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Прилад ageLOC® Galvanic
Body Spa
У 10 разів посилює доставку активних
компонентів ageLOC® в клітини шкіри.

Технологія ageLOC®

Цільова Аудиторія

Технологія ageLOC® компанії Nu Skin® є ексклюзивною
технологією, яка впливає на вікові маркери
arSupermarkers - головні причини старіння.

Огляд Продукції
Ваше тіло має ідеально підібрані пропорції. Компанія
Nu Skin® представляє інноваційний прилад
майбутнього у сфері догляду за тілом - ageLOC®
Galvanic Body Spa. Маючий ергономічну поверхню,
новий прилад ageLOC® Galvanic Body Spa з
пульсуючим гальванічним струмом і інноваційною
електропровідною насадкою для тіла ageLOC®
посилює проникнення ключових компонентів
антицелюлітного гелю ageLOC® Body Shaping Gel до
клітин шкіри в 10 разів. Прилад ageLOC® Galvanic
Body Spa впливає на головні причини старіння шкіри,
зменшує зовнішні прояви целюліту, робить шкіру
пружною і підтягнутою. Також прилад відрізняється
функцією самоналаштованого гальванічного струму,
привабливим підсвічуванням дисплея і звуковими
індикаторами, що робить його легким у використанні
для омолоджуючих процедур вдома.
Інноваційна технологія пульсуючого гальванічного
струму, що патентується, максимально ефективно
впливає на вікові зміни шкіри верхньої частини рук,
живота, сідниць і стегон. Шкіра на тілі товще і менш
чутлива чим на обличчі, що дозволяє отримати
максимальний результат від використання
пульсуючого гальванічного струму. Він сприяє
стимуляції очищаючих і оновлюючих процесів клітин
шкіри, зменшує зовнішні прояви ознак старіння і
робить шкіру більше пружною і підтягнутою.

ОСНОВНА

• Жінки і чоловіки, бажаючі мати підтягнуте, молоде й
красиве тіло.
• Користувачі приладу ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II і антицелюлітного гелю  
ageLOC® Body Shaping Gel.
ДРУГОРЯДНА

• Жінки, що дбають про свою зовнішність, у віці від 25
до 65 років, іноді відвідуючі спа-салони.
• Жінки будь-якого віку з видимими проявами
целюліту і ознаками старіння шкіри тіла.

Переваги
• Посилює доставку ключових компонентів до клітин
шкіри.
• Оптимальна напруга пульсуючого гальванічного
струму стимулює, сприяє очищенню і оновленню
клітин шкіри, а також допомогає зменшити зовнішні
прояви старіння шкіри.
• Лабораторні дослідження показують, що процедури
з використанням гальванічного струму посилюють
доставку анти-вікових компонентів, які діють до 24
годин.

Поліпшені Характеристики
• Автоматично настроює гальванічний розряд до
вашого типу шкіри - відтворює необхідну напругу
струму для оптимальної ефективності процедури.
• Поліпшена ергономіка - нова форма приладу
ageLOC® Galvanic Body Spa спеціально розроблена
для кращого контакту з поверхнею вашої шкіри.
• Електропровідна поверхня ageLOC® - ефективніша
струмопровідна поверхня приладу позводяет
сприяє посиленню доставки ключових компонентів
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ageLOC® до клітин шкіри вашого тіла до 10 разів
більше.

Застосування
Для оптимального результату використовуйте
прилад ageLOC® Galvanic Body Spa разом з
антицелюлітним гелем ageLOC® Body Shaping Gel
один раз на день, три рази на тиждень на області
стегон, верхньої частини рук, сідницях і/або животі.
Перед початком використання приладу, уважно
прочитайте інструкцію по застосуванню.

Супутня Продукція
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• Антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping Gel розроблений для спільної роботи з приладом Nu
Skin® Galvanic Spa, що посилює доставку антивікових компонентів до клітин шкіри Вашого тіла,
зменшуючи видимі ознаки старіння.
• Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC®
Dermatic Effects - науково розроблений для
доставки анти-вікових компонентів ageLOC® в
клітини шкіри вашого тіла. Щоденне використання
цього засобу зменшує зовнішні прояви целюліту і
надає шкірі рівний тон.

