K a r t a I n f o r m a c y j n a P r o d u k t u N u S ki n ®

ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

Wyjątkowa technologia ageLOC®

Docelowa grupa

opracowana przez naukowców Nu Skin® reguluje
fundamentalne przyczyny procesu starzenia czyli tzw.
„arSuperMarkers”.

Opis produktu

GŁÓWNE SEGMENTY RYNKU:

Żel nadaje ciału bardziej jędrny, smuklejszy i atrakcyjniejszy
wygląd. Produkt ten opracowany został w specjalny sposób,
dzięki czemu jego formuła doskonale współdziała
z opatentowanym urządzeniem Nu Skin® Galvanic Spa.
Zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem urządzenia
galwanicznego i żelu przynoszą rewelacyjne rezultaty
i nadają skórze ciała zdecydowanie młodszy wygląd.
Od lat wiodące salony kosmetyczne i spa stosowały
specjalne narzędzia i formuły, aby redukować widoczność
cellulitu. Technologia ageLOC® opracowana przez Nu
Skin® idzie o krok dalej i wykorzystując zalety składników
żelu ageLOC® Body Shaping Gel – intensywnie
działającego produktu do zabiegów pielęgnacyjnych, który
zmniejsza widoczność cellulitu i tkanki tłuszczowej,
poprawia teksturę skóry i sprawia, że skóra wygląda bardziej
świeżo i młodo. Opatentowana technologia prądów
galwanicznych o automatycznie dostosowującym się
natężeniu zgodnie z aktualnymi potrzebami skóry sprawia,
że urządzenie Nu Skin® Galvanic Spa uzupełnia i
intensyfikuje działanie żelu ageLOC® Body Shaping Gel
usprawniając cyrkulację dobroczynnych składników. To
wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie wspomaga produkcję
energii wewnątrzkomórkowej, oczyszcza i odświeża skórę
jednocześnie redukując widoczne oznaki starzenia się skóry.

• Kobiety i mężczyźni, którzy pragną aby ich skóra zyskała
znakomity wygląd, odpowiednią teksturę i wyrównany
koloryt. innymi słowy aby wyglądała młodziej.
• Dotychczasowi użytkownicy ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II oraz osoby korzystające z
Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.
POBOCZNE SEGMENTY RYNKU:

• Kobiety szczególnie dbające o wygląd w wieku od 25-65
lat, które od czasu do czasu korzystają z zabiegów
pielęgnacyjnych w salonach spa.
• Kobiety w kazdym wieku, u których występują objawy
cellulitu i oznaki starzenia się skóry.

Zalety produktu

• ageLOC® zwalcza podstawowe przyczyny starzenia się
skóry, zachowując jej młody wygląd.
• Pozwala zmniejszyć widoczność i wygładzić tkankę
tłuszczową, a także cellulit, tak aby sylwetka zyskała
smuklejszy kształt.
• Wyrównuje nierówności w strukturze skóry.
• Poprawia wygląd skóry nadając jej zdecydowanie
młodszy wygląd.
• Wzmacnia macierz zewnątrzkomórkową zbudowaną
z białek i cukrów, dzięki czemu pozwala zapewnić skórze
zdrowy wygląd.
• Specjalna formuła głęboko oczyszcza i odświeża skórę
jednocześnie redukując oznaki starzenia się.
• Poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry.
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Body Shaping Gel
Kluczowe składniki

• ageLOC® – zastrzeżona technologia Nu Skin®,
opracowana na bazie unikalnych składników, wpływająca
na arSuperMarkers – podstawowe przyczyny starzenia się
skóry.
• Laminaria Digitata – pozwala zintensyfikować rozpad
tkanki tłuszczowej i wspamaga wzniocnić macierz
zewnątrzkomórkową skóry.
• Teobromina (ekstrakt z kakaowca właściwego) –
zawierająca specyficzny enzym obecny także
w komórkach tłuszczowych. Blokowanie tego enzymu
pozwala rozbić skupiska tkanki tłuszczowej, dzięki czemu
zyskają Państwo szczuplejszą i bardziej gładką sylwetkę.

