
เอจล็อค ลูมิสปา

 กระจาง
สวาง
   ใส

เพื่อผิว…
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1 ขั้นตอน 2นาที 7คุณประโยชนดีตอผิว

ทร�ตเมนตพื่อปลุกเซลลผิวใหม  
• ดวยการเคลื่อนไหวเฉพาะตัว ทำใหผิว
 ไดรับการกระตุนการสรางโปรตีนผิวใหม

• ดวยหลักการนวดเพื่อกระตุนใหผิวสดชื่น

• เพิ่มความกระจางใส ผิวแลดูเปลงประกาย

พลังทำความสะอาดล้ำลึก
• ขจัดเซลลผิวตายใหหลุดออกอยางนุมนวล

• ทำความสะอาดล้ำลึก ขจัดน้ำมันสวนเกิน
 และสิ่งสกปรกและสารตกคางที่อยูในผิว

• กระชับรูขุมขน

• ผิวเนียมนุมนาสัมผัสหลังจากใชทันที



• พัฒนาตอยอดจากประสิทธิภาพที่เห็นผลของผลิตภัณฑ กัลวานิค  ซิสเต็ม
• ศึกษาและคนควารวมกับแพทยผิวหนัง เพื่อเสริมการทำงานในเรื่องการสรางโปรตีนผิวเพื่อความออนเยาว
• โดดเดนดวยเทคโนโลยี  ไมโครพัลส- ออสซิเลชั่น (Micropulse Oscillation) ลิขสิทธิ์ของ นู สกิน

ที่ชวยกระตุนผิวดวยความถี่ที่แมนยำ
• ผสานการทำงานอยางลงตัว กับอุปกรณหัวสัมผัสแบบซิลิโคน ที่ออนโยนตอผิว
• สงเสริมประสิทธิภาพเพื่อผิวออนเยาวเมื่อใชรวมกับเอจล็อค ลูมิสปา แอคติเวติ้ง คลีนเซอร

เพราะคุณจะครบทั้งการทำความสะอาด

พรอมบำรุงผิวในขั้นตอนเดียว..

ดวยประสิทธ�ภาพที่โดดเดน 

และเห็นผลลัพธตั้งแตครั้งแรกที่ใช 

ทำไมตอง ลูมิสปา
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มีผลการศึกษาที่ยืนยันวา เทคโนโลยี ไมโครพัลส-ออสซ�เลชั่น
สามารถชวยกระตุนการสรางโปรตีนผิวไดจร�ง
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*ผลการใชขึ้นอยูกับแตละบุคคล
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เทคโนโลยี ไมโครพัลส- ออสซ�เลชั่น 
ที่ชวยกระตุนการสรางโปรตีนในผิวดวยความถี่ที่ออกแบบมา
เพื่อฟนฟูผิว ใหผิวดูอิ่มน้ำ และสัมผัสถึงผิวที่ตึงกระชับตั้งแตครั้งแรกที่ใช

เพิ่มพลังใหผิวหนา 
เสมือนชวยใหผิว
ไดออกกำลังกาย

ใชงานงาย 
ใชไดเปนประจำทุกวัน 

ตัวเคร�่อง

จับกระชับมือ

กันน้ำได 
ในระดับความลึก 1 เมตร 
เปนเวลา 30 นาที มาพรอมแทนชารต 

สะดวก สามารถชารตซ้ำได

สูผลลัพธ

ที่สังเกตเห็นไดทันที

และในระยะยาว 
ในเรื่องของผิวเรียบเนียน
นุมนวล รูขุมขนดูกระชับ 
กระจาง สวาง ใส  
ริ้วรอยลดเลือน 
ทำความสะอาดล้ำลึก 
และเพิ่มพลังงานใหผิว

เพราะคุณจะไดรับการปรนนิบัติจากสัมผัส

ที่ออนโยน ที่คุณสามารถพิสูจนถึงผลลัพธ

ตั้งแตครั้งแรกที่ใช

ทำไมตอง ลูมิสปา
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ปราศจาก

เช�้อจ�ลินทร�ย 
ผสานไมโครเบียล ซิลเวอร 
ลดการยึดเกาะของเชื้อจุลินทรีย
ทำความสะอาดไดงาย

