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ageLOC® Body Shaping Gel 

Utgångspunkt för ageLOC®. 
Nu Skins exklusiva teknik ageLOC® riktar in sig på 
arSuperMarkers – den ultimata källan till åldrande.

Produktöversikt
För en fastare, lenare hud. ageLOC® Body Shaping Gel är 
gjord för att fungera exklusivt med patentskyddade Nu 
Skin® Galvanic Spa-apparater. ageLOC® verkar 
åldersbekämpande på huden. I åratal har ledande spa-
inrättningar använt särskilda apparater och blandningar för 
att mildra framtoningen av celluliter. Med ageLOC® tar  
Nu Skin® det hela ett steg längre. ageLOC® Body Shaping 
Gel är en intensivverkande spa-produkt som minimerar 
celluliter, förbättrar hudens fasthet och ger den ett generellt 
bättre utseende. Den självreglerande galvaniska strömmen 
hos Nu Skins Galvanic Spa-apparater arbetar tillsammans 
med beprövade ingredienser i ageLOC® Body Shaping 
Gel för att underlätta överföringen till huden. Denna 
uppfinning ökar cellernas energi och fräschar upp och 
rengör huden samtidigt som den minskar de synbara 
ålderstecknen.

Målgrupp
Primär markNad

• Kvinnor och män som vill ha en fastare, mer tonad kropp. 
• Nuvarande användare av  ageLOC® Edition Nu Skin 

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

SekuNdär markNad

• Kvinnor i åldern 25 - 65 år som är måna om sitt utseende 
och då och då besöker spa.

• Kvinnor i alla åldrar med celluliter och/eller ålderstecken 
på kroppen.

Produktens fördelar
• ageLOC® inriktar sig på de ultimata källorna till åldrandet 

för att bevara en ungdomlig hud och minska 
ålderstecknen.

• Bistår med att mildra celluliterna för fastare konturer.
• Jämnar ut gropiga områden.
• Förbättrar hudens fasthet.
• Stärker hudens ECM (extracellulära matrix) för att bygga 

upp och behålla en hud som ser frisk ut.
• Gjord för att rengöra och fräscha upp huden och minska 

de synbara ålderstecknen.
• Förbättrar generellt hudens utseende.

Verksamma ingredienser
• Nu Skins skyddade teknologi ageLoC® innehåller 

specifika ingredienser som inriktar sig på arSupermarkers, 
åldrandets ursprungliga källa.

• Laminaria Digitata - bidrar till att öka nedbrytningen av 
fett och har visat sig stärka hudens ECM.

• theobromin (Theobroma cacao-extrakt) - har visat sig 
hämma ett visst enzym i fettceller. Att hämma detta 
enzym aktiverar fettnedbrytningen i huden, vilket ger ett 
bättre utseende på densamma.

Användning
Använd en gång om dagen, tre gånger i veckan, på armar, 
mage, skinkor och/eller lår. Applicera generöst på området 
som ska behandlas och skölj händerna. Använd apparaten 
och massera milt över området tills behandlingen är 
avslutad. Torka av resterna av produkten med en fuktad 
trasa. För bästa resultat: använd sedan ageLOC® Dermatic 
Effects. Se instruktionsboken för ageLOC® Galvanic Body 
Spa för fullständiga instruktioner om hur du använder och 
gör rent Galvanic Spa-apparaten.
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Kompletterande produkter
• ageLoC® Galvanic Body Spa - har en speciell, ledande 

platta gjord för att öka överföringen av ageLOC® till 
huden. Pulserande ström maximerar optimalt 
åldersbekämpningen på armar, mage, skinkor och lår. 
Den hjälper till att stimulera, rengöra och fräscha upp 
huden och minskar de synbara ålderstecknen.

• ageLoC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ ii – 
den programmerbara patentskyddade apparaten 
Galvanic Spa med självreglerande galvanisk ström och 
utbytbara munstycken för ansikte, hårbotten och kropp - 
fungerar tillsammans med ageLOC® Body Shaping Gel 
och andra särskilda produkter för att underlätta 
överföringen av verksamma ingredienser för optimal 
verkan.

