ageLOC®

Gyakran ismételt kérdések
Általános kérdések (2-3 oldal)
1. Mi az arSuperMarker?
2. Az ageLOC® termékek a bőrben fejtik ki hatásukat? Ha nem, összetevői hogyan veszik célba a géneket?
3. Mely arSuperMarkereket veszik célba a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal)?
4. Mi a különbség az ageLOC® Transformation és a Nu Skin 180°® öregedésgátló rendszer között?
5. Az ageLOC® termékekre is vontakozik Nu Skin® pénz visszafizetési garancia (hasonlóan a Nu Skin 180°® öregedésgátló rendszer
Automatikus Szállítási Hűségprogramjához (ADR)?
6. Ha a víz megzavarja a tisztító pH-értékét, miért kell leöblíteni az ageLOC® Tonikot, amely egy kettő az egyben termék
(ageLOC® Gentle Cleanse and Tone)?
7. Milyen tartósítószert alkalmaznak az ageLOC® termékekben?

Használat (3-5 oldal)
8. A jótékony hatások érdekében minden terméket használnom kell az ageLOC® Transformationből vagy csupán az ageLOC®
Future Serumot (Arcszérumot)?
9. Miért javallt az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II és az ageLOC® Transformation együttes alkalmazása?
10. Amennyiben az ageLOC® Transformation termékeit használom, akkor is szükséges a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels
with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) alkalmazása?
11. Használhatom az ageLOC® Transformation termékeket magával az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
készülékkel, elvégre mind a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal), mind
pedig az ageLOC® Transformation termékek tartalmazzák az ageLOC® tudományt?
12. Használhatók szem környéken az ageLOC® termékek?
13. Biztonságos az ageLOC® termékek használata napozás előtt is?
14. Jobb az ageLOC® Future Serum, mint a Tru Face® Essence Ultra? Mi a két termék
közötti különbség?

