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ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

Poziţionarea ageLOC®, știinţa exclusivă ageLOC® de la
Nu Skin® ţinteşte arSuperMarkerii - sursele fundamentale ale
îmbătrânirii.

Prezentarea Produsului

Pentru un aspect mai suplu, mai ferm, mai catifelat.
ageLOC® Body Shaping Gel este formulat pentru a
acţiona numai cu instrumentele brevetate Nu Skin®
Galvanic Spa pentru a-i oferi corpului beneficiile ageLOC®
anti-îmbătrânire. Timp de mulţi ani centrele spa importante
au utilizat combinaţii de instrumente și formule speciale de
tratament pentru a minimiza aspectul celulitei. Cu
ageLOC®, Nu Skin® face un pas mai departe. ageLOC®
Body Shaping Gel este un produs spa intens de o calitate
ridicată care minimizează şi netezeşte aspectul grăsimii
corporale şi al celulitei, îmbunătăţeşte aspectul fermităţii
pielii și ajută la îmbunătăţirea aspectului general al pielii.
Curentul galvanic auto-reglabil brevetat generat de
instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa acţionează sinergetic
cu ingredientele dovedite din ageLOC® Body Shaping Gel
pentru a facilita transportul ingredientelor cheie. Această
inovaţie exclusivă ajută la creşterea nivelului energiei
celulare și ajută la revigorarea şi purificarea pielii reducând,
în acelaşi timp, semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Public ţintă
PIEŢELE PRINCIPALE

• Femeile şi bărbaţii care îşi doresc un corp cu aspectul mai
ferm, mai tonifiat şi mai tineresc.
• Clienţii actuali care folosesc  ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II şi Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.

• Femeile de toate vârstele care prezintă celulită și semne
ale îmbătrânirii pe corp.

Beneficiile produsului

• ageLOC® ţinteşte sursele fundamentale ale îmbătrânirii
pentru a menţine un aspect tânăr şi pentru a reduce
aspectul îmbătrânit.
• Ajută la minimizarea şi netezirea aspectului grăsimii
corporale şi al celulitei pentru o înfăţișare mai suplă, mai
bine conturată.
• Netezeşte aspectul zonelor neuniforme.
• Îmbunătăţește aspectul fermităţii pielii pentru o înfăţişare
mai tinerească.
• Întărește matricea extracelulară (MEC) a pielii pentru a
ajuta la formarea și menţinerea unei pieli cu aspect
sănătos.
• Formulată pentru a ajuta la revigorarea și purificarea pielii
– reduce semnele vizibile ale îmbătrânirii.
• Ajută la îmbunătăţirea aspectului general al pielii.

Ingrediente cheie

• ageLOC® - tehnologia brevetată de la Nu Skin® conţine
anumite ingrediente care ţintesc  arSuperMarkerii, sursele
fundamentale ale îmbătrânirii.
• Laminaria Digitata – ajută la îmbunătăţirea procesului de
descompunere a grăsimii și s-a dovedit că întăreşte
matricea extracelulară (MEC) a pielii.
• Extract de Teobromină (Theobroma cacao) – s-a arătat
că inhibă o anumită enzimă din celulele adipoase.
Inhibarea acestei enzime activează procesul dermatic de
descompunere a grăsimii, ceea ce are ca rezultat un
aspect mai suplu şi mai catifelat.

PIEŢELE SECUNDARE

• Femeile preocupate de imaginea lor, cu vârsta între 25 și
65 de ani, care este posibil să viziteze ocazional centrele
spa de zi.
www.nuskin.com
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Body Shaping Gel
Mod de utilizare

Utilizaţi o dată pe zi, trei zile pe săptămână, pe braţe,
abdomen, fese și/sau coapse. Aplicaţi gelul din abundenţă
pe zonele care urmează să fie tratate iar apoi clătiţi mâinile.
Folosiţi instrumentul pentru a masa ușor zona până când
ciclul de tratament este complet. Ștergeţi produsul în exces
cu un prosop umed. Pentru cele mai bune rezultate folosiţi
apoi ageLOC® Dermatic Effects. Consultaţi Manualul
Utilizatorului al instrumentului ageLOC® Galvanic Body
Spa pentru instrucţiuni complete cu privire la modul de
utilizare și de curăţare al instrumentului dumneavoastră
Galvanic Spa.

Produse complementare
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• ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
prezintă o suprafaţă conductoare ageLOC® brevetată,
concepută pentru a mări cantitatea de ageLOC®
furnizată pielii. Curenţii pulsatori maximizează în mod
optim efectele anti-îmbătrânire pe braţe, abdomen, fese
și coapse. De asemenea, ajută la stimularea, purificarea și
revigorarea pielii dumneavoastră, reducând în același
timp semnele vizibile ale îmbătrânirii pentru un aspect
mai suplu, mai catifelat, mai ferm.
• ageLOC® Galvanic Spa System - instrumentul
programabil Galvanic Spa cu curenţii galvanici autoreglabili şi conductorii inter-schimbabili pentru faţă, scalp
și corp - acţionează împreună cu ageLOC® Body
Shaping Gel și alte produse special formulate pentru a
înlesni transportul ingredientelor cheie în vederea
obţinerii de rezultate optime.
• ageLOC® Dermatic Effects – formulată știinţific pentru
a-i oferi corpului beneficiile ageLOC® anti-îmbătrânire.
Această loţiune zilnică de hidratare şi de conturare
conţine ingrediente care s-a arătat că reduc aspectul
celulitei, catifelând în același timp pielea.
• Liquid Body Lufra – revitalizează pielea şi îi conferă
strălucire atunci când faceţi duș. Cojile de nucă bine
măcinate îndepărtează porţiunile aspre de pe coate, de
pe părţile laterale ale braţelor, de pe genunchi, călcâie
precum şi de pe celelalte zone ale corpului. Cu Liquid
Body Lufra ieșiţi de la duș cu o piele mai catifelată, mai
fină.

