Nu Skin® produktinformasjon

ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

ageLOC® posisjonering

Produktfordeler

Nu Skins eksklusive ageLOC-vitenskap bekjemper
arSupermarkers – de grunnleggende kildene til aldring.

• ageLOC® bekjemper de grunnleggende aldringskildene
for å bevare et ungdommelig utseende og redusere
aldringstegn.

Produktoversikt

For glattere konturer på kroppen. Vitenskapelig utviklet for
å tilføre ageLOCs antialdringsfordeler til kroppen. I mange
år har ledende spasteder kombinert produkter med egne
behandlingsapparater for å minske cellulitter. Nu Skin® tar
det et skritt videre. ageLOC® Body Shaping Gel er et
intensivt produkt med spakvalitet som minsker og glatter ut
fettlommer og cellulitter, gjør huden fastere og forbedrer
hudens generelle utseende. Det patenterte Nu Skin®
Galvanic Spa-apparatet med selvjusterende galvanisk
strøm jobber sammen med de dokumenterte ingrediensene
i ageLOC® Body Shaping Gel for å fremme tilførselen av
nøkkelingredienser. Denne eksklusive innovasjonen øker
celleenergien og frisker opp og renser huden mens den
reduserer synlige aldringstegn.

Målgruppe
HOVEDGRUPPE

• Kvinner og menn som ønsker en fastere kropp som virker
yngre.
• Nåværende brukere av ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II og Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel
UNDERGRUPPE

• Kvinner i alderen 25-65 som er opptatt av utseendet og
som av og til får spa-behandlinger.
• Kvinner i alle aldre med cellulitter og aldringstegn på
kroppen.

• Minimerer og glatter ut fettlommer og cellulitter så
kroppen får en slankere kontur.
• Jevner ut fordypninger i huden.
• Gjør at huden virker fastere og mer ungdommelig.
• Den styrker den ekstracellulære matriks (ECM) i huden
som hjelper til å bygge opp og vedlikeholde sunn hud.
• Formulert til å friske opp, rense og tilføre huden energi
samtidig som den reduserer synlige aldringstegn.
• Forbedrer hudens generelle utseende.

Nøkkelingredienser

• ageLOC® – patentert Nu Skin-teknologi som inneholder
ingredienser som bekjemper arSupermarkers, de
grunnleggende kildene til aldring.
• Laminaria Digitata – øker nedbrytelsen av fett og har vist
seg å øke ECM i huden.
• Teobrominekstrakt (Theobroma cacao (kakao) –
hemmer visse enzymer i fettceller. Ved å hemme disse
enzymene aktiveres nedbrytingen av fett i huden og
dette fører til et slankere og jevnere utseende.

Anvendelse

Påføres to ganger daglig, morgen og kveld, på armer, lår,
rumpe og/eller mage. Påfør rikelig med gelé på området
som skal behandles og skyll deretter hendene. Massér
forsiktig med apparatet på området som skal behandles til
syklusen er fullført. Fjern eventuelle rester med en fuktig
klut. Kombiner med ageLOC® Dermatic Effects for best
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Body Shaping Gel
mulig resultat. Se ageLOC® Galvanic Body Spa
brukerhåndbok for fullstendige bruksanvisning for bruk og
rengjøring av apparatet.

Komplementærprodukter
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• ageLOC® Galvanic Body Spa – med en egen ageLOC®
ledende overflate til kroppen designet for å øke
tilførselen av ageLOC® til huden. Pulserende strøm
maksimerer antialdringseffekten på armene, magen,
rumpen og lårene. Den hjelper også til å stimulere, rense
og friske opp huden samtidig som den reduserer synlige
aldringstegn, så huden får et slankere, glattere og fastere
utseende.
• ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
det programmerbare Galvanic Spa-apparatet med
patentert selvjusterende galvanisk strøm og utskiftbare
elektroder til ansikt, hodebunn og kropp, jobber sammen
med ageLOC® Body Shaping Gel og andre
spesialformulerte produkter for å fremme tilførselen av
nøkkelingredienser.
• ageLOC® Dermatic Effects – vitenskapelig formulert for
å tilføre kroppen ageLOC® antialdringsfordeler. Denne
fuktighetsgivende konturlotionen inneholder ingredienser
som har vist seg å redusere forekomsten av cellulitter og
glatte ut huden.
• Liquid Body Lufra – revitaliserer og gir huden en vakker
glød i dusjen. Finmalte valnøttskall hjelper til å mykne ru
hud på albuene, baksiden av overarmene, hælene og
overalt ellers. Med Liquid Body Lufra kommer du ut av
dusjen med en hud som føles mykere.

