Informační stránka o produktech Nu Skin®

ageLOC® Dermatic Effects
Zpevňující tělové mléko

Postavení ageLOC®

Exkluzivní technologie ageLOC® společnosti Nu Skin® se
zaměřuje na arSupermarkery – hlavní zdroje stárnutí.

Přehled produktu

Pro pevnější a hladší vzhled. ageLOC® Dermatic Effects je
věděcky formulován tak, aby tělu každý den přinášel antiageingové benefity složek ageLOC®. Pomáhá vyhladit
zjevnost tukových polštářků a celulitidy a vylepšit zjevnost
pevnosti pokožky. Toto denní zpevňující pleťové mléko
pomáhá zvýšit buněčnou obměnu a pokožce tak navrací
její přirozenou záři. Kromě toho také poskytuje hydrataci
a využívá špičkovou optickou technologii, která okamžitě
rozptyluje světlo a napomáhá pokožce k hebčímu vzhledu,
zatímco zlepšuje vzhled jejího povrchu.

Cílová skupina
HLAVNÍ TRŽNÍ SEGMENTY

• Ženy a muži, kteří chtějí dosáhnout pevnějšího
a mladistvějšího vzhledu.
• Současní zákazníci ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel.
VEDLEJŠÍ TRŽNÍ SEGMENTY

• Ženy ve věku 25 - 65 let, které se zajímají o svůj vzhled
a čas od času navštíví lázně.
• Ženy v každém věku, které trápí celulitida a známky
tělesného stárnutí.

Přínosy produktu

• ageLOC® se zaměřuje na hlavní zdroje stárnutí tak, aby
zachoval váš mladistvý vzhled a omezil projevy stárnutí.
• Pomáhá vyhladit zjevnost tukových polštářků a celulitidy
pro štíhlejší vzhled.

• Zlepšuje zjevnost pevnosti pokožky pro mladistvější
vzhled.
• Pomáhá zlepšit buněčnou obnovu, která je nezbytná
pro návrat pokožky k její přirozeně zářivé textuře.
• Špičková optická technologie okamžitě rozptyluje světlo
a napomáhá pokožce k hebčímu vzhledu, a také zlepšuje
vzhled jejího povrchu.
• Hydratuje a pomáhá pokožku vyhladit.

Klíčové složky

• ageLOC® - patentovaná technologie společnosti
Nu Skin®, která obsahuje specifické přísady zaměřující se
na arSuperMarkery - hlavní zdroje stárnutí.
• Výtažek z Hibiscus abelmoschus – bohatý na rostlinný
výtažek lipidů, který pomáhá utišit volné radikály
a potlačit zjevnost celulitidy.
• Výtažek z medu – přírodní alfa-hydroxykyselina, která
pomáhá vyhladit pokožku.
• Kyselina hyaluronová – pomáhá udržovat optimální
hladinu hydratace.

Použití

Aplikujte dvakrát denně (ráno a večer) na paže, stehna,
hýždě a/nebo spodní část břicha. Pro ještě lepší výsledky
kombinujte s používáním ageLOC® Body Shaping Gel.

Doplňkové produkty

• ageLOC® Body Shaping Gel - formulován tak, aby
exkluzivně pracoval spolu s přístrojem Nu Skin® Galvanic
Spa a dodal tělu anti-ageingové přínosy ageLOC®,
vyhladil zjevnost tukových polštářků a celulitidy a pomohl
pokožku osvěžit a očistit, což snižuje viditelné známky
stárnutí.
• Liquid Body Lufra – znovu oživuje pokožku a dodává jí
během sprchování zářivý vzhled. Jemně mleté skořápky
vlašských ořechů odstraňují hrubou kůži na loktech, zadní
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Dermatic Effects

