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ageLOC® Dermatic Effects
Emulsja ujędrniająca do ciała

Charakterystyka technologii ageLOC®

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

Opis produktu

Dla jędrniejszej i gładszej skóry. Naukowo opracowana
formuła ageLOC® Dermatic Effects pozwala na codzienne
dostarczanie skórze korzystnych właściwości
przeciwstarzeniowej technologii ageLOC®. Produkt
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej oraz objawów
cellulitu i nadaje skórze jędrny wygląd. Usprawnia obrót
komórkowy skóry, przywracając jej naturalny blask.
Ma także działanie nawilżające. Przy zastosowaniu
nowatorskiej technologii optycznej błyskawicznie rozprasza
światło, dzięki czemu poprawia się wygląd powierzchni
skóry, która staje się wyraźnie gładsza.

• Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej i objawów
cellulitu, dzięki czemu ciało staje się jędrniejsze.
• Sprawia, że skóra wygląda na bardziej napiętą i młodszą.
• Wspomaga obrót komórkowy skóry, co jest koniecznym
warunkiem do przywrócenia jej blasku i naturalnej faktury.
• Przy zastosowaniu nowatorskiej technologii optycznej
błyskawicznie rozprasza światło, dzięki czemu poprawia
się wygląd powierzchni skóry, która staje się wyraźnie
gładsza.
• Nawilża i wygładza skórę.

Kluczowe składniki

Główny segment rynkowy:

• Kobiety i mężczyźni pragnący jędrniejszego i młodziej
wyglądającego ciała.
• Dotychczasowi użytkownicy ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II oraz osoby korzystające
z Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.

• ageLOC® – zastrzeżona technologia Nu Skin®,
zawierająca specjalne składniki wpływające
na arSuperMarkers – podstawowe przyczyny starzenia się
skóry.
• Wyciąg z malwy (Hibiscus abelmoschus) zawiera lipidy
roślinne hamujące działanie wolnych rodników
i powstawanie cellulitu.
• Wyciąg z miodu – znajdujący się w nim naturalny kwas
alfahydroksylowy działa na skórę wygładzająco.
• Kwas hialuronowy – wpływa na zachowanie optymalnego
poziomu nawilżenia.

Poboczny segment rynkowy:

Sposób użycia

Grupa docelowa

• Dbające o swój wygląd kobiety w wieku 25-65 lat, które
od czasu do czasu odwiedzają salony odnowy
biologicznej.
• Kobiety w różnym wieku z objawami cellulitu i/lub
oznakami starzenia się skóry.

Zalety produktu

• ageLOC® niweluje podstawowe przyczyny starzenia się
skóry, zachowując jej młody wygląd.

Nakładać dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na ramiona,
uda, pośladki i/lub brzuch. W celu uzyskania najlepszych
efektów zaleca się połączyć kurację z zabiegami przy
użyciu ageLOC® Body Shaping Gel.

