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ІнформацІйна СторІнка ПродукцІї комПанІї Nu SkiN®

Антицелюлітний гель 
ageLOC® Body Shaping Gel
 

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

Огляд Продукції
Виглядати струнким, підтягнутим і прекрасно себе 
почувати можна вже зараз. Щоб повернути молодість 
Вашому тілу, антицелюлітний гель повинен 
використовуватися виключно із запатентованим 
приладом Nu Skin® Galvanic Spa. Роками, спа-салоны 
використовували комбінацію спеціально розроблених 
формул засобів і медичних приладів для зменшення 
проявів видимого целюліту. За допомогою технології 
ageLOC®, компанія Nu Skin® стала на один крок ближче 
до мети. Антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping 
Gel - це потужна формула, що дозволяє мінімізувати 
видимі прояви целюліту, покращує загальний стан 
шкіри і робить її гладшою і пружною. Запатентований 
прилад Nu Skin® Galvanic Spa, здатний 
самоналаштовувати необхідний рівень гальванічного 
струму, працюючи разом з ефективними 
компонентами антицелюлітного гелю ageLOC® Body 
Shaping Gel, посилює доставку основних інгредієнтів 
до клітин шкіри. В результаті, це активізує вироблення 
клітинної енергії, що допомагає відновити клітини 
шкіри і і зменшити видимі прояви старіння.

Цільова Аудиторія
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 Продукції
•	 Технологія	ageLOC®	впливає	на	головні	причини	

старіння і її зовнішні ознаки, зберігає шкіру молодою 
і красивою.

•	 Допомагає	запобігти	і	зменшити	прояви	целюліту,	
роблячи шкіру рівнішою і підтягнутою.

•	 Розгладжує	і	запобігає	появі	зморшок	і	складок	
шкіри.

•	 Покращує	зовнішній	стан	і	колір	шкіри.
•	 Посилює	синтез	позаклітинного	матриксу	(ЕМ)	шкіри,	

допомагаючи підтримувати пружність і підтягнутість 
шкіри.

•	 Спеціально	розроблений	для	оновлення	і	очищення	
клітин шкіри - зменшуючи видимі ознаки старіння.

•	 Покращує	загальний	стан	шкіри.

Головні Компоненти
•	технологія ageLOC® - інноваційна технологія 

компанії Nu Skin®, що містить певні компоненти, які 
ефективно	впливають	на	маркери	arSupermarkers	-	
головну причину старіння.

•	Екстракт ламінарії пальчасторозсіченої - 
допомагає посилити процес руйнування жирових 
клітин	і	синтез	позаклітинного	матриксу	(ЕМ)	шкіри.	

•	теобромін (екстракт плодів какао) - має 
інгібірувальну дію на певні ензими в жирових 
клітинах. Інгібірування цих ензимів активує 
руйнування підшкірного жиру, роблячи шкіру 
рівнішою, пружною і підтягнутою.
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Застосування
Використовуйте один раз на день три рази на 
тиждень на верхній частині рук, сідницях і/або 
стегнах. Нанесіть гель вибірково на ділянки шкіри, які 
необхідно обробити, потім, ретельно вимийте руки. 
Масажними	рухами,	обробіть	бажані	ділянки	шкіри	до	
завершення циклу процедури. Надлишки гелю 
приберіть	вологою	серветкою.	Для	найкращого	
результату використовуйте разом з коригувальним 
лосьйоном	для	тіла	ageLOC®	Dermatic	Effects.	
Детальну	інформацію	про	використання	і	очищення	
приладу Galvanic Spa можна знайти в Інструкції по 
Застосуванню.

Супутня Продукція
•	Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa - має 

інноваційну насадку для тіла з електропровідною 
поверхнею, спеціально розроблений для посилення 
процесів доставки компонентів ageLOC® в клітини 
шкіри.	Пульсуючий	гальванічний	струм	максимізує	
омолоджуючий ефект на шкірі верхньої частини рук, 
живота,	сідниць	і	стегон.	Також	він	симулює	процеси	
оновлення і очищення шкіри, зменшує прояв 
наявних ознак старіння і робить вашу шкіру 
молодою, підтягнутою і красивою.

