
1

www.nuskin.com

Página de informação de Produtos nu skin®

ageLOC® Galvanic Body Spa 
Fornece à sua pele até 10 vezes mais  
ingredientes ageLOC®  

Posicionamento ageLOC®**
A ciência exclusiva de ageLOC® da Nu Skin® ataca os 
arSuperMarkers – os principais elementos responsáveis pelo 
envelhecimento.

Descrição do produto
Otimize o seu corpo. A Nu Skin® revolucionou o futuro 
dos tratamentos corporais com o ageLOC® Galvanic 
Body Spa. Desenhado ergonomicamente para fácil 
utilização e manuseamento durante os tratamentos 
corporais, o novo ageLOC® Galvanic Body Spa com 
tecnologia pulsante possui uma exclusiva superfície de 
contacto ageLOC® para o corpo, desenhada para fornecer 
10 vezes mais ingredientes ageLOC® à sua pele quando 
utilizado com ageLOC® Body Shaping Gel. O ageLOC® 
Galvanic Body Spa ataca os principais elementos 
responsáveis pelo envelhecimento ao mesmo tempo que 
diminui o aspeto da gordura e da celulite, suavizando a 
pele e dando-lhe um aspeto mais delgado e mais 
tonificado. O aparelho possui também corrente 
autoajustável, écran iluminado e indicações áudio, o que o 
torna um sistema de tratamento corporal de 
antienvelhecimento de fácil utilização em casa. 

A nova tecnologia pulsante galvânica, a aguardar patente, 
foi otimizada para aumentar os efeitos de 
antienvelhecimento nos braços, abdómen, nádegas e 
coxas. A pele do corpo é mais resistente e menos sensível, 
o que permite uma melhor reação e maiores vantagens 
com a corrente galvânica pulsante. Esta tecnologia ajuda 
também a estimular, purificar e renovar a sua pele de 
forma a reduzir os sinais visíveis do envelhecimento – para 
um aspeto mais delgado, suave, firme e jovem, hoje e no 
futuro. 

Público-alvo
Mercados principais

• Mulheres e homens que desejam um corpo mais 
tonificado, mais firme e de aspeto mais jovem.

• Clientes atuais de ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II e Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

Mercados secundários

• Mulheres que se preocupam com a sua imagem, com 
idades entre 25 e 65 anos, que visitam institutos de 
beleza ocasionalmente.

• Mulheres de qualquer idade com celulite e/ou com 
sinais de envelhecimento no corpo.

Vantagens do produto
• Ajuda a fornecer ingredientes importantes para a pele.
• A corrente galvânica pulsante otimizada auxilia a 

estimular, purificar e renovar a sua pele, ajudando 
também a reduzir os sinais visíveis de envelhecimento.

• Estudos laboratoriais comprovaram que os tratamentos 
com correntes galvânicas podem melhorar o transporte 
de ingredientes antienvelhecimento para a pele durante 
24 horas.

Características melhoradas
• adaptação automática à sua pele – fornece a 

quantidade correta de corrente para um tratamento mais 
eficaz. 

• melhor ergonomia – o novo formato do ageLOC® 
Galvanic Body Spa foi concebido para acompanhar 
melhor os contornos do corpo.

• superfície condutora ageLoC® - apresenta uma 
superfície condutora ageLOC® maior que é capaz de 
fornecer à sua pele até 10 vezes mais ingredientes 
ageLOC®.  
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Utilização
Para conseguir os melhores resultados, utilize o seu 
ageLOC® Galvanic Body Spa com o ageLOC® Body 
Shaping Gel uma vez por dia, três dias por semana nos 
braços, abdómen, nádegas e/ou coxas. Leia integralmente 
o manual de instruções antes de iniciar o seu tratamento 
galvânico.

Produtos complementares
• ageLoC® Body shaping gel – formulado para 

funcionar exclusivamente com o aparelho Nu Skin® 
Galvanic Spa para fornecer ao corpo ingredientes 
antienvelhecimento ageLOC®, diminuindo o aspeto da 
gordura e celulite e auxiliar a renovar e purificar a pele, 
reduzindo simultaneamente os sinais visíveis do 
envelhecimento.

• ageLoC ® dermatic effects – formulado 
cientificamente para fornecer ingredientes 
antienvelhecimento ageLOC® ao corpo. Esta loção 
diária hidratante e modeladora contém ingredientes que 
ajudam a inibir a produção de gorduras, estimulam a 
lipólise e contribuem para a prevenção da gordura e 
celulite ao mesmo tempo que suavizam a pele.

