
AGELOC® GALVANIC SPA® Stručná příručka
Odhalte své mladistvé já díky viditelným blahodárným účinkům pro vaši pleť i vlasy za pouhých 5 minut nebo i kratší dobu.
Přístroj ageLOC Galvanic Spa je zařízení pro osobní péči, které pomocí galvanického proudění pomáhá viditelně zlepšovat vzhled pleti a vlasů.
Podle níže uvedeného schématu si vyberete správný nástavec a produkty pro galvanické ošetření.

PRODUKT A JEHO PŘÍNOSY NÁSTAVEC ČÍSLO OŠETŘENÍ POUŽITÍ

ageLOC Galvanic Spa Facial Gels
Zpevňují a vypínají pleť, zároveň ji zbavují 
nečistot a pomáhají viditelně zmenšovat 
linky a vrásky*.

ageLOC 
Face Conductor

Pre-Treat Gel Treatment Gel Každá část dvoufázového 
ošetření trvá 5 minut.
Používejte 2-3krát týdně.

Tru Face® Line Corrector
Cílí na jemné linky a vrásky kolem úst,  
očí a na čele a zmírňuje jejich výskyt.

Focus Area Conductor 5 minutové ošetření.
Okolí očí: 1-2 minuty.
Větší plochy: 3-5 minut.
Používejte dvakrát denně,  
vždy ráno a večer.

ageLOC Body Shaping Gel
Viditelně rýsuje kontury, zpevňuje a vy-
hlazuje pokožku na pažích, stehnech, bři-
še a hýždích.

Body Conductor Každá ošetřovaná plocha: 
5 minut.
Používejte třikrát týdně.

ageLOC Nutriol® Intensive Scalp  
& Hair Serum
Posiluje a zpevňuje jemné vlasy 
bez života a zároveň vyživuje 
a povzbuzuje pokožku hlavy. 

Scalp Conductor 2minutové ošetření.
Používejte dvakrát denně, ráno  
a večer.

*Výsledky získané v roce 2020 z odborného hodnocení třetí stranou na základě 4týdenní in vivo, jednoduše zaslepené randomizované studie založené na používání spotřebiteli, provedené u 30 žen, které tento systém používaly třikrát týdně.
POZNÁMKA: Účelem této příručky není poskytnout vám veškeré informace, které potřebujete k používání tohoto zařízení nebo k provádění ošetření. Před použitím zařízení ageLOC Galvanic Spa nebo doplňkových produktů si prosím přečtěte celou 
uživatelskou příručku. Pokud máte mimořádně citlivou pleť, kožní problémy, jste těhotná, máte kardiostimulátor, trpíte epilepsií, nosíte kovová rovnátka nebo máte kovový implantát, poraďte se před použitím zařízení ageLOC Galvanic Spa se svým 
lékařem. NEPOUŽÍVEJTE ho na partie s vyrážkou, popraskanými žilkami ani na zanícená místa či otevřené rány. NEPOUŽÍVEJTE ho déle, než je doporučená doba, nebo častěji, než je uvedeno výše. Toto zařízení pro kosmetické ošetření nemusí 
vyhovovat všem uživatelům nebo všem typům pleti. Pokud se u vás objeví jakákoliv reakce, okamžitě ho přestaňte používat.
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