Produkty uzupełniające

• ageLOC ® Body Shaping Gel – wyłącznie w połączeniu
z urządzeniem Nu Skin® Galvanic Spa ma działanie
przeciwstarzeniowe, redukując tkankę tłuszczową
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oraz objawy cellulitu sprawia że skóra staje się
oczyszczona i świeża.
• Liquid Body Lufra – stosowany podczas kąpieli
lub prysznica rewitalizuje skórę, nadając jej pełen energii
blask. Oryginalna formuła złuszczająca, opracowana
na bazie drobno zmielonych łupinek orzecha włoskiego,
pomaga wygładzić i zmiękczyć stwardniałą skórę
na kolanach, łokciach i w innych suchych miejscach.
Dzięki Liquid Body Lufra po kąpieli skóra staje się
rozświetlona, jedwabiście gładka i pełna życia.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza termin arSuperMarkers?
Super markery związane z wiekiem lub “arSuperMarkers”
to termin ukuty przez Nu Skin®, który określa elementy
reakcji chemicznych zachodzących w organizmie
wpływających na przebieg procesu starzenia się
i stanowiących jego fundamentalne przyczyny.
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Jakie korzyści płyną z codziennego stosowania ageLOC®
Dermatic Effects?
ageLOC® Dermatic Effects to nawilżająca emulsja
do codziennego stosowania, zmniejszająca tkankę
tłuszczową i objawy cellulitu. Zwiększa obrót komórkowy
konieczny w procesie odnowy skóry, przywracającym
jej naturalny blask.
Przy zastosowaniu nowatorskiej technologii optycznej
błyskawicznie rozprasza światło, co sprawia, że poprawia się
wygląd powierzchni skóry, stwarzając wrażenie zwiększonej
gładkości. Dzięki codziennej, stałej dawce aktywnych
składników ageLOC® skóra staje się bardziej napięta,
jędrniejsza i gładsza.
Jaka jest różnica między żelem ageLOC® Body Shaping
Gel a emulsją ageLOC® Dermatic Effects?
Oba produkty ageLOC® Body Shaping Gel oraz
ageLOC® Dermatic Effects zostały opracowane
by redukować tkankę tłuszczową i zmniejszać widoczność
cellulitu poprawiając jednocześnie teksturę skóry. Dzięki
produktom tym można cieszyć się szczuplejszą i bardziej
zgrabną sylwetką. Niemniej jednak między tymi
produktami występuje kilka istotnych różnic.
• Żel ageLOC® Body Shaping Gel opracowany został tak,
aby współdziałać z urządzeniem ageLOC® Galvanic
Body Spa I usprawniać cyrkulację zbawiennych
składników w skórze. Pozwala tez wzmocnić macierz

zewnątrzkomórkową zbudowaną z białek i cukrów, dzięki
czemu zapewnia skórze zdrowy wygląd. Specjalna
formuła głęboko oczyszcza i odświeża skórę
jednocześnie redukując oznaki starzenia się.
• Emulsja ageLOC® Dermatic Effects stymuluje obrót
komórkowy, niezbędny dla przywrócenia naturalnie
promiennej skóry o właściwej fakturze. Emulsja
ta wykorzystuje także technologię natychmiastowego
rozpraszania świata, tak aby skóra zyskała bardziej gładki
i aksamitny wygląd. I zapewnia codzienne nawilżenie
i natychmiastowo niweluje szorstkość skóry, intensyfikując
jednocześnie korzyści płynące z zastosowania żelu
ageLOC® Body Shaping Gel (emulsja ageLOC®
Dermatic Effects nie jest przeznaczona do zastosowania
z urządzeniem galwanicznym).
Jakie korzyści wynikają z włączenia składnika ageLOC®
do codziennej pielęgnacji przeciwstarzeniowej?
Działanie produktów ageLOC® Body Shaping Gel
i ageLOC® Dermatic Effects wzajemnie się uzupełnia.
Stosowane razem stanowią kompleksową ochronę
przeciwstarzeniową zapewniając także smuklejszy, gładszy
i bardziej atrakcyjny wygląd skóry. Oba produkty zawierają
zastrzeżone składniki, których działanie potwierdza
technologia ageLOC® (opatentowana technologia
o działaniu skoncentrowanym na podstawowe przyczyny
procesu starzenia się). Codzienne stosowanie emulsji
ageLOC® Dermatic Effects, rano i wieczorem, pozwala
dostarczyć skórze kilku dodatkowych ważnych składników
dla jeszcze lepszego nawilżenia i wygładzenie skóry przy
ciągłym zaopatrzeniu komórek skóry w zbawienne składniki
przeciwstarzeniowe. Przeprowadzanie zabiegów
galwanicznych za pomocą urządzenia ageLOC® Galvanic
Body Spa i z wykorzystaniem żelu ageLOC® Body
Shaping Gel raz dziennie, trzy razy w tygodniu, pozwala
znakomicie dostarczyć skórze niezbędnych składników.
Proces ten usprawnia zastosowanie prądów galwanicznych.
Stosowanie emulsji ageLOC® Dermatic Effects dwa razy
dziennie i przeprowadzanie zabiegów ageLOC® Galvanic
Body Spa z wykorzystaniem żelu geLOC® Body Shaping
Gel trzy razy w tygodniu zapewnia optymalną ilość
kluczowych składników przeciwstarzeniowych
dla zredukowania widocznych objawów starzenia się skóry.

Skład

Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
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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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