Informačná strana o produkte Nu Skin®

ageLOC® Dermatic Effects
Kontúrovacie telové mlieko

Postavenie ageLOC®

Exkluzívna veda ageLOC® od Nu Skin® zameraná na
arSuperMarkers – prvotné príčiny starnutia.

Prehľad o produkte

Pre vaše ešte krajšie kontúry a vyhladenie. ageLOC®
Dermatic Effects bol špeciálne vyvinutý na každodenné
dodanie protistarnúcich účinkov ageLOC®do tela, pričom
napomáha vyhladeniu vzhľadu tukových vankúšikov a
celulitídy, ako aj zlepšuje vzhľad pevnej pokožky. Tento
kontúrovací zvlhčovací produkt denne napomáha zvýšeniu
bunkovej obnovy a prinavracia pleti jej prirodzenú
rozžiarenosť. Takisto hydratuje a využíva optickú
technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom
napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad pokožky.

Cieľová skupina
Primárny trh:

• Ženy a muži túžiaci po pevnejšom, tónovanejšom
a mladšie vyzerajúcom tele.
• Súčasní užívatelia ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel.
Druhotný trh:

Hlavné zloženie

• ageLOC® – vlastná Nu Skin® technológia, ktorá obsahuje
špecifické zloženie, zamerané na arSuperMarkers –
prvotné príčiny starnutia.
• Hibiscus abelmoschus výťažok – bohatý na rastlinné
lipidy, ktorý napomáha ukľudniť voľné radikály
a zamedzuje vzhľadu celulitídy.
•  Výťažok z medu  – prírodná  kyselina alfa-hydroxydová
vyhladzuje pleť.
• Kyselina hyalurónová – napomáha zachovať optimálnu
hladinu vlhkosti.

Použitie

Aplikujte dvakrát denne, ráno a večer, a to na ramená,
stehná, zadok a/alebo brucho. Pre ešte lepšie výsledky
používajte spolu s ageLOC® Body Shaping Gel.

Doplnkové produkty

• Ženy pestujúce si vzhľad vo vekovej kategórii 25-65
rokov, ktoré príležitostne navštevujú kúpele.
• Ženy bez rozdielu veku majúce celulitídu a/alebo
pozorujúce príznaky starnutia na tele.

Účinky produktu

• Napomáha zvýšiť bunkovú obnovu, ktorá je dôležitá pre
navrátenie prirodzenej rozžiarenej štruktúry pleti.
• Využíva optickú technológiu na okamžité rozptýlenie
svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu pleti
a zlepšuje vzhľad pokožky.
• Hydratuje a napomáha vyhladiť pleť.

• ageLOC® sa zameriava na prvotné známky starnutia
a zachovanie mladistvého vzhľadu, pričom redukuje
príznaky starnutia pleti.
• Napomáha vyhladiť partie postihnuté nadváhou
a celulitídou, pre štíhlejšie pôsobiace telo.
• Zlepšuje pevnejší výraz pleti a mladistvejší vzhľad.

• ageLOC ® Body Shaping Gel – exkluzívne vytvorený na
súčasné použitie s Nu Skin® Galvanic Spa zariadením,
aby dodal pokožke protistarnúce ageLOC® účinky, ako aj
vyhladenejší vzhľad tukových a celulitídou postihnutých
partií. Zároveň napomáha osviežiť a očistiť pleť, pričom
redukuje viditeľné známky starnutia.
• Liquid Body Lufra – revitalizuje a rozžiari pleti počas
sprchovania. Vďaka obsahu škrupín z lieskových orechov
sa zbavíte drsných partií na lakťoch, ramenách, kolenách,
pätách a po celom tele. Po použití Liquid Body Lufra
vykročíte zo sprchy s hladšou a jemnejšou pokožkou.
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Dermatic Effects

Aký je účinok používania ageLOC® Dermatic Effects
každý deň?
ageLOC® Dermatic Effects je zvlhčujúce mlieko, určené
na každodenné použitie. Vyhladzuje vzhľad nadváhou
a celulitídou postihnutých partií. ageLOC® Dermatic
Effects zlepšuje bunkovú obnovu potrebnú pre obnovu
pokožky a navracia jej prirodzený a rozžiarený vzhľad.
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Obsahuje takisto optickú technológiu na okamžité
rozptýlenie svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu pleti
a zlepšuje vzhľad pokožky. Vďaka obsahu ageLOC®
zloženia poskytuje tento produkt každodennú dávku
ageLOC® pre štíhlejšiu, hladšiu a pevnejšie vyzerajúcu pleť.
Aký je rozdiel medzi ageLOC® Body Shaping Gel
a ageLOC® Dermatic Effects?
Oba, ageLOC® Body Shaping Gel aj ageLOC® Dermatic
Effects, boli vyvinuté na vyhladenie vzhľadu nadváhou
a celulitídou postihnutých partií a celkové spevnenie
pokožky. Tieto produkty navodzujú štíhlejší, vyhladenejší a
pevnejší vzhľad pleti. Hoci sú medzi nimi patričné rozdiely.
• ageLOC® Body Shaping Gel bol určený na kompatibilné
použitie s ageLOC® Galvanic Body Spa ošetrením, ktoré
zaručuje dodanie kľúčových zložiek do pokožky. Posilňuje
mimobunkovú pôdu (ECM) pokožky a napomáha tvorbe
a zachovaniu zdravo vyzerajúcej pleti. Je takisto špeciálne
vyvinutý na osvieženie, očistenie a rozžiarenie pleti,
zatiaľčo redukuje viditeľné príznaky starnutia.
• ageLOC® Dermatic Effects zlepšuje bunkovú obnovu,
potrebnú pre obnovenie pokožky a navracia pleti jej
prirodzený rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú
technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom
napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad
pokožky. Poskytuje každodenný hydratačný účinok a
okamžite vyhladzuje pleť, pričom napomáha predĺžiť
účinky ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC®
Dermatic Effects nie je vhodný na použitie pri
galvanickom prúdení).

Zloženie

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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Čo sú arSuperMarkers?
Markery súvisiace s procesom starnutia alebo
“arSuperMarkers” je termín vytvorený Nu Skin®, ktorý
charakterizuje chemické zložky v našom tele spôsobujúce
to, do akej miery starneme.

Aký je účinok používania ageLOC® Body produktov
v rámci denného režimu?
ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects
boli vyvinuté ako doplnkové produkty. Pri súčasnom
používaní predstavujú kompletný zoštíhľovací, vyhladzovací
a spevňovací režim starostlivosti o telo.  Oba produkty boli
vyvinuté s obsahom vlastných zložiek, vyvinutých vedou
ageLOC® (na patent navrhnutá technológia zameraná na
arSupermarkers-prvotné príčiny starnutia). Pri
každodennom používaní, ráno i večer, predstavuje
ageLOC® Dermatic Effects produkt s obsahom ďalších
kľúčových zložiek, ktoré hydratujú, vyhladzujú a spevňujú,
ako aj poskytujú pokožke neustály zdroj protistarnúcich
zložiek.  ageLOC® Galvanic Body Spa v kombinácii s
ageLOC® Body Shaping Gel dodávajú pokožke účinné
zložky pri použití raz denne, tri dni v týždni, pomocou
vylepšenia vo forme galvanického prúdenia. Pri použití
ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denne a ageLOC®
Galvanic Body Spa v kombinácii s ageLOC® Body Shaping
Gel trikrát do týždňa je poskytovaný optimálny prísun
najvyššej úrovne kľúčových protistarnúcich zložiek, čím sa
redukujú známky starnutia.
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