Ofte stilte spørsmål

Hva er arSuperMarkers?
Aldersrelaterte supermarkører eller “arSupermarkers” er det
Nu Skin® kaller komponentene i kroppens kjemi som
påvirker måten vi eldes på, og dette er de grunnleggende
kildene til aldring.
Hva er forskjellen mellom ageLOC® Body Shaping Gel
og ageLOC® Dermatic Effects?
Både ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic
Effects ble utviklet for å jevne ut fett og cellulitter og gjøre
huden fastere. Dette er produkter som gir huden et
slankere, jevnere og fastere utseende. Men det er noen
viktige forskjeller:
• ageLOC® Body Shaping Gel ble utviklet for å brukes
sammen med ageLOC® Galvanic Body Spa-

behandlinger som tilfører huden nøkkelingredienser. Den
styrker ECM i huden som hjelper til å bygge opp og
vedlikeholde sunn hud. Den er også formulert til å friske
opp, rense og tilføre huden energi samtidig som den
reduserer synlige aldringstegn.
• ageLOC® Dermatic Effects øker cellefornyelsen som er
nødvendig for å gi huden tilbake sin naturlige, strålende
tekstur. Den benytter også en optisk teknologi som sprer
lys så huden umiddelbart får en glattere overflate. Den
bidrar med daglig fuktighet og gjør huden glattere
samtidig som den forlenger fordelene ved ageLOC®
Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects egner
seg ikke til bruk med galvanisk strøm).
Hva er fordelene ved å bruke alle ageLOC®
kroppsproduktene?
ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic
Effects er komplementærprodukter utviklet for å brukes
sammen. Ved å bruke de sammen får man et omfattende
hudpleieprogram som gir kroppen et slankere, jevnere og
fastere utseende. Begge produktene inneholder patenterte
ingredienser som bekreftes av ageLOC-vitenskap
(patentsøkt teknologi som bekjemper arSupermarkers, de
grunnleggende kildene til aldring). ageLOC® Dermatic
Effects brukes morgen og kveld og inneholder ytterligere
nøkkelingredienser som tilfører fuktighet samtidig som de
gjør huden glattere og fastere med en konstant tilførsel av
antialdringsingredienser. ageLOC® Galvanic Body Spa
med ageLOC® Body Shaping Gel tilfører huden nyttige
ingredienser som styrkes av galvanisk strøm når den brukes
én gang om dagen, tre ganger i uken. Hvis du bruker
ageLOC® Dermatic Effects to ganger daglig og ageLOC®
Galvanic Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel tre
ganger i uken får du tilført maksimalt med viktige
antialdringsingredienser for å redusere aldringstegn.
Hva er cellulitter?
Cellulitter er fremposing av fettceller fra de dypeste lagene
i huden, som former fordypninger som er synlige på hudens
overflate. Dette er den “appelsinhuden” som er synlig på lår
og rumpe og av og til mage og armer.
Hvilken forskjell bør jeg se på huden etter å ha brukt
ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Galvanic
Body Spa?
Individuelle resultat varierer. Forskning viser at forbrukeren
kan forvente å se forbedringer allerede etter åtte uker.
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Body Shaping Gel
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.
Helsemelding: ageLOC® Galvanic Body Spa-apparatet må bare brukes
på sunn hud. Må ikke brukes hvis du har åpne sår, betente områder, er
allergisk mot metall, har problemhud eller veldig sensitiv hud. Sjekk med
legen før bruk hvis du er gravid, har pacemaker el. lign., metallimplantat,
epilepsi eller hvis du er syk.
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