Co jsou arSuperMarkery?
S věkem související super znaky, neboli „arSuperMarkery“,
je termín vytvořený společností Nu Skin®, který popisuje
chemické složky těla ovlivňující to, jak stárneme.
Tyto složky jsou hlavními zdroji stárnutí.
Jaké jsou přínosy každodenního používání ageLOC®
Dermatic Effects?
ageLOC® Dermatic Effects je denní pleťové hydratační
mléko, které vyhlazuje zjevnost tukových polštářků
a celulitidy. ageLOC® Dermatic Effects zvyšuje buněčnou
obnovu nezbytnou pro obnovu pokožky a její navrácení
k přirozené zářivé textuře.
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Také obsahuje špičkovou optickou technologii
pro okamžité rozptýlení světla, což napomáhá pokožce
k hebčímu vzhledu, a také zlepšuje vzhled jejího povrchu.
Produkt je formulován za pomoci přísad ageLOC®
a poskytuje nepřetržitou denní dávku ageLOC®
pro pokožku, která je na pohled štíhlejší, hladší a pevnější.
Jaký je rozdíl mezi ageLOC® Body Shaping Gel
a ageLOC® Dermatic Effects?
ageLOC® Body Shaping Gel i ageLOC® Dermatic Effects
byly vytvořeny tak, aby vyhladily zjevnost tukových polštářků
a celulitidy a zlepšily zjevnost pevnosti pokožky. Tyto produkty
napomáhají k štíhlejšímu, hladšímu a pevnějšímu vzhledu.
Nicméně mezi nimi existují důležité rozdíly.
• ageLOC® Body Shaping Gel byl navržen jako
kompatibilní s ošetřením s ageLOC® Galvanic Body Spa,
což napomáhá při dodání klíčových přísad do pokožky.
Posiluje mezibuněčnou hmotu v pokožce a pomáhá tak
získat a udržet si zdravě vypadající pokožku. Produkt je
také specificky formulován tak, aby pomohl pokožku
osvěžit a očistit a znovu jí dodal energii, zatímco snižuje
viditelné známky stárnutí.
• ageLOC® Dermatic Effects zvyšuje buněčnou obnovu
nezbytnou pro obnovu pokožky a navrací jí jeji přirozeně
zářivou texturu. Také obsahuje špičkovou optickou
technologii pro okamžité rozptýlení světla, což napomáhá
pokožce k hebčímu vzhledu, a také zlepšuje vzhled jejího

Jaké jsou výhody používání produktů ageLOC® Body
jakožto režimu péče o pleť?
ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic
Effects byly vyvinuty jako komplementární produkty.
Při společném používání poskytují tyto produkty
komplexní režim péče o tělo pro štíhlejší, hladší a pevnější
pokožku. Oba produkty byly formulovány tak, aby
obsahovaly patentované směsi přísad, které byly ověřeny
vědou ageLOC® (na patent navržená technologie, která se
zaměřuje na arSuperMarkery, hlavní zdroje stárnutí).  
Při používání každý den ráno a večer zahrne ageLOC®
Dermatic Effects několik dalších klíčových přísad, které
hydratují, zatímco vyhlazují, zpevňují a poskytují neustálý
přísun těchto klíčových anti-ageingových přísad
do pokožky. ageLOC® Galvanic Body Spa pracuje spolu
s ageLOC® Body Shaping Gel na přísunu prospěšných
přísad do pokožky, pokud je používán jednou denně třikrát
v týdnu. Dodání je podpořeno galvanickým proudem.
Používání ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denně
a ageLOC® Galvanic Body Spa spolu s ageLOC® Body
Shaping Gel třikrát týdně vám poskytne optimální dodání
vysoké hladiny klíčových anti-ageingových složek
a redukuje zjevnost stárnutí.

Složení

Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
Steareth-2, Cyclopentasiloxane, C13-14 Isoparaffin,
Polymethyl Methacrylate, Chenopodium Quinoa Seed
Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract,
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus Seed Oil,
Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol,
Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium
EDTA, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum),
Chlorphenesin.
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Časté dotazy

povrchu. Poskytuje přínosy ve formě každodenní
hydratace a okamžitě vyhlazuje pokožku, zatímco
pomáhá rozšířit benefity produktu ageLOC® Body
Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects není vhodný
pro použití s galvanickými proudy).
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straně paží, kolenou, patách a po celém těle. Díky Liquid
Body Lufra získáte po sprchování hladší a jemnější
pokožku.

