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ageLOC® Galvanic Body Spa 
Upp till 10 ggr mer ageLOC-ingredienser  
till din hud. 

ageLOC:s utgångspunkt
Nu Skins exklusiva vetenskap ageLOC® inriktar sig på 
arSuperMarkers - den ultimata källan till åldrandet.

Produktöversikt
Optimera din kropp! Med ageLOC® Galvanic Body Spa 
har Nu Skin fångat framtidens kroppsvård. Nya ageLOC® 
Galvanic Body Spa är ergonomiskt utvecklad för lätt 
hantering och har ett munstycke utvecklat för att ge 10 
ggr mer ageLOC® till huden när det används tillsammans 
med ageLOC® Body Shaping Gel.  Apparaten inriktar sig 
på ursprunget till åldrandet och minskar de synbara 
celluliterna och ger en fastare, lenare hud. Den har även 
självreglerande strömstyrka, upplyst display och 
ljudindikationer vilket gör den lätt att använda för 
hemmabruk.

Nyss utvecklad, patentsökt galvanisk pulsering optimerar 
åldersbekämpning på armar, mage, skinkor och lår. Huden 
på kroppen är tjockare och inte lika känslig vilket gör att 
den pulserande strömstyrkan passar bättre här. Den 
hjälper till att stimulera, rengöra och fräscha upp huden 
och minskar de synbara ålderstecknen - för en fastare, 
lenare upplaga av dig själv både idag och imorgon.

Målgrupp
Primär marknad

• Kvinnor och män som vill ha en fastare, mer tonad 
kropp. 

• Nuvarande användare av  ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II och Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel.

Sekundär marknad

• Kvinnor i åldern 25 - 65 år som är måna om sitt utseende 
och då och då besöker spa.

• Kvinnor i alla åldrar med celluliter och/eller ålderstecken 
på kroppen.

Produktens fördelar
• Hjälper till att överföra aktiva ingredienser till huden.
• Optimerad pulserande ström hjälper till att stimulera 

huden och rengöra den samt bidrar till att minska 
synbara ålderstecken.

• Laboratorietester visar att behandling med galvaniska 
strömmar kan förbättra verkan av åldersbekämpande 
ingredienser upp till 24 timmar.

Förbättringar
• Ställer automatiskt in sig efter huden – korrekt 

strömstyrka för mer effektiv behandling. 
• förbättrad ergonomi - den nya formen på apparaten är 

gjord för att bättre kunna följa kroppens konturer.
• ageLoC:s speciella munstycke - ytan är gjord för att ge 

huden upp till 10 ggr mer ageLOC-ingredienser.

Användning
För optimalt resultat: använd apparaten med ageLOC® 
Body Shaping Gel en till tre gånger i veckan på lår, armar, 
skinkor och/eller mage. Läs noggrant igenom 
instruktionerna innan du börjar en behandling.
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Kompletterande produkter
• ageLoC® Body Shaping Gel - gjord för att fungera 

exklusivt med Nu Skin® Galvanic Spa-apparater för 
åldersbekämpande fördelar för kroppen. Gör celluliter 
mindre synbara och rengör och fräschar upp huden. 

• ageLoC® dermatic Effects - vetenskapligt utformad 
för att ge kroppen åldersbekämpande fördelar med 
ageLOC®. Denna dagliga fuktighets- och konturlotion 
har ingredienser som hämmar fettproduktionen, 
stimulerar nedbrytningen av fett och förhindrar celluliter 
samtidigt som huden blir mjuk.

Vanliga frågor och svar 
Vad gör ageLoC® Galvanic Body Spa unik?
Apparaten utvecklades för att användas tillsammans 
med ageLOC® Body Shaping Gel på kroppen - inte i 
ansiktet. Den har en större täckyta med patentsökt 
ageLOC-ledande platta som fångar 10 ggr mer aktiva 
ingredienser mellan apparat och hud ( jämfört med 
ordinarie kroppsmunstycke). Dessutom är den 
ergonomiskt utvecklad för att vara lättanvänd under 
behandlingarna. Vidare arbetar apparaten tillsammans 
med ageLOC® Body Shaping Gel för att ge andra 
slutresultat (d.v.s. mindre synbara celluliter, fastare 
kroppskonturer etc) än de i ansiktet. Slutligen är huden 
på kroppen tjockare och inte lika känslig vilket gör att 
den pulserande strömstyrkan passar bättre här.

Vad är skillnaden mellan en pulserande ström och en 
konstant galvanisk ström?
En konstant galvanisk ström har ett stadigt flöde. Den 
svajar inte och varierar inte i amplituden. En pulserande 
dito varierar mellan två olika, förinställda nivåer. 
Observera att dessa är väldigt olika från 
växelströmstyrkor (AC). Med växelström fluktuerar 
polariteten mellan positiva och negativa poler. En 
pulserande galvanisk ström passar bättre för kroppen.

Vad är nyttan av pulserande galvanisk ström på 
kroppen?
Direkt (galvanisk) ström, pulserande eller ej, bidrar till 
överföringen av laddade, aktiva ingredienser in i huden, 
genom att förbättra det osmotiska flödet. Detta är 
viktigare ju tjockare huden är för att förstärka 
överföringen av aktiva ingredienser. Undersökningar har 

visat att pulserande ström främjar en sund cirkulation. 
Pulserande ström stimulerar huden och ökar 
kommunikationen mellan cellerna, rengör och fräschar 
upp huden och bidrar till att minska de synbara 
ålderstecknen. Pulserande ström är framtagen för att 
användas på kroppen där huden kan dra nytta av ökade 
vibrationer.

Vad är fördelen med att ha en räfflad yta för 
kroppsbehandling?
Den patentsöka ageLOC-plattan fångar in 10 ggr mer 
aktiva ingredienser på den kritiska ytan mellan huden 
och munstycket ( jämfört med ordinarie 
kroppsmunstycke).

Hur hårt ska man trycka?
Nu Skins Galvanic Spa-apparater ska bara tryckas milt 
mot huden. De blir inte extra effektiva bara för att man 
trycker hårt. Det är den galvaniska strömmen som gör 
jobbet.

kan man använda ageLoC® Galvanic Body Spa i 
ansiktet?
Nej. Apparaten är inte gjord för att användas i ansiktet. 
Den är specifikt framtagen för att användas på kroppen. 
Den behandlar lättare en större yta, följer 
kroppskonturerna lättare och när den kombineras med 
ageLOC® Body Shaping Gel riktar den in sig på att göra 
celluliter mindre synliga och strama upp kroppen.  Den 
ger också en pulserande ström som är bättre anpassad 
för kroppens områden där huden är tjockare än i 
ansiktet. ageLOC® Galvanic Body Spa ska bara 
användas enligt instruktionerna.

Är ageLoC® Galvanic Spa, ageLoC® Body Shaping 
Gel och ageLoC® dermatic Effects produkter för 
viktminskning?
Nej, apparaten, gelén och krämen gör inte att du går 
ned i vikt. ageLOC:s kroppsprodukter utvecklades för 
att minimera och mildra celluliter, förbättra hudens 
fasthet och främja ett ungdomligare utseende hos 
huden.
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Hälsonotis: Apparaten ageLOC® Galvanic Body Spa är endast avsedd 

för användning på frisk hud. Använd ej på sår, hudinflammationer, vid 

metallallergi eller på problemhy och extra känslig hud. Rådfråga läkare 

innan användning om du är gravid, bär pacemaker eller liknande, har 

epilepsi, metallinplantat eller är sjuk.
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