
AGELOC® GALVANIC SPA® Короткий посібник користувача
Подаруй своїй шкірі та волоссю доглянутий і молодий вигляд, затрачаючи не більше 5 хвилин.
ageLOC Galvanic Spa — це прилад для особистого користування, який використовує гальванічний струм для візуально помітного поліпшення зовнішнього вигляду шкіри та волосся.
Користуйся таблицею нижче для вибору відповідної насадки та продуктів для потрібної гальванічної процедури.

ПРОДУКТ І ЙОГО ПЕРЕВАГИ НАСАДКА НОМЕР ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Гелі для обличчя ageLOC Galvanic Spa 
Facial Gels
Твоя шкіра стане більш пружною та 
підтягнутішою, без забруднень, а зморшки 
та складки помітно зменшаться*.

Насадка для обличчя 
ageLOC

Гель для 
попереднього догляду 

Pre-Treat Gel

Гель основного 
догляду Treatment  

Gel

Кожна двокрокова процедура 
займатиме 5 хвилин.

Використовуй 2–3 рази на тиж-
день.

Засіб Tru Face® Line Corrector
Використовуй вранці й увечері для змен-
шення прояву мімічних і вікових зморшок 
навколо рота, очей і на чолі.

Насадка локальної дії 5-хвилинний сеанс.

Навколо очей: 1–2 хвилини.

Більші ділянки: 3–5 хвилин.

Використовуй двічі на день — 
уранці та ввечері.

Гель для тіла ageLOC Body Shaping Gel
Робить шкіру на руках, стегнах, животі та 
сідницях пружною і гладенькою.

Насадка для тіла Кожна цільова ділянка:  
по 5 хвилин.

Використовуй тричі на тиждень.

Сироватка ageLOC Nutriol® Intensive 
Scalp & Hair Serum
Зміцнює тонке, тьмяне волосся, одночасно 
живлячи шкіру голови. 

Насадка для шкіри голови 2-хвилинний сеанс.

Використовуй двічі на день — 
уранці та ввечері.

*Результати отримано за підсумками незалежної професійної оцінки у 2020 році на основі чотиритижневого одностороннього сліпого рандомізованого користувацького дослідження за участю 30 жінок, які користувалися системою тричі на тиждень.

УВАГА! Цей посібник не призначений для надання всієї необхідної інформації для експлуатації приладу або виконання процедур. Ознайомся із повним посібником користувача перед використанням приладу ageLOC Galvanic Spa або додаткових продуктів. Проконсультуйся зі 
своїм лікарем щодо використання приладу ageLOC Galvanic Spa у випадку надчутливої шкіри, захворювань шкіри, вагітності, використання кардіостимулятора, захворювання на епілепсію, носіння брекетів або наявності металевих імплантів. НЕ використовуй на ділянках шкіри 
із висипкою, пошкодженими капілярами або на запалених чи відкритих ранах. НЕ використовуй триваліше або частіше рекомендованого часу, вказаного вище. Цей косметичний прилад може підходити не для всіх користувачів і типів шкіри. У разі виникнення будь-яких 
побічних реакцій негайно припини використання приладу.
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