Questões frequentemente colocadas
o que é especial no ageLoC® galvanic Body spa?
O ageLOC® Galvanic Body Spa foi desenhado para ser 
utilizado em combinação com o ageLOC® Body 
Shaping Gel nas áreas do corpo – não no rosto. Este 
aparelho foi desenhado para tratar uma maior área de 
superfície com uma superfície condutora ageLOC®, a 
aguardar patente, que consegue capturar 10 vezes mais 
ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a 
pele (quando comparado com o condutor de corpo). Em 
segundo lugar, o desenho é mais ergonómico para 
permitir uma utilização e manuseamento mais fáceis 
durante os tratamentos corporais. Em terceiro lugar, 
ageLOC® Galvanic Body Spa e o ageLOC® Body 
Shaping Gel destinam-se a obter vantagens e resultados 
(aspeto da celulite, adelgaçamento, tonificação, etc.) 
diferentes dos resultados pretendidos para o rosto. Por 
fim, a pele do corpo é mais resistente e menos sensível, 
o que permite uma melhor reação e maiores vantagens 
com a corrente galvânica pulsante.

Qual é a diferença entre a corrente galvânica pulsante e 
a corrente galvânica constante? 
Uma corrente galvânica constante tem um fluxo 
constante e não varia nem oscila em termos de 
amplitude. Uma corrente galvânica pulsante oscila entre 
dois níveis diferentes pré-estabelecidos. Note que isto é 
muito diferente da corrente alternada (AC). Com 
corrente alternada, a polaridade flutua entre polos 
negativos e positivos. Uma corrente galvânica pulsante é 
mais adequada para o corpo.

Qual é a vantagem de utilizar corrente galvânica 
pulsante no corpo?
A corrente (galvânica) direta, pulsante ou não, consegue 
melhorar a introdução de ingredientes essenciais na pele 
melhorando o fluxo osmótico. Isto é bastante importante 
na melhoria da introdução de ingredientes essenciais na 
pele em áreas onde a pele é mais espessa. Pesquisas 
adicionais mostraram que a corrente pulsante melhora a 
vibração de fluidos, o que por sua vez melhora a 
circulação. A corrente galvânica pulsante melhora a 
estimulação da pele e melhora a comunicação celular 
para auxiliar a purificação e renovação da pele, ajudando 
a reduzir os sinais visíveis de envelhecimento. A corrente 
galvânica pulsante foi desenhada para utilização no 
corpo onde a pele beneficia de uma melhor vibração de 
fluidos. 

Quais são as vantagens da superfície condutora com 
“sulcos”?
A superfície condutora ageLOC® com “sulcos”, a 
aguardar patente, consegue capturar 10 vezes mais 
ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a 
pele (quando comparado com o condutor de corpo).

Que pressão devo exercer?
Os aparelhos Galvanic Spa da Nu Skin® devem ser 
utilizados suavemente com uma pressão ligeira. Não é 
necessário exercer pressão para conseguir melhores 
resultados. As correntes galvânicas fazem o trabalho por si. 

o ageLoC ® galvanic Body spa pode ser utilizado no 
rosto?
Não. O ageLOC ® Galvanic Body Spa não foi 
desenhado para ser utilizado no rosto. Este aparelho foi 
especialmente desenhado para ser utilizado no corpo. 
Trata facilmente superfícies maiores, segue facilmente 
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os contornos do corpo e, em combinação com o 
ageLOC® Body Shaping Gel, ajuda a conseguir os 
resultados pretendidos (diminuição do aspeto da celulite, 
suavidade da pele, adelgaçamento, tonificação, etc.). 
Fornece também uma corrente pulsante que é mais 
apropriada para diferenças estruturais e para conseguir 
os resultados desejados nas áreas a tratar. O ageLOC ® 
Galvanic Body Spa apenas deve ser utilizado como 
indicado.

os produtos ageLoC ® galvanic Body spa, ageLoC ® 
Body shaping gel e ageLoC ® dermatic effects são 
produtos de emagrecimento?
Não, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body 
Shaping Gel e ageLOC® Dermatic Effects não são 
produtos de emagrecimento. Os produtos ageLOC® 
Body foram desenvolvidos para diminuir e suavizar o 
aspeto da gordura e da celulite, melhorar a firmeza da 
pele e melhorar o aspeto jovem da pele.

Aconselhamento de saúde: Os aparelhos ageLOC® Galvanic Body 
Spa devem apenas ser utilizados sobre uma pele saudável. Não utilizar 
se tiver feridas não cicatrizadas, inflamações na pele, alergias ao metal 
ou se a sua pele for problemática ou extremamente sensível. Consulte 
o seu médico antes de utilizar o aparelho se estiver grávida, se tiver um 
pacemaker ou um aparelho semelhante, se sofrer de epilepsia, se tiver 
qualquer implante metálico ou no caso de sofrer de quaisquer outras 
doenças.
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