• ageLoC® dermatic effects - vetenskapligt utformad för 
att ge kroppen åldersbekämpande fördelar med 
ageLOC®. Denna dagliga fukt- och konturlotion 
innehåller ingredienser som gör celluliter mindre 
framträdande samtidigt som huden blir len.

• Liquid Body Lufra - duschkräm som stimulerar huden 
och ger den en frisk lyster. Skrubbrengöring för hela 
kroppen av fint malda valnötsskal. För torra områden som 
armbågar, baksidan av armar, knän och hälar. Med Liquid 
Body Lufra lämnar du duschen med lenare, mjukare hud.

Vanliga frågor och svar 
Vad är arSupermarkers?
Åldersrelaterade supermarkörer, arSupermarkers, är en 
term Nu Skin® myntade och som beskriver komponenter i 
kroppskemin som influerar hur vi åldras och som är 
ursprunget för åldrandet.

Vad är skillnaden mellan ageLoC® Body Shaping Gel 
och ageLoC® dermatic effects?
Båda produkterna har utvecklats för att mildra celluliterna 
och förbättra hudens fasthet. Produkterna bidrar till en mer 
slimmad, len och fast look. Dock finns det viktiga skillnader.
• ageLOC® Body Shaping Gel är gjord för att passa 

tillsammans med apparaten ageLOC® Galvanic Body 
Spa som levererar aktiva ingredienser till huden. Den 
stärker hudens ECM (extracellulära matrix) för att bygga 
upp och behålla en hud som ser frisk ut. Den är också 
gjord för att rengöra, fräscha upp och ge ny energi till 
huden samtidigt som den minskar synbara ålderstecken.

• ageLOC® Dermatic Effects ökar cellernas nybildning och 
återställer hudens egen struktur. Den innehåller även 
ljusdiffusering för att huden ska se slätare och bättre ut. 
Den ger daglig fukt och len hud samtidigt som den 
förbättrar fördelarna med ageLOC® Body Shaping Gel. 
ageLOC® Dermatic Effects passar inte att använda med 
galvanisk ström.

Vad är nyttan med att använda ageLOC:s 
kroppsprodukter?
ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic 
Effects utvecklades för att komplettera varandra. 
Tillsammans ger de en omfattande uppstramningseffekt på 
kroppen. Båda produkterna har utformats med skyddade 
ingredienser som validerats av ageLOC-forskningen 
(patentsökt teknologi som inriktar sig på arSupermarkers, 
åldrandets urpsrung). ageLOC® Dermatic Effects ska 
användas morgon och kväll, innehåller flera aktiva 
ingredienser som ger fukt, lenhet och fasthet och konstant 
förser huden med åldersbekämpande ingredienser. 
ageLOC® Galvanic Body Spa tillsammans med ageLOC® 
Body Shaping Gel arbetar med att förse huden med 
nyttiga ingredienser vid användning en gång om dagen, tre 
gånger i veckan, med galvanisk ström. Optimal verkan får 
man om man använder ageLOC® Dermatic Effects två 
gånger dagligen och ageLOC® Galvanic Body Spa med 
ageLOC® Body Shaping Gel tre gånger i veckan.

Vad är celluliter?
En ansamling fettceller från hudens djupare lager som blir 
till gropar, oftast synbara på hudens yta. Det är den 
"apelsinhud" som oftast kan ses på lår och skinkor och 
ibland på mage och armar.

Hur snart kan jag se skillnad i huden efter att ha använt 
apparaten med ageLoC® Body Shaping Gel?
Resultaten varierar från individ till individ. Undersökningar 
visar att konsumenten bör se förbättringar efter bara åtta 
veckor.
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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.

Hälsonotis: Apparaten ageLOC® Galvanic Body Spa är endast avsedd 

för användning på frisk hud. Använd ej på sår, hudinflammationer, vid 

metallallergi eller på problemhy och extra känslig hud. Rådfråga läkare 

innan användning om du är gravid, bär pacemaker eller liknande, har 

epilepsi, metallinplantat eller är sjuk.
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