ageLOC®

Najczęściej zadawane pytania
Ogólne (str. 2-3)
1. Co oznacza termin arSuperMarkers?
2. Czy produkty ageLOC® docierają do skóry właściwej? Jeżeli nie, w jaki sposób technologia ageLOC® wpływa na geny?
3. Na które arSuperMarkers wpływają Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC®?
4. Jaka jest różnica pomiędzy ageLOC® Transformation a Nu Skin 180°® Anti-Ageing System?
5. Czy nowe produkty ageLOC® objęte są gwarancją zwrotu kosztów (podobnie jak w przypadku Nu Skin 180°® Anti-Ageing
System w ramach zamówienia ADR)?
6. Dlaczego oczyszczająco-tonizującą piankę ageLOC® Gentle Cleanse & Tone należy spłukać wodą, co, jak wiadomo, zaburza
zdrowy odczyn pH skóry?
7. Jakie konserwanty znajdują się w produktach ageLOC®?

Sposób użycia (str. 3-5)
8. Czy aby uzyskać widoczne efekty należy stosować wszystkie produkty z serii ageLOC® Transformation, czy wystarczy ageLOC®
Future Serum?
9. Dlaczego przeprowadzanie zabiegów za pomocą ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II wspomaga wyniki kuracji
ageLOC® Transformation?
10. Czy osoby stosujące produkty ageLOC® Transformation powinny dodatkowo używać Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels
z ageLOC®?
11. Skoro produkty serii ageLOC® Transformation, podobnie jak Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC®, zawierają
technologię ageLOC®, czy można stosować produkty z serii ageLOC® Transformation podczas zabiegów przy użyciu urządzenia
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II?
12. Czy można stosować nowe produkty ageLOC® w okolicach oczu?
13. Czy bezpieczne jest stosowanie produktów ageLOC® przed planowaną ekspozycją
na promieniowanie słoneczne?
14. Jaka jest różnica między ageLOC® Future Serum a Tru Face® Essence Ultra?

