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ageLOC® Body Shaping Gel 

Posicionamento ageLOC® 
A ciência exclusiva de ageLOC® da Nu Skin® ataca os 
arSuperMarkers – os principais responsáveis pelo 
envelhecimento.

Descrição do produto
Consiga um aspeto mais delgado, firme e suave.  
O ageLOC® Body Shaping Gel foi formulado para 
funcionar exclusivamente com os aparelhos patenteados 
Galvanic Spa da Nu Skin® para efetuar tratamentos 
corporais de antienvelhecimento. Durante muitos anos, os 
centros de beleza utilizaram combinações de instrumentos 
de tratamento e fórmulas especiais para suavizar o aspeto 
da celulite. Com ageLOC®, a Nu Skin® vai mais longe. 
ageLOC® Shaping Gel é um produto estético intensivo e 
de qualidade que diminui e suaviza o aspeto da gordura e 
da celulite, que ajuda a melhorar a firmeza da pele e a 
melhorar o aspeto geral da pele. As correntes galvânicas 
autoajustáveis e patenteadas dos aparelhos Nu Skin® 
Galvanic Spa atuam de forma sinergética com os 
ingredientes comprovados do ageLOC® Body Shaping 
Gel para facilitar o transporte de ingredientes essenciais 
para a pele. Esta inovação exclusiva ajuda a aumentar a 
energia celular, a refrescar e purificar a pele, ao mesmo 
tempo que reduz os sinais visíveis de envelhecimento. 

Público-alvo
MERCADOS PRINCIPAIS
•	Mulheres	e	homens	que	desejam	um	corpo	mais	

tonificado, mais firme e de aspeto mais jovem.
•	Clientes	atuais	de	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	

Spa System™ II e Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

merCados seCundários
•	Mulheres	com	idades	entre	25	e	65	anos	que	se	

preocupam com a sua imagem e que visitam institutos de 
beleza ocasionalmente.

•		Mulheres	de	qualquer	idade	com	celulite	e/ou	com	sinais	
de envelhecimento no corpo.

Vantagens do produto
•	ageLOC®	combate	as	principais	fontes	de	

envelhecimento para preservar um aspeto jovem e 
reduzir danos causados pelo envelhecimento.

•	Ajuda	a	diminuir	e	suavizar	o	aspeto	da	gordura	e	da	
celulite para um aspeto mais delgado e definido.

•	Suaviza	o	aspeto	de	‘casca	de	laranja’
•	Melhora	a	firmeza	da	pele	para	um	aspeto	mais	jovem.
•	Reforça	a	matriz	extracelular	(ECM)	da	pele	para	ajudar	

a conseguir e a manter uma pele de aspeto saudável.
•	Formulado	para	ajudar	a	refrescar	e	purificar	a	pele	

reduzindo os sinais visíveis de envelhecimento.
•	Ajuda	a	melhorar	o	aspeto	geral	da	pele.

Ingredientes mais importantes
•	ageLoC® - tecnologia exclusiva da Nu Skin® que contém 

ingredientes específicos para atacar os arSuperMarkers, 
os principais responsáveis pelo envelhecimento.

•	Laminaria Digitata – ajuda a melhorar a lipólise e 
demonstrou conseguir melhorar a ECM da pele.

•	teobromina (extrato de theobroma cacao) – 
demonstrou conseguir inibir enzimas existentes nas 
células de gordura. A inibição destas enzimas ativa a 
lipólise dérmica, conseguindo assim um aspeto mais 
delgado e suave.
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Utilização
Utilize uma vez por dia, três dias por semana nos braços, 
abdómen,	nádegas	e/ou	coxas.	Aplique	o	gel	
generosamente na área a tratar e lave as mãos de seguida. 
Utilize o aparelho para massajar as zonas a tratar até que o 
ciclo de tratamento esteja terminado. Limpe o excesso de 
produto com um toalhete húmido. Para obter os melhores 
resultados, aplique de seguida ageLOC® Dermatic Effects. 
Consulte o Manual do Utilizador de ageLOC® Galvanic 
Body Spa para informações integrais sobre a utilização e 
limpeza do aparelho.

Produtos complementares
• ageLoC® galvanic Body spa – possui uma superfície 

de contacto ageLOC® para o corpo, desenhada para 
aumentar o transporte de ingredientes ageLOC® para a 
sua pele. A corrente pulsante aumenta os efeitos de 
antienvelhecimento nos braços, abdómen, nádegas e 
coxas. Esta tecnologia ajuda também a estimular, 
purificar e renovar a sua pele de forma a reduzir os sinais 
visíveis do envelhecimento para um aspeto mais delgado, 
suave e firme. 

•	ageLoC® edition nu skin galvanic spa system™ ii - o 
aparelho programável Galvanic Spa, com correntes 
galvânicas autoajustáveis e cabeças intermutáveis 
patenteadas – para o rosto, couro cabeludo e corpo - 
trabalha de forma sinergética com o ageLOC® Body 
Shaping Gel e outros produtos especialmente 
formulados para facilitar o transporte de ingredientes 
importantes para a pele com vista a um desempenho 
perfeito da mesma.