Sposób użycia
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Stosować raz dziennie, trzy razy w tygodniu na ramionach,
brzuchu, udach i/lub pośladkach. Nałożyć obficie żel
w miejscu, na którym następnie wykonywany będzie zabieg,
a następnie opłukać ręce wodą. Używać urządzenia
delikatnie masując obszary skóry, do momentu wykonania
pełnego cyklu zabiegu. Nadmiar produktu zetrzeć wilgotną
szmatką. Dla uzyskania najlepszych rezultatów stosować
wraz z produktem ageLOC® Dermatic Effects.
Przed przeprowadzeniem zabiegów galwanicznych
zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia
ageLOC® Galvanic Body Spa, w której zawarto wszelkie
niezbędne informacje na temat użytkowania i czyszczenia
urządzenia galwanicznego.

Produkty uzupełniające

• ageLOC® Galvanic Body Spa – wykorzystuje
zastrzeżoną technologię specjalnych przystawek do ciała,
które zwiększają dostarczanie składnika ageLOC®
komórkom skóry. Pulsujące natężenie prądu
galwanicznego maksymalizuje przeciwstarzeniowe
działanie składnika na skórze ramion, brzucha,
ud i pośladków. Prądy te stymulują oczyszczenie
i odświeżenie skóry, jednocześnie redukując widoczne
symptomy starzenia się skóry, nadając ciału szczuplejszą
i bardziej atrakcyjną figurę.
• ageLOC® Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
programowane urządzenie Galvanic Spa System
wykorzystujące opatentowaną technologię prądów
galwanicznych
o automatycznie regulowanej wartości natężenia
i z wymienialnymi przystawkami – do twarzy, skóry
głowy i ciała – współdziała synergicznie ze specjalnie
opracowanymi produktami usprawniając cyrkulację
kluczowych składników pielęgnacyjnych w komórkach
skóry, co nadaje jej rewelacyjnie zniewalający wygląd.

• ageLOC® Dermatic Effects – specjalna formuła
opracowana na podstawie badań naukowych pozwala
dostarczyć ciału dobroczynny składnik ageLOC®.
Emulsja nawilżająca i ujędrniająca do codziennego
stosowania zawiera składniki znane ze swych
wygładzających skórę właściwości i prowadzące
do zmniejszenia widoczności cellulitu.
• Liquid Body Lufra – produkt idealny do stosowania
podczas prysznicu lub kąpieli, znakomicie rewitalizuje
i rozświetla skórę. Oryginalna formuła złuszczająca,
opracowana na bazie drobno zmielonych łupinek orzecha
włoskiego, pomaga wygładzić i zmiękczyć stwardniałą
skórę na kolanach, łokciach i w innych suchych miejscach.
Dzięki Liquid Body Lufra po kąpieli skóra staje się
rozświetlona, jedwabiście gładka i pełna życia.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza termin arSuperMarkers?
Super markery związane z wiekiem lub “arSuperMarkers”
to termin ukuty przez Nu Skin®, który określa elementy
reakcji chemicznych zachodzących w organizmie
wpływających na przebieg procesu starzenia się
i stanowiących jego fundamentalne przyczyny.
Jaka jest różnica między żelem ageLOC® Body Shaping
Gel a emulsją ageLOC® Dermatic Effects?
Oba produkty ageLOC® Body Shaping Gel oraz
ageLOC® Dermatic Effects zostały opracowane
by redukować tkankę tłuszczową i zmniejszać widoczność
cellulitu poprawiając jednocześnie teksturę skóry. Dzięki
produktom tym można cieszyć się szczuplejszą i bardziej
zgrabną sylwetką. Niemniej jednak między tymi produktami
występuje kilka istotnych różnic.
• Żel ageLOC® Body Shaping Gel opracowany został tak,
aby współdziałać z urządzeniem ageLOC® Galvanic
Body Spa I usprawniać cyrkulację zbawiennych
składników w skórze. Pozwala tez wzmocnić macierz
zewnątrzkomórkową zbudowaną z białek i cukrów, dzięki
czemu zapewnia skórze zdrowy wygląd. Specjalna
formuła głęboko oczyszcza i odświeża skórę
jednocześnie redukując oznaki starzenia się.
• Emulsja ageLOC® Dermatic Effects stymuluje obrót
komórkowy, niezbędny dla przywrócenia naturalnie
promiennej skóry o właściwej fakturze. Emulsja
ta wykorzystuje także technologię natychmiastowego
rozpraszania świata, tak aby skóra zyskała bardziej gładki
i aksamitny wygląd. I zapewnia codzienne nawilżenie
i natychmiastowo niweluje szorstkość skóry, intensyfikując
jednocześnie korzyści płynące z zastosowania żelu
ageLOC® Body Shaping Gel (emulsja ageLOC®
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Body Shaping Gel

