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N U  S K I N ® דף מידע אודות מוצר של 

www.nuskin.com

סקירה אודות המוצר
למראה חטוב וחלק יותר. ageLOC Dermatic Effects, בנוסחה 

מדעית, המביאה את יתרונות האנטי אייג'ינג של ה- ageLOC לגוף 

בכל יום, מסייע להחליק את המראה של השומן והצלוליט ולהקנות לעור 

מראה מוצק. תחליב הלחות המחטב, לשימוש יומיומי, מסייע לשפר 

את תהליך התחלפות התאים ולהשיב לעור את הברק הטבעי. הוא גם 

מלחלח ועושה שימוש בטכנולוגיה אופטית מובילה וחדשנית, אשר 

מפזרת את האור באופן מיידי ומעניקה לעור מראה חלק יותר, בזמן 

שהיא משפרת את מראה שטח פני העור.

קהל היעד
שוק עיקרי

נשים וגברים המבקשים גוף במראה מוצק, אחיד וצעיר יותר.• 

 •.Galvanic Spa -אנשים המשתמשים כיום במכשיר ה

שוק משני

נשים המודעות לתדמיתן, בגיל 25–65, אשר מבקרות מדי פעם • 

בספא.

נשים מכל גיל, עם צלוליט וסימני הזדקנות אחרים בגוף.• 

יתרונות המוצר
ageLOC מתמקד במקורות האולטימטיביים להזדקנות, כדי לשמור • 

על מראה צעיר ולהפחית את סימני ההזדקנות.

מכיל רכיבים אשר עוזרים למנוע את ייצור השומן ומעודדים שבירת • 

שומן.

עוזר להחליק את מראה השומן והצלוליט, לגוף במראה רזה יותר.• 

מקנה לעור מראה מוצק וצעיר יותר.• 

עוזר לשפר את תהליך התחלפות התאים, החיוני לחידוש העור • 

ולהחזרה של המרקם הטבעי הקורן.

טכנולוגיה אופטית חדשנית מפזרת את האור מיידית, כדי לעזור לעור • 

להיראות חלק יותר ולשפר את המראה של שטח פני העור.

מלחלח ומסייע להחליק את העור.• 

רכיבים עיקריים
®ageLOC - טכנולוגיה בלעדית ל- ®Nu Skin, אשר מתמקדת ב-  •

arSuperMarkers, המקורות האולטימטיביים להזדקנות.

מיצוי Hibiscus abelmoschus - מיצוי עשיר בליפידים מן הצומח, • 

אשר עוזר להרגיע את הרדיקלים החופשיים ולמנוע את הופעת 

הצלוליט.

מיצוי דבש - חומצת אלפא הידרוקסי טבעית, אשר עוזרת להחליק • 

את העור.

חומצה היאלורונית - מסייע לשמור על רמת לחות אופטימלית.• 

אופן השימוש

למרוח פעמיים ביום, בוקר ובערב, על האזורים הבעייתיים - זרועות, 

ירכיים, ישבן ו/או בטן. לתוצאות מיטביות, לשלב עם שגרת הטיפוח בג'ל 

 .ageLOC לעיצוב הגוף

מוצרים משלימים
ג'ל לעיצוב הגוף ®ageLOC - בנוסחה הפועלת בלעדית עם מכשיר • 

ה- Nu Skin Galvanic Spa, כדי להביא את רכיבי האנטי אייג'ינג 

לגוף, להחליק את מראה השומן והצלוליט ולעזור לרענן ולטהר את 

העור, תוך כדי צמצום סימני ההזדקנות הניכרים לעין.

פילינג נוזלי לגוף - ממריץ את העור ומעניק לו מראה קורן בזמן • 

המקלחת. קליפות אגוזי מלך טחונות דק מסירות עור גס במרפקים, 

בחלק האחורי של הזרועות, בברכיים, בעקבים ובכל הגוף. עם הפילינג 

הנוזלי לגוף, אתם יוצאים מהמקלחת עם עור חלק ורך יותר.

שאלות נפוצות
?arSuperMarkers מה זה

 Nu -הוא מונח ש "arSuperMarkers " סמני-על הקשורים בגיל או

Skin המציאה, אשר מתאר את הרכיבים בכימיה של הגוף אשר 

משפיעים על הדרך שבה אנו מזדקנים, כלומר המקורות האולטימטיביים 

להזדקנות.