• Прилад ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ ii - 
це програмований прилад із запатентованим 
самоналаштованним гальванічним струмом і 
змінними насадками - для обличчя, голови і тіла, 
працюючий разом з антицелюлітним гелем ageLOC® 
Body Shaping Gel і іншими спеціально розробленими 
засобами посилюють доставку основних компонентів 
до клітин шкіри, тим самим покращує їх 
функціонування.

•	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.

•	 Гель-скраб для тіла Liquid Body Lufra - оновлює і 
надає шкірі здорове сяйво після прийняття душу. 
Подрібнена	шкаралупа	волоського	горіха	відлущує	
ороговілу шкіру на ліктях, руках, колінах, п'ятах і так 
далі.	Завдяки	гель-скрабу	для	тіла	Liquid	Body	Lufra,	
ви вийдете з душу з м'якою і ніжною шкірою.

Часті Питання
Що таке arSupermarkers?
Вікові	супер	маркери	або	"arSupermarkers"	-	термін,	
придуманий компанією Nu Skin® для опису 
компонентів хімічних процесів в організмі, що 

впливають на вікові процеси, які є головними 
причинами старіння.

В чому різниця між антицелюлітним гелем 
ageLOC® Body Shaping Gel і Коригувальний 
лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects?
Обидва засоби антицелюлітний гель ageLOC® Body 
Shaping	Gel	і	Коригувальний	лосьйон	для	тіла	були	
розроблені для зменшення проявів підшкірної 
жирової тканини, целюліту, вирівнювання тону шкіри і 
її підтягування. Ці засоби допомагають виглядати і 
почувати	себе	молодими.	Проте,	між	ними	існують	
деякі відмінності.
	•	 	Антицелюлітний	гель	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	був	

спеціально розроблений для використання разом з 
приборм ageLOC® Galvanic Body Spa, що посилює 
доставку ключових компонентів засобу до клітин 
шкіри.	Посилює	синтез	позаклітинного	матриксу	
(ЕМ)	шкіри,	допомагаючи	підтримувати	пружність	і	
підтягнутість шкіри.

	•	 	Коригувальний	лосьйон	для	тіла	ageLOC®	Dermatic	
Effects	посилює	процеси	клітинного	оновлення,	
необхідні для підтримки здорового кольору шкіри. 
Він також містить технологію дифузного освітлення, 
яке допомагає шкірі виглядати гладшою і рівнішою. 
Забезпечує щоденне зволоження шкіри, посилюючи 
ефект антицелюлітного гелю ageLOC® Body Shaping 
Gel	(ageLOC®	Dermatic	Effects	не	підходить	для	
використання	з	гальванічним	струмом).

Навіщо використовувати засоби для тіла з 
технологією ageLOC® щодня?
Антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping Gel і 
Коригувальний	лосьйон	для	тіла	ageLOC®	Dermatic	
Effects	були	розроблені	для	спільного	використання.	
Спільне	використання	цієї	продукції	дозволить	
посилити і подвоїти бажаний результат. Ці засоби 
складаються з інноваційних компонентів таких як 
запатентована технологія ageLOC®, що впливає на 
вікові	маркери	arSupermarkers	-	головні	причини	
старіння. Щоденне використання цієї продукції уранці 
і увечері насичуватиме клітини шкіри інноваційними 
анти-віковими компонентами, а також зволожуватиме і 
підтягуватиме її. Використання антицелюлітного гелю 
ageLOC® Body Shaping Gel разом з приладом ageLOC® 
Galvanic Body Spa один раз на день, 3 рази на тиждень 
зробить вашу шкіру молодою, підтягнутою і красивою.

Що таке целюліт?
Целюліт виникає коли збільшені жирові клітини 
пережимають кровоносні судини, блокуючи вступ в 
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клітини поживних речовин і видалення продуктів 
обміну і токсинів. Виникаюча інтоксикація призводить 
до порушення клітинного метаболізму, що у свою 
чергу веде до ущільнення і склерозированню 
сполучних оболонок жирових клітин і набряку  
навколишніх тканин, утворюючи, так звану, 
"апельсинову кірку". Целюліт може виникати в області 
стегон, сідниць і іноді на руках і животі.

Як швидко я зможу побачити ефект від 
використання антицелюлітного гелю ageLOC® 
Body Shaping Gel і приладу ageLOC® Galvanic 
Body?
Індивідуальні результати можуть варіюватися. 
Дослідження	показують,	що	поліпшення	настають	
приблизно після 8 тижнів використання.

Компоненти
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.

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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