Biztonsági kérdés (5. oldal)
15. Mi a teendő, amennyiben allergiás reakció lép fel az ageLOC® kapcsán?
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ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
1.	Mi az arSuperMarker?
Vezető kutatókkal együttműködve a Nu Skin® beazonosította az ún. korral kapcsolatos főindikátorokat avagy arSuperMarkereket.
Ezen arSuperMarkerek azon testkémiai folyamatokat befolyásoló összetevők, amelyek hatással vannak arra, miként öregszünk. A
Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya ezen a felfedezésen alapul, és az öregedés belső forrását veszi célba.
A napsugárzással ellentétben ezen bőrmarkerek ellen nincs búvóhely, ami megóvna bennünket: barázdákat, ráncokat,
megereszkedő bőrt, elszíneződést, hiperpigmentációt és egyéb, látható öregedési jeleket okoznak.
Az ageLOC® technológia ezen öregedést kiváltó forrásokat veszi célba, hogy segítsen Önnek kézben tartania bőre jövőjét.
2.	Az ageLOC® termékek a bőrben fejtik ki hatásukat? Ha nem, összetevői hogyan veszik célba a géneket?
Kozmetikai vállalatként a Nu Skin® termékek kizárólag a bőr felső rétegét célozzák meg, az epidermiszt.Minden élő sejtben
található egy, DNS-t és génjeinket tároló sejtmag. Ez magába foglalja az epidermiszben található sejteket is. Klinikai vizsgálatokat
végeztünk az ageLOC® Transformationnel és az ageLOC® Future Serummal (Arcszérum) a termékek bőrre történő jótékony
hatásainak felderítése végett. Az eredmények nagyon pozitívak voltak, a résztvevők nagyszerű fejlődést tapasztaltak bőrükön. Azt
találtuk, hogy a klinikai vizsgálatban résztvevők bőrén látványos eredményekért felelős gének azonosak voltak azokkal a génekkel,
melyeket génkutatásaink során szabályoztunk.
3.	Mely arSuperMarkereket veszik célba a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal)?
A Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) olyan különleges, szabadalmazott
összetevők keveréke, melyek segítenek lelassítani az epidermiszben zajló szabad gyök termelődést, többek közt a nagy hatású
szabad gyök szuperoxidot, az ún. arNOXot – a Nu Skin® által fölfedezett legelső arSuperMarkert. Némely szabadalmazott, a Nu
Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®-ban (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) található összetevő az új ageLOC®
Transformation rendszerben is megtalálható. További fejlesztések igazolták az ageLOC® összetevők keverékét, és megerősítették,
hogy a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) a fiatalsággén-csoportokat
veszi célba az arSuperMarker arNOX mellett.
4.	Mi a különbség az ageLOC® Transformation és a Nu Skin 180°® öregedésgátló rendszer között?
A Nu Skin® prémium kategóriás termékcsaládja, az ageLOC® Transformation az
öregedés jeleit és forrását veszi célba az fiatalos külső megőrzése és az öregedés
jeleinek halványítása érdekében. A Nu Skin 180°® Öregedésgátló rendszer az
öregedés jeleire koncentrál, hiszen a Nu Skin® a sejtmegújulás specialistája. A
hidroxisavakon alapuló rendszer támogatja az egészséges bőrhámlást, miáltal
felgyorsul a sejtmegújulás – mindez az egészséges, fiatalos megjelenésű bőrhöz
szükségeltetik.
5.	Az ageLOC® termékekre is vontakozik Nu Skin® pénz visszafizetési garancia
(hasonlóan a Nu Skin 180°® öregedésgátló rendszer Automatikus Szállítási
Hűségprogramjához (ADR)?
Igen, s hogy kiélvezhesse a nyolchetes ageLOC® Transformation pénz visszafizetési
garanciát, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
1.	A garancia kizárólag az ageLOC® Transformation vagy az ageLOC® Elements &
Future Serum csomagra vonatkozik.
2.	Tudni kell igazolni, hogy azonosítóján szerepel egy havi ageLOC® Transformation
ADR megrendelés (vagy ageLOC® Elements & Future Serum csomag), és az igazolni kívánt nyolchetes időszak alatt aktív.
3. A garancia kizárólag az első két hónapban, ADR-ben rendelt termékekre vonatkozik.
4.	A zonosítónként kizárólag egy pénz visszatérítés lehetséges.
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5.	Önnek szigorúan be kell tartania a termékhasználati útmutatóban foglaltakat, s minden
terméket napjában kétszer alkalmazni.
6.	A termékek használatának megkezdésekor nem változtathat napi bőrápolási rutinján.
Amennyiben a fentiekben foglaltaknak eleget tesz, és bőre megjelenésében a Nu Skin
igazoltan nem tapasztal javulást (az Ön által kitöltött a formanyomtatványon megadott
információk alapján), visszatérítjük Önnek a termékek árát (kivéve szállítási költség) a kitöltött
Garancia Űrlap átvételétől számított 2-4 héten belül. További információért kérjük, forduljon
a helyi Ügyfélszolgálathoz!

6. Ha a víz megzavarja a tisztító pH-értékét, miért kell leöblíteni az ageLOC® Tonikot, amely
egy kettő az egyben termék (ageLOC® Gentle Cleanse and Tone)?
Jóllehet, a víz általában a bőrtől eltérő pH-val rendelkezik, nem igazán képes a bőr pH-jának
megváltoztatására az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) leöblítése közben.
A víz nagyon kevés komponense lenne képes a bőr pH-értékének hirtelen, nemkívánatos
megváltoztatására. Ebből kifolyólag ennek a pH-kiegyensúlyozó terméknek vízzel történő lemosása lényegtelen az általános pHérték szempontjából.
Többi termékünk, az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone-nal ellentétben nem úgy lett kialakítva, hogy kiegyensúlyozza a bőr pHértékét. Az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone (Tisztító és tonik) különleges tulajdonsága okán képes megtartani az egészséges
pH-értéket még akkor is, amikor leöblítik a bőrről. Ez egy szignifikáns tulajdonság, mely megkülönbözeti az ageLOC® Gentle
Cleanse & Tone formulát a többi, általunk alkotott arclemosótól.
7.	Milyen tartósítószert alkalmaznak az ageLOC® termékekben?
Az új ageLOC® termékekben számos tartósítószert alkalmaznak.
- Hexándiol (az ageLOC® Gentle Cleanse & Tone és ageLOC® Radiant Day SPF 22 termékekben)
- Tetra-nátrium EDTA (az ageLOC® Radiant Day és ageLOC® Transforming Night termékekben)
- Klór-fenezin (az ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day és ageLOC® Transforming Night termékekben)
- Fenoxi-etanol (az ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day és ageLOC® Transforming Night termékekben)

