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ageLOC® Galvanic Body Spa
Dostarcza skórze nawet
dziesięciokrotnie wyższe stężenie
składników technologii ageLOC®

Charakterystyka technologii ageLOC®

Wyjątkowa technologia ageLOC® reguluje arSuperMarkers
uznane za fundamentalne przyczyny procesu starzenia się.

Opis produktu

Ciało w optymalnej formie. Urządzenie ageLOC®
Galvanic Body Spa stworzone przez firmę Nu Skin®
to przyszłość pielęgnacji ciała. Dzięki swojemu
ułatwiającemu zabieg ergonomicznemu kształtowi,
zwiększonej powierzchni przewodzenia i nowej technologii
prądów pulsacyjnych ageLOC® Galvanic Body Spa
w połączeniu z ageLOC® Body Shaping Gel dostarcza
skórze nawet dziesięciokrotnie więcej aktywnych
czynników ageLOC®. Niewluje podstawowe przyczyny
starzenia się, zmniejszając przy tym odkładanie się tkanki
tłuszczowej i widoczne objawy cellulitu, dzięki czemu
skóra staje się gładsza, jędrniejsza i bardziej napięta.
Wykorzystywanie prądu o automatycznie dopasowywanej
wartości natężenia, podświetlany wyświetlacz i sygnały
dźwiękowe sprawiają, że urządzenie stanowi wygodny,
prosty w użyciu sposób przeprowadzania kuracji
przeciwstarzeniowej w domowym zaciszu.
Niedawno opracowana i zgłoszona do opatentowania
technologia pulsujących prądów galwanicznych ma na
celu maksymalne zwiększenie skuteczności działania
aktywnych czynników przeciwstarzeniowych na skórze
ramion, brzucha i ud. Galwaniczny prąd pulsacyjny lepiej
odpowiada na potrzeby grubszej i mniej wrażliwej skóry
ciała. Wspomaga jej stymulację, oczyszczanie
i odświeżanie, redukując objawy starzenia i nadając jej
wyraźnie gładszy, jędrniejszy i młodszy wygląd obecnie
i w przyszłości.

Grupa docelowa

G łówne segmenty rynku:
• Kobiety i mężczyźni pragnący gładszego, bardziej
napiętego i jędrniejszego ciała.
• Dotychczasowi użytkownicy ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II oraz osoby korzystające z
Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.
Poboczne segmenty rynku:
• Dbające o swój wygląd kobiety w wieku 25-65, które od
czasu do czasu odwiedzają salony odnowy biologicznej.
• Kobiety w różnym wieku z objawami cellulitu i/lub
oznakami starzenia się skóry.

Zalety produktu

• Pomaga w dostarczeniu skórze aktywnych czynników.
• Optymalnie dopasowany pulsacyjny prąd galwaniczny
zwiększa stymulację skóry, pomaga ją oczyścić
i odświeżyć, redukując przy tym widoczne oznaki
starzenia się.
• Badania laboratoryjne wykazują, że zabiegi
z zastosowaniem prądu galwanicznego mogą usprawnić
cyrkulację aktywnych składników przeciwstarzeniowych
w skórze nawet do 24 godzin.

Udoskonalenia

• Automatyczna regulacja wartości natężenia –
odpowiednie natężenie prądu dostosowane
do indywidualnych potrzeb skóry dla optymalnego
rezultatu.
• Zwiększona ergonomia – nowy kształt ageLOC®
Galvanic Body Spa pozwala na ścisły kontakt ze skórą.
• Powierzchnia przewodząca ageLOC® – opatentowana,
powiększona powierzchnia przewodząca ageLOC®
sprawia, że skóra wchłania nawet dziesięciokrotnie więcej
aktywnych składników ageLOC®.
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Galvanic Body Spa
Sposób użycia

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, stosować
urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa w połączeniu
z ageLOC® Body Shaping Gel raz dziennie, trzy razy
w tygodniu, na uda, ramiona, pośladki i/lub brzuch. Przed
rozpoczęciem zabiegu należy uważnie zapoznać się
z instrukcją obsługi.

Produkty uzupełniające
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• ageLOC ® Body Shaping Gel – do stosowania
wyłącznie w połączeniu z urządzeniem Nu Skin®
Galvanic Spa. Zawiera aktywne składniki technologii
ageLOC®, wykazuje działanie przeciwstarzeniowe,
redukuje tkankę tłuszczową, objawy cellulitu, sprawiając
zarazem ze skóra staje się oczyszczona i świeża.
• ageLOC ® Dermatic Effects – dzięki naukowej formule
zapewnia skórze ciała korzystne właściwości technologii
przeciwstarzeniowej ageLOC®. To emulsja nawilżająca
i ujędrniająca , która zawiera składniki wpływające
na zahamowanie produkcji komórek tłuszczowych,
stymuluje ich rozpad i zapobiega pojawianiu się efektu
skórki pomarańczowej, nadając przy tym skórze
jedwabistą gładkość.

