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ageLOC® Galvanic Body Spa 
Akár tízszer annyi ageLOC® összetevőt  
juttat a bőrbe

ageLOC® pozicionálás
A Nu Skin® exkluzív  ageLOC® tudománya az 
arSuperMarkereket veszi célba - az öregedés alapvető 
forrását. 

A termék áttekintése
Az ön teste optimalizálva! A Nu Skin® felfedezte a 
testápolás jövőjét az ageLOC® Galvanic Body Spa által. 
A kezelések alatti könnyű használat érdekében 
ergonomikusan tervezett új ageLOC® Galvanic Body Spa 
pulzáló technológiájával és szabadalmazott ageLOC® 
kezelőfelületével akár tízszer annyi ageLOC® összetevőt 
juttat a bőrébe az ageLOC® Body Shaping Gellel együtt 
használva. Az ageLOC® Galvanic Body Spa a forrásánál 
veszi célba az öregedést, miközben csökkenti zsír és 
narancsbőr megjelenését, és lágyítja a bőrt egy karcsúbb, 
tónusosabb külső érdekében. Önszabályozó 
galvánárammal, kijelzővel és hangjelzéssel is rendelkezik, 
ettől otthon is könnyen használható ez az öregedésgátló 
testápoló készülék. 

Az újonnan kifejlesztett, szabadalmaztatott, pulzáló 
galvánáram maximális öregedésgátló hatást fejt ki a karon, 
az alhason, a fenéken és a combokon. A testen a bőr 
vastagabb és kevésbé érzékeny, így jobban reagál a 
pulzáló galvánáramra és jobban hasznosítsa azt. Ez segít 
stimulálni, tisztítani és felfrissíteni bőrét, hogy az öregedés 
látható jelei csökkenjenek – egy karcsúbb, lágyabb, 
feszesebb, fiatalosabb külső érdekében – ma és a jövőben 
egyaránt! 

Célcsoport 
ElsődlEgEs célcsoportok

•	A	feszesebb,	tónusosabb,	fiatalabbnak	tetsző	bőrre	
vágyó nők és férfiak.

•	Az	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	
és	a	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	Body	Shaping	Gel	
jelenlegi használói.

Másodlagos célcsoportok

•	Megjelenésükre	sokat	adó,	25-65	éves	nők,	akik	
alkalmanként kozmetikai szalonokba járnak.

•	Bármely	korú,	narancsbőrrel	és	a	test	öregedésének	
jeleivel küzdő nők.

A termék jótékony hatásai
•	Segít	bevinni	a	kulcsfontosságú	összetevőket	a	bőrbe.	
•	Az	optimalizált,	pulzáló	galvánáram	segít	a	bőr	

stimulálásában, tisztításában és felfrissítésében és az 
öregedés külső jeleinek csökkentésében.

•	Laboratóriumi	kutatás	bizonyítja,	hogy	a	galvánárammal	
történő kezelés az öregedésgátló összetevők 
hatékonyságát	akár	24	órás	időtartamra	emelheti.

Továbbfejlesztett tulajdonságok
•	automatikusan alkalmazkodik a bőrhöz – a megfelelő 

erősségű áramot viszi be a hatásosabb kezelés 
érdekében. 

•	Javított ergonómia – az ageLOC® Galvanic Body Spa 
új formája tervezése folytán jobban követi a test 
körvonalait. 

•	ageloc® kezelőfelület		-	nagyobb,	szabadalmazott	
ageLOC® kezelőfelülettel rendelkezik, amely képes akár 
tízszer annyi  ageLOC® összetevőt juttatni a bőrbe.

Alkalmazás 
Az optimális eredmény érdekében használja az ageLOC® 
Galvanic Body Spa készüléket az ageLOC® Body 
Shaping Gellel hetente háromszor a combján, karján, a 
fenekén és/vagy az alhasán. Olvassa el alaposan a 
használati utasítást a galvánáramos kezelés megkezdése 
előtt!
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Kiegészítő termékek
•	ageloc® Body Shaping Gel – kizárólag a Nu Skin® 

Galvanic Spa készülékekkel való használathoz 
fejlesztették ki, hogy testünket elhalmozza az ageLOC® 
öregedésgátló, jótékony hatásaival, csökkentse a zsír és 
narancsbőr megjelenését, valamint megtisztítsa és 
felfrissítse a bőrt – az öregedés látható jeleinek 
csökkentésével. 

•	ageloc ® dermatic effects – tudományosan arra 
tervezték, hogy az ageLOC® öregedésgátló jótékony 
hatását testünkbe juttassa. A naponta használatos 
hidratáló és feszesítő testápoló összetevői segítenek 
megakadályozni a zsírképződést, elősegítik a 
zsírlebontást és a bőr lágyításával egyidejűleg 
megakadályozzák a zsír és a narancsbőr megjelenését. 

