Nu Skin® produktinformasjon

ageLOC® Galvanic Body Spa
Tilfører opp til 10 ganger mer
ageLOC-ingredienser til huden

ageLOC® posisjonering

• Nåværende brukere av ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II og Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.

Produktoversikt

S ekundærgruppe
• Kvinner i alderen 25-65 som er opptatt av utseendet
og som av og til får spa-behandlinger.
• Kvinner i alle aldre med cellulitter og aldringstegn på
kroppen.

Nu Skins eksklusive ageLOC-vitenskap bekjemper
arSupermarkers, de grunnleggende kildene til aldring.

Optimerer kroppen. Nu Skin® har fanget fremtidens
kroppspleie i ageLOC® Galvanic Body Spa. Det nye
pulserende ageLOC® Galvanic Body Spa-apparatet er
ergonomisk utformet og har en ledende overflate som
tilfører 10 ganger mer ageLOC® til huden med
ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC® Galvanic
Body Spa retter seg mot de grunnleggende kildene til
aldring. Det minsker forekomsten av fettlommer og
cellulitter og glatter ut huden så den virker slankere og
fastere. Apparatet benytter selvjusterende strøm og
har et opplyst display og lydindikasjon som gjør det lett
å bruke dette antialdringssystemet hjemme.
En ny patentsøkt, pulserende, galvanisk teknologi
maksimerer antialdringsvirkningen på armer, mage,
rumpe og lår. Huden på kroppen er tykkere og mindre
følsom og reagerer positivt på en pulserende galvanisk
strøm. Teknologien hjelper også til å stimulere, rense
og friske opp huden samtidig som den reduserer
synlige aldringstegn så huden får et slankere, glattere
og fastere utseende, nå og i fremtiden.

Målgruppe

H ovedgruppe
• Kvinner og menn som ønsker en fastere kropp som
virker yngre.

Produktfordeler

• Hjelper med å tilføre nøkkelingredienser til huden.
• Optimert pulserende galvanisk strøm hjelper med å
stimulere, rense og friske opp huden samt redusere
synlige tegn på aldring.
• Forskning i laboratorium viser at behandlinger med
galvanisk strøm kan øke tilførselen av
antialdringsingredienser i opp til et døgn etter at
behandling ble utført.

Forbedringer

• Justerer seg automatisk til huden - tilfører huden den
korrekte mengde strøm for en mer effektiv
behandling.
• Mer ergonomisk design - den nye fasongen på
ageLOC® Galvanic Body Spa-apparatet er designet
for å følge kroppens konturer bedre.
• ageLOC® ledende overflate - en større overflate gjør
det mulig å tilføre 10 ganger mer ageLOCingredienser til huden.
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Galvanic Body Spa
Anvendelse

Bruk ageLOC® Galvanic Body Spa med ageLOC®
Body Shaping Gel én gang om dagen, tre ganger i
uken på lår, armer, rumpe og/eller mage. Les gjennom
hele brukerhåndboken før du begynner med en
galvanisk behandling.

Komplementærprodukter

• ageLOC® Body Shaping Gel – designet for å brukes
med Nu Skin® Galvanic Spa-apparatet. Tilfører
kroppen ageLOCs antialdringsfordeler, glatter ut
fettlommer og cellulitter samt frisker opp og renser
huden. Dermed reduseres de synlige aldringstegnene.
• ageLOC® Dermatic Effects – vitenskapelig formulert
for å tilføre kroppen ageLOC® antialdringsfordeler.
Denne fuktighetsgivende konturlotionen inneholder
ingredienser som har vist seg å redusere forekomsten
av cellulitter og glatte ut huden.
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Ofte stilte spørsmål

Hva er unikt ved ageLOC ® Galvanic Body Spa?
ageLOC® Galvanic Body Spa ble designet for å brukes
i kombinasjon med ageLOC® Body Shaping Gel på
kroppen, ikke ansiktet. Det er laget for å dekke et
større område med den patentsøkte ageLOC® ledende
overflate som tilfører 10 ganger mer av
nøkkelingrediensene til huden (sammenlignet med
kroppselektroden). Apparatet er også mer ergonomisk
utformet så det er lettere å bruke under
kroppsbehandlinger. ageLOC® Galvanic Body Spa og
ageLOC® Body Shaping Gel retter seg mot andre
problemer (for eks. cellulitter, fasthet etc.) enn i
ansiktet. Huden på kroppen er tykkere, mindre følsom
og reagerer positivt på en pulserende galvanisk strøm.
Hva er forskjellen mellom pulserende galvanisk strøm
og konstant galvanisk strøm?
En konstant galvanisk strøm flyter konstant. Den endrer
ikke styrke. En pulserende galvanisk strøm varierer
mellom to forhåndsfastlagte nivåer. Bemerk at dette er
noe helt annet en vekselstrøm (AC). Med vekselstrøm
varierer polariteten mellom positiv og negativ. En
pulserende galvanisk strøm egner seg bedre til
kroppen.

Hva er fordelen ved pulserende galvanisk strøm på
kroppen?
Direkte (galvanisk) strøm, pulserende eller ei, hjelper
med å tilføre ladete nøkkelingredienser til huden ved å
øke osmotisk flyt. Dette er spesielt viktig når
nøkkelingrediensene skal tilføres en tykkere hud.
Forskning viser at pulserende strøm øker vibrasjonen i
væsker som igjen fremmer en sunn sirkulasjon.
Pulserende galvanisk strøm hjelper med å stimulere
huden og øke cellekommunikasjon så huden renses og
friskes opp samtidig som synlige aldringstegn
reduseres. Pulserende galvanisk strøm er designet for
bruk på kroppen hvor huden kan ha nytte av økt
væskevibrasjon.
Hva er fordelen ved å ha riller i den ledende
overflaten?
Den patentsøkte rillete ageLOC® ledende overflaten
holder på 10 ganger mer nøkkelingredienser der hvor
det trengs mest, mellom den ledende overflaten og
huden (sammenlignet med kroppselektroden).
Hvor hardt skal jeg trykke?
Nu Skins Galvanic Spa-apparater bør bare trykkes lett
mot huden. Du får ikke mer effekt ved å trykke hardere.
Den galvaniske strømmen gjør jobben for deg.
Kan ageLOC ® Galvanic Body Spa brukes på
ansiktet?
Nei. ageLOC® Galvanic Body Spa bør ikke brukes på
ansiktet. Apparatet er designet for å brukes på
kroppen. Den behandler større områder på kroppen og
følger lett kroppens konturer når den brukes med
ageLOC® Body Shaping Gel med resultater som for
eks. minskning av cellulitter, fastere, jevnere hud etc.
Den pulserende strømmen er også bedre egnet til
områder med strukturelle forskjeller. ageLOC®
Galvanic Body Spa bør bare brukes som anvist.
Er ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects
slankeprodukter?
Nei, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er ikke
slankeprodukter. ageLOC® Body-produkter ble utviklet
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Galvanic Body Spa
for å minske og jevne ut forekomsten av fettlommer og
cellulitter, forbedre fastheten i huden og gi den et
ungdommelig utseende.

Helsemelding: ageLOC® Galvanic Body Spa-apparatet må bare
brukes på sunn hud. Må ikke brukes hvis du har åpne sår, betente
områder, er allergisk mot metall, har problemhud eller veldig sensitiv
hud. Sjekk med legen før bruk hvis du er gravid, har pacemaker el.
lign., metallimplantat, epilepsi eller hvis du er syk.
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