן מתוך השכבות העמוקות ביותר
של העור ,אשר יוצרת בליטות ניכרות לעין על פני השטח של העור.
זהו המראה של "קליפת תפוז" הוא "מזרון" הנראה על הירכיים והישבן
ולעיתים גם על הזרועות והבטן.
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