ซ�ลิโคน 

เกรดพิเศษ 
ที่มีความนุม 
ไมระคายเคืองผิว

ดวยสวนผสม

ของเอจล็อค เบลนด 
ที่จะเขาไปทำความสะอาด 
และดูแลผิว ถึงจุดตนตอ
ของความเสื่อมชรา

คิดคนลักษณะเฉพาะ

ของเนื้อเจล
ใหมีความหนืดที่เหมาะสม
ในการผสานการทำงานรวมกับ 
เทคโนโลยี ไมโครพัลส- ออสซิเลชั่น  
เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงขึ้น

เลือกทำความสะอาด

ได 2 รูปแบบ 
คือแบบมาตรฐาน 
และแบบเฟรม

ใชเทคโนโลยีสิทธ�บัตร 

การหมุนแบบสลับดาน 

(Counter Rotation Oscillation) 
ชวยใหรูขุมขนดูกระชับ ผิวดูเรียบเนียน

ทำความสะอาด 
พรอมขจัดเซลลผิวที่ตาย
แลวอยางออนโยน

Ac
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atin
g    
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เพราะยิ่งใชตอเนื่อง ผิวยิ่งดีข�้น

และมีการรองรับดวยผลการศึกษาทางคลีนิค

ถึงประสิทธ�ภาพของเอจล็อค ลูมิสปา 

เมื่อเปร�ยบผลทันทีหลังใช

ทำไมตอง ลูมิสปา

ผลที่ไดจากการใชเพียงแคครั้งเดียว 

ประสิทธ�ภาพของเคร�่องเอจล็อค ลูมิสปา 
ครั้งแรกที่ใช และหลังใช 12 สัปดาห

ผิวเรียบเนียน

0%

25%

50%

75%

100%

125%

ผิวนุมนวล

ครั้งแรกที่ใช

โครงสรางผิว ผิวกระจางใส ผิวเปลงประกาย ผิวสะอาด

หลังใช 12 สัปดาห

กอนใช หลังใช

รูขุมขน

กอนใช หลังใช

ความ
เร�ยบเนียน

*ผลการใชขึ้นอยูกับแตละบุคคล
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นวัตกรรมเพื่อผิวออนเยาว
ดวยเทคโนโลยีเอจล็อค เอกสิทธ�์เฉพาะของ นู สกิน3

BEAUTY
GADGETS

by NU SKIN

AGELOC ME
กวา 2,000 สูตร 
เพื่อทุกปญหาผิว
ที่คิดคน เพื่อคุณ 

เพียงผูเดียว

GALVANIC
SYSTEM

เพื่อการปรนนิบัติผิวหนา 
เร�อนราง และหนังศีรษะ
เสมือนไดทำทร�ตเมนต

ที่สปาชั้นนำ

LUMI SPA
1 ขั้นตอน 2 นาที 

ผสาน 2 พลัง 
เพื่อผิว กระจาง สวาง ใส

เมื่อใชเอจล็อค ลูมิสปา รวมกับเคร�่องกัลวานิค
 พบวาเมื่อใชคูกันจะสามารถเพิ่มประสิทธ�ภาพการดูแลผิวไดมากข�้นกวา 50%

หนาผาก

0%

3%

5%

8%

10%

13%

รองแกม ขากรรไกร

ใชเคร�อ่ง ลูมิิสปา อยางเดียว

ใชเคร�อ่ง ลูมิสปา ควบคูกับกัลวานิค ซ�สเต็ม

ใชเอจล็อค ลูมิสปา รวมกับเคร�่องกัลวานิค

ผลการทดลองที่แสดงทั้งหมดมีความแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญ

7.10%

*10%

5.10%

*10%

4.80%

*9%

4.10%

*8%

*ผลการใชขึ้นอยูกับแตละบุคคล

โหนกแกม
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ลางหนาดวยน้ำสะอาด ทาเอจล็อค ลูมิสปา 
แอคติเวติ้ง คลีนเซอร  ขณะที่ผิวยังเปยก

 แลวเกลี่ยใหทั่วใบหนา

3
ลากเคร�่องชาๆ บนผิวหนาที่ทาเจลแลว 

โดยแบงผิวเปน 4 สวนตามรูป เคร�่องจะหยุดสั้นๆ 
ทุกๆ 30 ว�นาที เพื่อแจงใหเปลี่ยนไปยังจ�ดตอไป4