מהם היתרונות שבשימוש ב- ageLOC Dermatic Effects בכל יום?

ageLOC Dermatic Effects הוא תחליב לחות יומיומי, אשר מחליק 

AGELOC הרקע של
מדע ה- ageLOC הבלעדי ל- Nu Skin מתמקד

ב- arSuperMarkers - המקורות האולטימטיביים להזדקנות.

®
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®  DERMATIC EFFECTS
תחליב לחיטוב הגוף

 ageLOC Dermatic Effects .את המראה של השומן והצלוליט

משפר את תהליך התחלפות התאים, החיוני לחידוש העור ולהשבת 

המרקם הטבעי הקורן. הוא גם כולל טכנולוגיה אשר מפזרת את האור 

באופן מיידי ובכך מסייעת לעור להיראות חלק יותר ולשפר את המראה 

 ,ageLOC הכללי של שטח פני העור. המוצר, שנוסחתו מכילה רכיבי

מספק מינון יומיומי ומתמשך של ageLOC, לעור במראה רזה, חלק 

ומוצק יותר.

 ageLOC Dermatic -ו ageLOC מה ההבדל בין הג'ל לעיצוב הגוף

?Effects
 ageLOC Dermatic Effects וגם ageLOC גם הג'ל לעיצוב הגוף

פותחו כדי להחליק את מראה השומן והצלוליט ולשפר את מראה העור, 

בכך שהם מקנים לו מראה מוצק. מוצרים אלה מסייעים לספק מראה 

רזה, חלק ומוצק יותר. אבל, יש ביניהם הבדלים מובחנים:

הג'ל לעיצוב הגוף ageLOC נועד לשימוש עם מכשיר ה- • 

ageLOC Galvanic Spa לגוף, אשר עוזר לספק את הרכיבים 

העיקריים לעור. הוא מחזק את המטריצה החוץ-תאית (ECM) של 

העור, כדי לעזור לו לבנות ולשמור על מראה בריא. הוא גם נוצר 

בנוסחה מיוחדת, אשר עוזרת לרענן, לטהר ולהמריץ את העור, בזמן 

שהוא מצמצם את סימני ההזדקנות הניכרים לעין.

 ageLOC Dermatic Effects משפר את תהליך התחלפות • 

התאים, החיוני לחידוש העור וכדי להשיב לו מראה קורן וטבעי. 

הוא גם מכיל טכנולוגיה אשר מפיצה אור מיידית, כדי לעזור לעור 

להיראות חלק ולשפר את מראה שטח פני העור. הוא גם מספק 

יתרונות של לחות יומיומית ומחליק את העור מיידית, בזמן שהוא 

 ageLOC עוזר לשפר את היתרונות של הג'ל לעיצוב הגוף

(ageLOC Dermatic Effects איננו מותאם לשימוש עם הזרם 

הגלווני).

מהם היתרונות שבשימוש במוצרי ageLOC לגוף כשגרה?

 ageLOC Dermatic Effects -ו ageLOC הג'ל לעיצוב הגוף

פותחו כמוצרים משלימים. בשימוש יחד ,עם מספקים שגרת טיפוח, 

אשר מקנה לעור מראה רזה, חלק ומוצק יותר. שני המוצרים מיוצרים 

בנוסחאות הכוללות רכיבים בלעדיים ומוגנים בפטנט, אשר אושרו על 

ידי מדע ה- ageLOC (טכנולוגיה מוגנת בפטנט, אשר מתמקדת 

ב- ageLOC, המקורות האולטימטיביים להזדקנות). בשימוש יומיומי, 

בוקר וערב, ageLOC Dermatic Effects כולל מספר רכיבים 

חשובים נוספים, אשר מלחלחים את העור בזמן שהם מחליקים 

וממצקים אותו ודואגים לאספקה מתמשכת של רכיבי האנטי אייג'ינג 

לעור.  מכשיר ה- ageLOC Galvanic Spa לגוף והג'ל לעיצוב הגוף 

ageLOC פועלים כדי לספק לעור רכיבים מועילים, כאשר משתמשים 

בהם פעם ביום, שלוש פעמים בשבוע, כשהזרם הגלווני משפר את 

האספקה. השימוש במכשיר ה- ageLOC Galvanic Spa לגוף 

והג'ל לעיצוב הגוף ageLOC שלוש פעמים בשבוע, מעניק לכם את 

האספקה השלמה של הרמה הטובה ביותר של רכיבי אנטי אייג'ינג 

מובילים.

רכיבים
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 (Sunflower) Seed Oil, 

Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol, Laureth-7, 

Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium EDTA, 

Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum), 

Chlorphenesin.