Часті Питання
Чим унікальний прилад ageLOC® Galvanic Body
Spa?
Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa спеціально
розроблений для спільного використання з
антицелюлітним гелем ageLOC® Body Shaping Gel на
певних частинах тіла - НЕ обличчя. Цей прилад має
провідну насадку ageLOC®, що патентується, яка
посилює проникнення ключових компонентів до
клітин шкіри до 10 разів ефективніше (в порівнянні з
попередніми насадками приладу). По-друге, прилад
має більш ергономічний дизайн для зручнішого
використання. У третіх, прилад ageLOC® Galvanic
Body Spa і антицелюлітний гель ageLOC® Body
Shaping Gel спрямовані на досягнення певного
результату (зменшення прояву целюліту,
вирівнювання шкіри і так далі), який відрізняється від
використання на шкірі обличчя. І зрештою, шкіра на
тілі товще і менш чутлива чим на обличчі, що
дозволяє отримати максимальний результат від
використання пульсуючого гальванічного струму.

У чому різниця між пульсуючим і постійним
гальванічним струмом?
Постійний гальванічний струм підтримує один рівень
напруги, він не коливається. Пульсуючий же, навпаки,
коливається в заданих заздалегідь межах. Зверніть
увагу, що останній дуже відрізняється від змінного
струму. При змінному струмі, полярність постійно
міняється то до плюса, то до мінуса. Пульсуючий
гальванічний струм краще підходить для
використання на шкірі тіла.
В чому перевага використання пульсуючого
гальванічного струму на шкірі тіла?
Постійний (гальванічний) струм, незалежно
пульсуючий або ні, сприяє проникненню однаково
заряджених ключових компонентів в клітини шкіри
шляхом поліпшення циркуляції осмотичного потоку.
Це дуже важливо при доставці компонентів в клітини
товщої шкіри. Додаткові дослідження показали, що
пульсуючий струм покращує вібрацію рідини в
організмі, що, у свою чергу, сприяє нормалізації її
циркуляції. Пульсуючі гальванічні струми сприяють
очищенню і оновленню клітин шкіри, а також
помагает зменшити зовнішні прояви старіння шкіри.
Гальванічний струм спеціально розрахован для
використання на поверхні тіла для поліпшення
процесу вібрації рідини.
У чому перевага використання борознистої
провідної насадки?
Борозниста провідна насадка ageLOC®, яка
знаходиться на патентації, посилює проникнення
ключових компонентів до клітин шкіри до 10 разів
ефективніше (в порівнянні з попередніми насадками
приладу).
З якою силою необхідно притискати прилад до тіла
під час проведення процедури?
Не слід сильно натискати на прилад щоб отримати
максимальний ефект. Гальванічний струм зробить за
вас усю роботу.
Чи можна використовувати прилад ageLOC®
Galvanic Body Spa на шкірі обличчя?
Ні. Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa не
призначений для використання на шкірі обличчя. Цей
прилад був розроблений спеціально для тіла. Прибор
спеціально розроблений для повторення контурів
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вашого тіла і при спільному використанні з
антицелюлітним гелем ageLOC® Body Shaping Gel
можна зменшити зовнішні прояви целюліту, зробити
шкіру підтягнутою і пружною. Прилад робить
пульсуючий гальванічний струм, який значно сприяє
проникненню ключових компонентів в клітини шкіри
вашого тіла. Використовувати строго за
призначенням.
Чи сприяють прилад ageLOC ® Galvanic Body Spa,
антицелюлітний гель ageLOC ® Body Shaping Gel і
коригувальний лосьйон для тіла ageLOC ® Dermatic
Effects схудненню?
Ні, прилад ageLOC® Galvanic Body Spa,
антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping Gel і
коригувальний лосьйон для тіла ageLOC ® Dermatic
Effects не сприяють схудненню. Продукція для тіла з
технологією ageLOC® спрямована на зменшення
зовнішніх ознак целюліту, поліпшення зовнішнього
вигляду, підвищення пружності і підтягнутості шкіри.
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Важливо знати: Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa для тіла
призначений для використання тільки на здоровій шкірі. НЕ
використайте прилад на запаленій, пошкодженій або схильній
до розацеї шкіри, при алергії на метал, на проблемній або
гіперчутливій шкірі. Проконсультуйтеся з лікарем перед початком
використання приладу ageLOC® Galvanic Body Spa, якщо Ви
вагітні, у Вас є кардіостимулятор або інший подібний пристрій, Ви
страждаєте епілепсією, або іншими захворюваннями або у Вас є
металеві імплантанти.
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