Najczęściej zadawane pytania

Co sprawia, że urządzenie ageLOC ® Galvanic Body
Spa jest wyjątkowe?
Jest ono przeznaczone do stosowania wyłącznie
w połączeniu z ageLOC® Body Shaping Gel na skórze
ciała a nie twarzy. Zostało opracowane z myślą
o operowaniu na dużych partiach ciała, co jumożliwia
specjalna powierzchnia przewodząca, która przechwytuje
i dostarcza skórze dziesięciokrotnie więcej aktywnych
czynników (w porównaniu z przystawką do skóry ciała).
Po drugie kształt nowego urządzenia jest bardziej
ergonomiczny, co sprawia, że łatwo i wygodnie
przeprowadza się nim zabieg na ciało. Po trzecie,
ageLOC® Galvanic Body Spa i ageLOC® Body Shaping
Gel zwalczają innego rodzaju problemy i mają inne
działanie (redukcja cellulitu, ujędrnianie, wyszczuplanie,
etc.) niż produkty przeznaczone do pielęgnacji twarzy.
Wreszcie, skóra ciała jest grubsza i mniej wrażliwa,
co powoduje, że prąd pulsacyjny lepiej zaspokaja
jej potrzeby i działa na nią skuteczniej.

Jaka jest różnica między tętniącym a stałym prądem
galwanicznym?
Stały prąd galwaniczny charakteryzuje się stałą wartością
natężenia. Jego amplituda nie podlega wahaniom. Prąd
pulsujący natomiast jest prądem zmiennym, oscylującym
miedzy dwoma ustalonymi wcześniej wartościami.
Nie należy mylić go z prądem przemiennym (AC),
w którym wartości chwilowe natężenia przyjmują
naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Tętniący
prąd galwaniczny pełniej zaspokaja potrzeby skóry ciała.
Jakie korzyści płyną ze stosowania prądu pulsacyjnego
na skórze ciała?
Prądy galwaniczne, zarówno stałe jak i pulsacujne,
usprawniając przepływ osmotyczny wspomagają
wchłanianie przez skórę odpowiednio naładowanych
aktywnych składników. Jest to szczególnie ważne
w miejscach, w których skóra jest grubsza. Dodatkowe
badania naukowe wykazały, że prąd pulsacyjny zwiększa
cyrkulację płynów, co wspomaga krążenie. Stymuluje
skórę, pomaga ją oczyścić i odświeżyć, redukując
przy tym widoczne oznaki starzenia. Jest doskonale
dopasowany do potrzeb skóry ciała, na którą korzystnie
wpływa zwiększenie cyrkulacji płynów.
Jakie są zalety guzkowatej powierzchni przewodzącej?
Została opracowana z myślą o dotarciu do dużych partii
ciała dzięki. Dzięki swojej specjalnej budowie
przechwytuje i dostarcza do skóry dziesięciokrotnie
więcej aktywnych czynników (w porównaniu z przystawką
do skóry ciała).
Jak mocno należy przyciskać urządzenie do ciała?
Należy robić to w delikatny sposób, lekko przyciskając
do ciała. Większy nacisk nie oznacza zwiększonej
efektywności. Prąd galwaniczny sam wykonuje pracę
za użytkownika urządzenia.
Czy powinno się używać ageLOC ® Galvanic Body Spa
do zabiegów na twarz?
Nie. Przeznaczenie tego urządzenia jest inne. Zostało
opracowane specjalnie do ciała. Łatwo operuje się nim
na dużych powierzchniach. Dzięki swojemu kształtowi
pozostaje w ścisłym kontakcie ze skórą, a w połączeniu
z ageLOC® Body Shaping Gel zwalcza konkretne
problemy (redukcja cellulitu, ujędrnianie, wyszczuplanie,
etc.) Posługuje się prądem pulsacyjnym, który pełniej
zaspokaja potrzeby wynikające zarówno ze struktury,
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Galvanic Body Spa
jak i cech skóry na poddawanych zabiegom partiach
ciała. Zaleca się używanie ageLOC® Galvanic Body Spa
zgodnie ze wskazaniami.
Czy ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body
Shaping Gel ageLOC ® Dermatic Effects mają działanie
odchudzajace?
Nie są to produkty zmniejszające masę ciała. Zostały
opracowane w celu ograniczania cellulitu, poprawy
jędrności i wspomagania młodszej struktury skóry.
Ostrzeżenie: ageLOC® Galvanic Body Spa należy stosować wyłącznie
na zdrowej skórze. Nie używać na obszarach zaatakowanych wysypką
lub stanami zapalnymi oraz na powierzchniach otwartych ran, a także
w przypadku alergii na metal oraz nadwrażliwej skóry. Kobiety w ciąży,
osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub metalowymi implantami,
osoby noszące metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję
czy też inną chorobę powinny skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
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