ALKALMAZÁS
8.	A jótékony hatások érdekében minden terméket használnom kell az ageLOC® Transformationből vagy csupán az ageLOC®
Future Serumot (Arcszérumot)?
Az ageLOC® Transformation minden terméke úgy lett megalkotva, hogy tartalmazza az ageLOC® tudományt. A lehető
legátfogóbb öregedésgátló bőrápolás érdekében azt javasoljuk, hogy a teljes ageLOC® Transformation rendszert alkalmazza - ez
a legmegfelelőbb mennyiségű ageLOC®-ot biztosítja bőrének.
9.	Miért javallt az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II és az ageLOC® Transformation együttes alkalmazása?
A galvánkezelések hatására a bőr öregedésgátló összetevőket illető befogadó képessége jelentősen megnövekszik. A Nu Skin®
függő szabadalommal rendelkező, klinikai kutatásokon1 alapuló felfedezése kimutatta, hogy a galvánkészülékkel végzett ötperces
időtartamú kezelések fokozhatják a kulcsfontosságú összetevők bőrbe jutását – akár 24 órán keresztül.
Az ageLOC® Transformation termékek minden nap történő alkalmazása az ajánlott ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II használatával fokozhatja az ageLOC® összetevők bőrbe jutását, így bőrjavító hatásukat még alaposabban kifejtik.
Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II látványosan fokozza a Future Serum (Arcszérum) jótékony hatásait: az
ageLOC® Transformation ezen központi terméke 80%2-kal intenzívebb hatást fejt ki a különböző öregedési jelek tekintetében az
ageLOC® Edition Galvanic Spa II heti háromszori alkalmazása mellett.
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Az eredmények a jó minőségű bőrápoló termékek Galvanic készülékkel történő
bevitelének hatását mutatják. A 2006-ban az Oklahomai Egyetem (USA) által
végzett kutatások eredménye.
2
Hétnapos, független klinikai vizsgálat 30 nő részvételével, akik naponta
ageLOC® Future Serumot alkalmaztak, és heti háromszor kezelték arcukat az új
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-t 2009 novemberében.
1