Întrebări Frecvente

Ce sunt arSuperMarkerii?
Super markerii asociaţi îmbătrânirii sau "arSuperMarkerii“
reprezintă un termen creat de Nu Skin® care descrie
componentele din chimia organismului ce influenţează felul
în care îmbătrânim și care reprezintă sursele fundamentale
ale îmbătrânirii.

Care este diferenţa dintre ageLOC® Body Shaping Gel și
ageLOC® Dermatic Effects?
Atât ageLOC® Body Shaping Gel cât și ageLOC®
Dermatic Effects au fost create pentru a netezi aspectul
grăsimii corporale şi al celulitei și pentru a îmbunătăţi
aspectul fermităţii pielii. Aceste produse ajută la obţinerea
unui aspect mai suplu, mai catifelat și mai ferm. Totuși
există deosebiri importante.
• ageLOC® Body Shaping Gel a fost conceput pentru a fi
compatibil cu instrumentul ageLOC® Galvanic Body
Spa, care ajută la furnizarea ingredientelor cheie către
piele. Întărește matricea extracelulară (MEC) a pielii
pentru a ajuta la formarea și menţinerea unei pieli cu
aspect sănătos. De asemenea, este special formulată
pentru a ajuta la revigorarea, purificarea și re-energizarea
pielii reducând în același timp semnele vizibile ale
îmbătrânirii.
• ageLOC® Dermatic Effects îmbunătăţește turnoverul
celular necesar redându-i pielii textura sa naturală
strălucitoare. De asemenea, conţine o tehnologie care
difuzează lumina instantaneu ajutând pielea să arate mai
catifelată și îmbunătăţind în același timp aspectul exterior
al pielii. Furnizează beneficiile unei hidratări zilnice și
netezește instantaneu pielea, ajutând în același timp la
extinderea beneficiilor oferite de produsul ageLOC®
Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects nu este
potrivit pentru a fi utilizat împreună cu curenţii galvanici).
Care este beneficiul utilizării produselor ageLOC® Body
ca regim de tratament?
ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic
Effects au fost concepute pentru a fi produse
complementare. Folosite împreună, acestea oferă un regim
complex de îngrijire a pielii pentru un corp cu un aspect mai
suplu, mai catifelat şi mai ferm. Ambele produse au fost
formulate să includă ingredientele brevetate care au fost
atestate de ştiinţa ageLOC® (tehnologia în curs de
brevetare care ţinteşte arSuperMarkerii, sursele
fundamentale ale îmbătrânirii). Folosit zilnic dimineaţa și
seara, ageLOC® Dermatic Effects conţine mai multe
ingrediente cheie suplimentare ce hidratează pielea,
catifelând și conferind fermitate, asigurând furnizarea
continuă către piele a ingredientelor cheie anti-îmbătrânire.
ageLOC® Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC®
Body Shaping Gel acţionează pentru a furniza ingrediente
benefice către piele atunci când sunt folosite o dată pe zi,
de trei ori pe săptămână, furnizarea fiind sporită de curentul
galvanic.  Folosind ageLOC® Dermatic Effects de două ori
pe zi și ageLOC® Galvanic Body Spa împreună cu
ageLOC® Body Shaping Gel de trei ori pe săptămână vă

www.nuskin.com

Body Shaping Gel
asigură furnizarea optimă de ingrediente cheie antiîmbătrânire pentru a reduce aspectul îmbătrânit.
Ce este celulita?
Celulita reprezintă ieșirea la suprafaţă a celulelor de
grăsime din cel mai adânc strat al pielii şi formarea astfel a
gropiţelor, aceasta fiind vizibilă la suprafaţa pielii.  Este tipul
de suprafaţă a pielii numită "coajă de portocală" sau
"saltea", vizibilă pe coapse și fese, și uneori pe braţe și
abdomen.
Cât de repede voi observa o diferenţă a pielii mele
utilizând ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Galvanic
Body Spa?
Rezultatele individuale variază. Cercetările efectuate până
în prezent indică faptul că consumatorii ar trebui să observe
îmbunătăţiri în doar opt săptămâni.

Ingrediente

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.
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Avertisment cu privire la sănătate: Instrumentul ageLOC® Galvanic
Body Spa este destinat utilizării doar pe pielea sănătoasă. A nu se folosi
dacă aveţi răni deschise sau plăgi, inflamaţii ale pielii, prezentaţi alergii
la metale sau aveţi o piele cu probleme sau foarte sensibilă. Consultaţi
medicul înainte de a utiliza instrumentul dacă sunteţi însărcinată, dacă
aveţi un pacemaker sau un alt dispozitiv similar, dacă sunteţi epileptic,
dacă aveţi un implant de metal sau în caz de boală.
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