เมื่อครบ 2 นาที เคร�่องจะปดอัตโนมัติ
 ใหลางหนาดวยน้ำสะอาด
ซับใหแหงดวยผานุมๆ 

5

นำอุปกรณหัวสัมผัสผานน้ำใหเปยก 
แลวกดปุม เปดเคร�่อง (อุปกรณหัวสัมผัส

จะมีการหมุนแบบสลับดาน)

2

อีกขั้นของมาตรฐานการทำความสะอาดแบบเดิมๆ สูนวัตกรรมใหม

เพื่อประสบการณผิวสะอาดพรอมการฟนฟูในขั้นตอนเดียว 

เพียงวันละ 2 ครั้ง 2 นาที กับการผสาน 2 พลัง 

เพื่อการทำความสะอาดและฟนฟูผิวในขั้นตอนเดียว

Dual Acti�
2 ครั้ง 2 นาที  2 พลัง

ลางอุปกรณหัวสัมผัสโดยใชมือถูเบาๆ 
เพื่อลางคราบเจลที่เหลือออก แลวลางเคร�่อง ลูมิสปา (ตามรูป)

จากนั้นเช็ดใหแหงสนิท วางบนแทนวาง 
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ไมโครเบียล ซ�ลเวอร ที่อุปกรณหัวสัมผัส

เพื่อความสะอาดบร�สุทธ�์

กักเก็บสิ่งสกปรก ทำใหไมสะอาด

และอาจเกิดปญหาแบคทีเร�ย 

ลางและทำความสะอาด

ไดงาย
ทำความสะอาดยาก

ผิวสัมผัสที่นุม 

และสบายกับผิว

 เปนการขัดผิวและอาจ

เกิดการระคายเคืองไดงาย

 
 

ทำความสะอาดสิ่งสกปรก

น้ำมัน เคร�่องสำอาง 

และสารพิษอยางหมดจด 

 สิ่งสกปรก น้ำมัน 

เคร�่องสำอางและสารพิษ

อาจกระจายเลอะ

ไมดึงเสนขน 

และทำรายผิวหนา

 ดึงเสนขนและทำใหรูสึก

ไมสะดวกในการใชงาน 

อาจทิ้งสิ่งสกปรกและน้ำมัน

ตกคางในรูขุมขน

 
 
 

 
 

อาจเกิดรอยแดงท่ีผิว

และรูสึกไมสบายผิว

 

ทิ้งไวเพียงผิวเร�ยบเนียน

และบร�สุทธ�์หลังใช

ไมไดชวยในเร�่องการ

ขจัดเซลลผิวที่ตายแลว 

ไมมีขอมูล

ดวยคุณคาของสารสำคัญ เอจล็อค เบลนด จะชวย

จัดการถึงตนตอของความเสื่อมชรา และ คงไวแตผิว

ที่ดูสุขภาพดี, กระจาง สวาง ใส, แลดูออนเยาว

เอจล็อค ลูมิสปา กับ อุปกรณหัวสัมผัส

แบบซ�ลิโคนที่ปราศจากเช�้อจ�ลินทร�ย

หัวสัมผัสแบบแปรง

 
ดวยคุณคาของแอคติเวติ้ง คลีนเซอร ที่มีการออกแบบ
มาใหเหมาะกับแตละสภาพผิว สามารถทำความสะอาด 
และเสร�มประสิทธ�ภาพการทำงานของเคร�อ่ง ลูมิสปา ไดดีข�น้  

ทำความสะอาดผิวในรูขุมขน
อยางหมดจด ขณะเดียวกันก็จะ
ชวยในเร�อ่งการกระชับรูขุมขนดวย 

ไมมีคูแขงที่ใกลเคียง

สิทธ�บัตรเทคโนโลยี 

ไมโครพัลล ออสซ�เลชั่น

ชวยฟนฟูผิวอยางเรงดวน

DON’T RUSH FOR THE BRUSH
เอจล็อค ลูมิสปา



ขั้นตอน 

สรางโอกาสทางธุรกิจ 3
ชอบ

เร�ยนรูผลิตภัณฑ 
อยางเขาใจ

ใช
ทดลองใชผลิตภัณฑ

ดวยตัวเอง

แชร
แนะนำผลิตภัณฑ
 ไปยังคนใกลช�ด
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 กระจาง
สวาง
   ใส

เพื่อผิว…

เอจล็อค ลูมิสปา
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