•	ageLoC ® dermatic effects – formulado 
cientificamente para fornecer ingredientes 
antienvelhecimento ageLOC® ao corpo. Esta loção diária 
hidratante e modeladora contém ingredientes que 
mostraram conseguir melhorar o aspeto da celulite, ao 
mesmo tempo que suavizam a pele.

•	Liquid Body Lufra – revitaliza a pele e dá-lhe um brilho 
luminoso durante o duche. A noz finamente moída 
suaviza as zonas ásperas nos cotovelos, braços, joelhos, 
calcanhares e por todo o corpo. Saia do duche com uma 
pele mais sedosa e suave ao toque com Liquid Body Lufra.

Questões frequentemente colocadas
o que são arsupermarkers?
Os supermarcadores relacionados com o envelhecimento 
ou “arSuperMarkers” é um termo criado pela Nu Skin® que 
descreve componentes dos processos químicos do 
organismo que influenciam a forma como envelhecemos e 
que são os principais responsáveis pelo envelhecimento.

Qual é a diferença entre ageLoC® Body shaping gel e 
ageLoC® dermatic effects?
Tanto o ageLOC® Body Shaping Gel como o ageLOC® 
Dermatic Effects foram desenvolvidos para suavizar o 
aspeto da gordura e da celulite e melhorar a firmeza da 
pele. Estes produtos ajudam a sua pele a conseguir um 
aspeto mais delgado, suave e firme. No entanto, existem 
diferenças importantes.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	foi	desenhado	para	ser	

utilizado com o aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa, 
e auxilia o transporte de importantes ingredientes para a 
pele. Reforça a ECM da pele para ajudar a criar e manter 
uma	pele	de	aspeto	saudável.	Foi	também	especialmente	
formulado para ajudar a refrescar e purificar a pele 
reduzindo simultaneamente os sinais visíveis de 
envelhecimento.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	aumenta	o	rendimento	
celular para promover uma textura natural radiosa. 
Contém também tecnologia de difusão instantânea da 
luz para conseguir um aspeto mais suave da pele e 
melhorar	o	aspeto	da	superfície	da	mesma.	Fornece	
hidratação diária e suaviza instantaneamente a pele, 
ajudando simultaneamente a prolongar os efeitos de 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	(ageLOC®	Dermatic	
Effects não é indicado para utilização com correntes 
galvânicas).

Qual é a vantagem de utilizar produtos corporais 
ageLoC® como um programa?
ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic 
Effects foram desenvolvidos como produtos que se 
complementam. Utilizados em conjunto, eles oferecem um 
programa completo de tratamento para uma pele corporal 
de aspeto mais delgado, suave e firme. Ambos os produtos 
incluem nas suas fórmulas ingredientes exclusivos que 
foram	validados	pela	ciência	ageLOC®	(tecnologia	a	
aguardar patente que ataca os arSupermarkers, os 
principais	responsáveis	pelo	envelhecimento).	Utilizado	
diariamente de manhã e à noite, ageLOC® Dermatic 
Effects inclui diversos ingredientes importantes adicionais 
que hidratam e, simultaneamente, suavizam e dão firmeza à 
pele. O produto permite também um fornecimento 
contínuo destes ingredientes importantes à pele. O 
ageLOC® Galvanic Body Spa com ageLOC® Body 
Shaping Gel funciona para fornecer ingredientes benéficos 
para a pele quando é utilizado uma vez por dia, três vezes 
por semana, sendo este transporte incrementado pela 
corrente galvânica. Utilizando ageLOC® Dermatic Effects 
duas vezes por dia e o ageLOC® Galvanic Body Spa com 
ageLOC® Body Shaping Gel três vezes por semana 
permite conseguir um transporte perfeito de ingredientes 
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essenciais antienvelhecimento para a sua pele, reduzindo 
assim o aspeto do envelhecimento.

o que é a celulite?
Celulite é o excesso de células gordas da camada mais 
profunda	da	pele	que	formam	‘ondulação’,	a	qual	é	visível	à	
superfície	da	pele.	Trata-se	do	aspeto	‘casca	de	laranja’	
frequente nas coxas e nádegas e por vezes nos braços e 
abdómen. 

Quando posso esperar ver diferenças na minha pele com 
a utilização de ageLoC® Body shaping gel e o 
ageLoC® galvanic Body spa?
Os resultados individuais podem variar. Os resultados até 
hoje indicam que o utilizador deve conseguir ver resultados 
após oito semanas de utilização. 

Ingredientes
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.

Aconselhamento de saúde: O aparelho ageLOC® Galvanic Body 
Spa deve apenas ser utilizado sobre uma pele saudável. Não utilizar se 
tiver feridas não cicatrizadas, inflamações na pele, alergias ao metal ou 
se a sua pele for problemática ou extremamente sensível. Consulte o 
seu médico antes de utilizar o aparelho se estiver grávida, se tiver um 
pacemaker ou um aparelho semelhante, se sofrer de epilepsia, se tiver 
qualquer implante metálico ou no caso de sofrer de quaisquer outras 
doenças.
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