Gyakran ismételt kérdések
mitől egyedálló az ageloc ® Galvanic Body Spa?
Az	ageLOC	®	Galvanic	Body	Spa-t	az	ageLOC®	Body	
Shaping Gellel a testen való együttes alkalmazásra 
alakították ki – arckezelésre nem alkalmas! Ez a készülék 
nagyobb felületek kezelésére készült a szabadalmazott 
ageLOC® kezelőfelülettel, amely tízszer annyi 
kulcsfontosságú összetevőt képes a kezelőfelület és a 
bőr közé vinni (az előző kezelőfejhez hasonlítva). Ez a 
dizájn egyben ergonomikusabb is, tehát könnyebb vele 
bánni a testkezelések alatt. Az ageLOC® Galvanic Body 
Spa és az ageLOC® Body Shaping Gel más 
végeredményeket céloznak meg (ld. narancsbőr, 
karcsúsítás, tonizálás) mint ami az arccal kapcsolatban 
felmerül. Végül pedig a test bőre vastagabb és kevésbé 
érzékeny, ezáltal jobban hasznosítja a pulzáló áramot és 
könnyebben reagál rá. 

mi a különbség a pulzáló galvánáram és az egyenletes 
galvánáram között?
Az egyenletes galvánáram folyamatosan áramlik. Nem 
változik az amplitúdója, nem hullámzik. A pulzáló 
galvánáram két előre meghatározott, különböző szint 
között mozog. Figyelem: ez egyáltalán nem azonos a 
váltóárammal! (AC). Váltóáram esetén a polaritás 
váltakozik a pozitív és a negatív pólus között. A pulzáló 
galvánáram sokkal jobban alkalmazkodik a testhez. 

milyen jótékony hatással van a pulzáló galvánáram az 
emberi testre?

A közvetlen (galván) áram, akár pulzáló, akár nem, hozzá 
tud járulni az azonos töltésű fontos összetevők 
bőrbejuttatásához az ozmózis fokozása által. Ez 
fokozottan lényeges a fontos összetevők vastagabb 
bőrrel fedett területekbe való bevitele esetén. A további 
kutatások kimutatták, hogy a pulzáló áram javítja a 
folyadékrezgést, amely cserében egészséges keringést 
biztosít. A pulzáló galvánáram stimulálja a bőrt és javítja 
a sejtek kommunikációját, a bőr könnyebb megtisztulása 
és felfrissülése érdekében, hogy az öregedés jelei 
láthatóan csökkenjenek. A pulzáló galvánáramot a testen 
való használatra tervezték, ahol a bőr hasznosíthatja a 
fokozott folyadékrezgés hatását.

mi a barázdált felületű kezelőfelület előnye?
A szabadalmazott, barázdált felületű ageLOC® 
kezelőfelület tízszer annyi fontos összetevőt képes a 
kezelőfelület és a bőr közt lévő kritikus területre vinni (az 
előző kezelőfejjel összehasonlítva).  

mekkora nyomást alkalmazzak?
A  Nu Skin® Galvanic Spa készüléket lágyan, enyhe 
nyomással kell alkalmazni. A jótékony hatás eléréséhez 
nincs szükség erős nyomásra. A galvánáram dolgozik ön 
helyett is.

lehet arcon is használni az ageloc ® Galvanic Body Spa 
készüléket?
Nem. Az ageLOC ® Galvanic Body Spa nem arra 
készült, hogy arcon alkalmazzák. Speciálisan testen való 
használatra tervezték ezt a berendezést. Könnyebben 
kezel nagyobb kiterjedésű felületeket, könnyedén követi 
a test körvonalait és az ageLOC® Body Shaping Gellel 
kombinálva meghozza a várt eredményt (csökkenti a 
látványos narancsbőrt, lágyítja a bőrt, karcsúsít, tonizál, 
stb.). Pulzáló áramot biztosít, amely könnyebben bánik el 
a szerkezeti eltérésekkel és a kezelt terület 
tulajdonságaival. Az ageLOC® Galvanic Body Spa csak 
a használati utasításnak megfelelően alkalmazható. 

az ageloc® Galvanic Body Spa, az ageloc ® Body 
Shaping Gel és az ageloc ® dermatic effects 
súlycsökkentő termékek?
Nem, az ageLOC® Galvanic Body Spa, az ageLOC® 
Body Shaping Gel és az ageLOC® Dermatic Effects 
nem súlycsökkentő termékek. Az ageLOC® Body 
termékeket arra fejlesztették ki, hogy csökkentsék  zsír és 
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narancsbőr megjelenését, feszesebbé tegyék a bőr 
külsejét és javítsák a bőr fiatalosabb kinézetét. 

Figyelmeztetés: az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék csak 
egészséges bőrön alkalmazható! Ne használja sérült vagy sebes 
felületen, bőrgyulladás vagy fémallergia esetén, illetve problémás vagy 
túlérzékeny bőrön! Használata előtt kérje ki orvosa véleményét, ha 
terhes, pacemakerrel vagy hasonló eszközzel él, fémimplantátuma van, 
vagy valamilyen betegségben szenved!
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