Skład

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.
Ostrzeżenie: Urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa należy stosować
wyłącznie na zdrowej skórze. Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym
rozrusznikiem serca lub metalowymi implantami, osoby noszące
metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję czy też inną
chorobę powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

Czym jest cellulit?
Cellulit powstaje w wyniku wystawania komórek
tłuszczowych z głębszych warstw skóry, co skutkuje
pojawieniem się nierówności widocznych na powierzchni
skóry. Cellulit może przypominać „pomarańczową skórkę”
i najczęściej pojawia się w okolicy ud i pośladków, czasem
także na ramionach i brzuchu.
Jaką różnicę mogę zaobserwować dzięki zastosowaniu
żelu ageLOC® Body Shaping Gel przy zabiegach
galwanicznych wykonywanych przy pomocy urządzenia
ageLOC® Galvanic Body Spa?
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Jakie korzyści wynikają z włączenia składnika ageLOC®
do codziennej pielęgnacji przeciwstarzeniowej?
Działanie produktów ageLOC® Body Shaping Gel
i ageLOC® Dermatic Effects wzajemnie się uzupełnia.
Stosowane razem stanowią kompleksową ochronę
przeciwstarzeniową zapewniając także smuklejszy, gładszy
i bardziej atrakcyjny wygląd skóry. Oba produkty zawierają
zastrzeżone składniki, których działanie potwierdza
technologia ageLOC® (opatentowana technologia
o działaniu skoncentrowanym na podstawowe przyczyny
procesu starzenia się). Codzienne stosowanie emulsji
ageLOC® Dermatic Effects, rano i wieczorem, pozwala
dostarczyć skórze kilku dodatkowych ważnych składników
dla jeszcze lepszego nawilżenia i wygładzenie skóry przy
ciągłym zaopatrzeniu komórek skóry w zbawienne składniki
przeciwstarzeniowe. Przeprowadzanie zabiegów
galwanicznych za pomocą urządzenia ageLOC® Galvanic
Body Spa i z wykorzystaniem żelu ageLOC® Body Shaping
Gel raz dziennie, trzy razy w tygodniu, pozwala znakomicie
dostarczyć skórze niezbędnych składników. Proces ten
usprawnia zastosowanie prądów galwanicznych. Stosowanie
emulsji ageLOC® Dermatic Effects dwa razy dziennie
i przeprowadzanie zabiegów ageLOC® Galvanic Body Spa
z wykorzystaniem żelu geLOC® Body Shaping Gel
trzy razy w tygodniu zapewnia optymalną ilość kluczowych
składników przeciwstarzeniowych dla zredukowania
widocznych objawów starzenia się skóry.

Rezultaty u poszczególnych osób mogą się różnić. Bieżące
badania wskazują, że konsumenci powinni dostrzec
pierwsze rezultaty już po ośmiu tygodniach.
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Dermatic Effects nie jest przeznaczona do zastosowania
z urządzeniem galwanicznym).

