AGELOC® GALVANIC SPA® Snabbstartsguide
Framhäv ett ungdomligt utseende med synbara resultat för hud och hår på högst 5 minuter.
ageLOC Galvanic Spa är en hudvårdsapparat för hemmabruk som använder galvanisk ström för att synbart förbättra hudens och hårets utseende.
Använd diagrammet nedan för att välja rätt munstycke och rätt produkter till din galvaniska apparat.

ageLOC Galvanic Spa Facial Gels
Lyfter och stramar åt huden samtidigt som
orenheter försvinner – minskar synbart fina
linjer och rynkor*.

Tru Face® Line Corrector
Använd denna hudvård morgon och kväll för
att behandla och jämna ut förekomsten av fina
linjer och rynkor kring mun, ögon och panna.
ageLOC Body Shaping Gel:
Definierar, jämnar ut och gör huden fastare på
armar, lår, mage och skinkor.

ageLOC
Face Conductor

APPARAT-NUMMER

ANVÄNDNING

Pre-Treat Gel

Treatment Gel
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Enkel 2-stegsprocess som tar fem
minuter att applicera.
Använd 2–3 gånger i veckan.

5-minuterssession.

Focus Area Conductor

Ögonområdet: 1–2 minuter.
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Större områden: 3–5 minuter.
Använd två gånger per dag, både
morgon och kväll.
Varje målområde: 5 minuter.

Body Conductor

Använd 3 gånger i veckan.
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Scalp Conductor

2-minuterssession.
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ageLOC Nutriol® Intensive Scalp &
Hair Serum
Gör tunt och livlöst hår starkare och mer
motståndskraftigt, samtidigt som hårbotten blir
ren och fräsch och får en ordentlig näringsboost.

MUNSTYCKE

1

PRODUKT OCH FÖRDELAR

Använd 2 gånger per dag, både
morgon och kväll.

*Resultatet från 2020 har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en fyra veckor lång konsumentstudie utförd med 30 kvinnliga försökspersoner som använde systemet tre gånger i veckan.
OBS! Den här guiden har inte som avsikt att ge dig all information som krävs för att använda din enhet eller utföra en applikation. Läs igenom din användarmanual helt innan du använder ageLOC Galvanic Spa-apparaten eller tillhörande produkter.
Fråga din läkare innan du använder ageLOC Galvanic Spa om du har extra känslig hy, hudutslag, är gravid, använder pacemaker eller liknande apparater, har epilepsi, bär tandställning av metall, har metallimplantat eller om du har någon sjukdom.
ANVÄND EJ över något utslag, brustna blodkärl eller på inflammerade eller öppna sår. ANVÄND EJ längre tid eller oftare än vad som rekommenderas här i snabbguiden. Denna skönhetsapparat kanske inte passar alla användare eller alla hudtyper.
Om någon typ av hudreaktion uppstår, avsluta omedelbart behandlingen.