10.	Amennyiben az ageLOC® Transformation termékeit használom, akkor is
szükséges a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő
arcgélek ageLOC®-kal) alkalmazása?
A teljes körű élmény és hatás érdekében igen. A Nu Skin Galvanic Spa System™
Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) és az ageLOC®
Transformation System egymást kiegészítő termékek. Együttes használatuk
biztosít átfogó öregedésgátló bőrápolást. Mindkét termékcsalád úgy lett
megalkotva, hogy a szabadalmazott összetevők keverékét, az ún. ageLOC®
tudományt is tartalmazzák (olyan függő szabadalommal bíró technológia, mely
az arSuperMarkereket, az öregedés alapvető forrását veszi célba). Az ageLOC®
Transformation további számos kulcsfontosságú összetevővel bír, mely által
rengeteg klinikailag igazolt, öregedésgátló jótékony hatással rendelkezik. Az
utasításoknak megfelelő ageLOC® Transformation használatával folyamatosan
bejuttatja bőrébe mindezen kulcsfontosságú öregedésgátló összetevőket. Az
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő
arcgélek ageLOC®-kal) együtt használva eltávolítja a szennyeződéseket a bőrből, hogy aztán jótékony hatású összetevőkkel lássa
el azt, melyet a galvánáram segítségével juttat a bőrbe.
Az ageLOC® Transformation napi kétszeri alkalmazásával és az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék
a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) együttes, heti három alkalommal
történő használatával biztosítja a kulcsfontosságú öregedésgátló összetevők legmegfelelőbb bőrbe juttatását.
11. Használhatom az ageLOC® Transformation termékeket magával az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel,
elvégre mind az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, mind pedig a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels
with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) tartalmazzák az ageLOC® tudományt?
Nem. Az ageLOC® Transformation termékei nem tartalmaznak elektromos töltésű összetevőket, és nem a Galvanic készülék
használatához lettek kifejlesztve, miáltal használatuk nem javasolt az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel.
Minden, a készülékhez kifejlesztett termék töltéssel bíró összetevőt tartalmaz, és a legapróbb részletekig úgy van megalkotva,
hogy legalább két termék / összetevő tulajdonságai okán biztosan kompatibilis legyen.
Míg némely, a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) és ageLOC®
Transformation termékek egyes összetevői azonosak lehetnek, azok aránya és általános összetételük nagy mértékben eltérő. Az
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kompatibilis termékek a célt szolgálják, hogy egy egyszerű közvetítőként
(vagy gélként) szolgáljanak, melyek képesek a kulcsfontosságú, töltéssel bíró összetevő stabilizálására, majd gondoskodnak ezen
összetevő bőrre jutásáról, hogy a galvánáram aztán fokozhassa annak felszívódását.
Az ageLOC® Transformation egy átfogó öregedésgátló bőrápoló rendszer, mely minden nap ellátja bőrét az igazolt
kulcsfontosságú összetevőkkel (a gélekben lévő összetevőkön túl) , míg a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with
ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) nem csupán a kulcsösszetevők bőrbe jutásáról gondoskodik hetente három
alkalommal, hanem egyben a frissítő, tisztító kozmetikai kezelés élményéről is.
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12. Használhatók szem környéken az ageLOC® termékek?
Az új ageLOC® termékek közvetlen szem alatti alkalmazása nem javasolt! A kimondottan e területet célzó Nu Skin® termékeink
kizárólag a Tru Face® IdealEyes valamint az Intensive Eye Complex.
13. Biztonságos az ageLOC® termékek használata napozás előtt is?
Ismeretink szerint egyik termék sem fokozza a fényérzékenységet. Mi természetesen minden esetben azt javasoljuk, hogy a
napozás okozta bőrproblémák elkerülése érdekében mindig alkalmazzanak legalább 15-ös fényvédő faktorú fényvédő krémet.
14. Jobb az ageLOC® Future Serum, mint a Tru Face® Essence Ultra?
Mi a két termék közötti különbség? Nem végeztünk összehasonlítást a Tru Face® Essence Ultra és az ageLOC® Future Serum
tekintetében. Mindezen termékek az öregedés különböző jeleinek célbavételére lettek megalkotva, így egymás kiegészítői
is. Az ageLOC® Future Serum a bőrstruktúrára, az apróbb barázdák és ráncok megjelenésére, a bőr állagára, tónusára, az
elszíneződésre, ragyogásra, a pórusok méretére és hidratáltságra koncentrál. A Tru Face® Essence Ultra Ethocyn®-t tartalmaz, egy
olyan összetevőt, mely fokozza a bőr elasztintartalmát és antioxidáns védőhálózatot hoz létre, hogy megvédje a bőrt a szabad
gyökök káros hatásaitól.

BIZTONSÁGI KÉRDÉS
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15.	Mi a teendő, amennyiben allergiás reakció lép fel az ageLOC® kapcsán?
Mindeddig nem érkezett hozzánk panasz az ageLOC® tartalmú termékek használata során fellépő bőrirritációval kapcsolatban.
Ugyanakkor nagyon érzékeny bőrűek esetében bármikor előfordulhat allergiás reakció. Amennyiben ez történne, függessze fel
a termékek használatát, hogy bőre megnyugodhasson. Ebben az esetben a Nu Skin® azt javasolja, hogy az ageLOC® termékek
helyett alkalmazzon más termékeket, úgymint Creamy Cleansing Lotion (Krémes arctisztító), Celltrex® Ultra és Rejuvenating
Cream (Bőrmegújító krém), melyek mindegyika nagyon gyengéd a bőrhöz.
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