Bezpieczeństwo stosowania (str. 5)
15. Co powinny zrobić osoby, które zaobserwują u siebie reakcję alergiczną na
ageLOC®?
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OGÓLNE
1.	Co oznacza termin arSuperMarkers?
W wyniku współpracy z najwybitniejszymi naukowcami specjaliści Nu Skin® określili tzw. „arSuperMarkers”, które stanowią element
ogółu procesów chemicznych zachodzących w organizmie odpowiedzialnych za przebieg procesu starzenia się. Wyjątkowa
technologia ageLOC® opracowana przez ekspertów Nu Skin® w oparciu o to odkrycie koncentruje się na skutecznym zwalczaniu
wewnętrznych przyczyn procesu starzenia.
Nie sposób ukryć się przed tymi wewnętrznymi szkodnikami jak przed słońcem. Procesy te zachodzą w organizmie ludzkim
niezależnie od wybranego trybu życia, powodując występowanie zmarszczek, bruzd i przebarwień, intensyfikując pigmentację,
przyczyniając się do utraty jędrności oraz wpływając na uwidacznianie się innych objawów starzenia się skóry.
Technologia ageLOC® zwalcza fundamentalne przyczyny procesu starzenia się, zapewniając skórze młody wygląd w przyszłości.
2.	Czy produkty ageLOC® docierają do skóry właściwej? Jeżeli nie, w jaki sposób technologia ageLOC® wpływa na geny?
Produkty Nu Skin® należą do kosmetyków, co oznacza, że docierają jedynie do zewnętrznej warstwy skóry, którą jest naskórek.
W każdej żywej komórce organizmu człowieka, a więc także w komórkach tworzących naskórek, znajduje się jądro, czyli ośrodek
magazynowania informacji genetycznej DNA.
Produkty ageLOC® Transformation łącznie z ageLOC® Future Serum zostały poddane testom klinicznym w celu potwierdzenia
ich korzystnego wpływu na skórę. Uczestnicy tych badań zaobserwowali niezwykle pozytywne zmiany w wyglądzie swojej skóry.
Przeprowadzona następnie analiza tych zmian wykazała, że geny odpowiedzialne za widoczną poprawę stanu skóry podczas
testów klinicznych to te same, które wyodrębniliśmy podczas opracowywania technologii ageLOC®.
3. Na które arSuperMarkers wpływają Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC®?
Unikalna kompozycja składników Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC® spowalnia produkcję wolnych rodników
w naskórku, w tym niezwykle aktywnego utleniacza zwanego arNOX - pierwszego arSuperMarker odkrytego przez naukowców
Nu Skin®. Niektóre z tych korzystnych substancji znajdują się także w produktach kolekcji ageLOC® Transformation. Dodatkowo
wprowadzone udoskonalenia pozwoliły sprawdzić skuteczność zastrzeżonej kombinacji składników ageLOC® i potwierdzić, że
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC® oddziałują nie tylko na enzym arNOX będący jednym z arSuperMarkers,
ale także na tzw. „skupiska genów młodości”.
4.	Jaka jest różnica pomiędzy ageLOC® Transformation a Nu Skin 180°® AntiAgeing System?
Produkty luksusowej kolekcji Nu Skin® ageLOC® Transformation zwalczają
podstawowe, wewnętrzne przyczyny, a w konsekwencji i widoczne objawy starzenia
się skóry, zachowując jej młody wygląd. Nu Skin 180°® Anti-Ageing System eliminuje
oznaki upływającego czasu poprzez stymulowanie procesu odnowy komórkowej.
Zawiera kwasy hydroksylowe, które wspomagają zdrowe łuszczenie się naskórka, co
przyspiesza proces obrotu komórkowego (odnowy komórkowej), sprawiając, że skóra
nabiera młodzieńczej energii i blasku.
5.	Czy nowe produkty ageLOC® objęte są gwarancją zwrotu kosztów (podobnie jak
w przypadku Nu Skin 180°® Anti-Ageing System w ramach zamówienia ADR)?
Tak. Aby skorzystać z gwarancji zwrotu kosztów po ośmiu tygodniach stosowania
ageLOC® Transformation, należy spełniać następujące warunki:
1.	Gwarancja zwrotu pieniędzy przysługuje wyłącznie przy zakupie zestawu ageLOC® Transformation lub ageLOC® Elements &
Future Serum.
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2.	Miesięczne zamówienie zestawu ageLOC® Transformation (lub ageLOC® Elements &
Future Serum) w ramach ADR musi zostać złożone i zarejestrowane na koncie konsumenta
i musi być aktywne przez osiem kolejnych tygodni, w którym to okresie użytkownik testuje
działanie produktów.
3.	Gwarancja dotyczy tylko produktów otrzymanych podczas dwóch pierwszych miesięcy
funkcjonowania zamówienia ADR.
4. Jednemu numerowi ID przysługuje wyłącznie jednorazowy zwrot kosztów.
5.	Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących sposobu użycia, stosując zestaw dwa razy
dziennie.
6.	Rozpoczynając stosowanie produktów, nie należy dokonywać żadnych zmian w swoich
zwyczajowych, codziennych zabiegach pielęgnacyjnych.
Jeżeli wszystkie warunki zostają spełnione, a firma Nu Skin® (w oparciu o informacje podane
w formularzu) poświadcza, że należyte stosowanie produktów przez klienta nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów w zakresie większej świetlistości i młodszego wyglądu skóry, klient otrzymuje zwrot równowartości
dwumiesięcznego zamówienia zestawu ageLOC® Transformation (lub ageLOC® Elements & Future Serum) w ramach ADR
(bez kosztów wysyłki) w ciągu od dwóch do czterech tygodni od chwili otrzymania wypełnionego Formularza Wniosku o Zwrot
Kosztów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat proszę skontaktować się z Państwa lokalnym Biurem Obsługi
Klienta.

6. 	Dlaczego oczyszczająco-tonizującą piankę ageLOC® Gentle Cleanse & Tone należy spłukać wodą, co, jak wiadomo, zaburza
zdrowy odczyn pH skóry?
Chociaż faktycznie woda zwykle wykazuje inny odczyn pH niż skóra, nie może jednak zmienić odczynu skóry przy spłukiwaniu
pozostałości ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. Woda zawiera bardzo niewiele elementów, które mogłyby przyczyniać się do
gwałtownych, niepożądanych zmian pH skóry. Opłukiwanie twarzy wodą po zastosowaniu produktu nie grozi więc niekorzystnymi
wahaniami odczynu pH skóry.
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone to jedyny środek oczyszczający w asortymencie Nu Skin®, który przywraca skórze prawidłowy
odczyn pH i utrzymuje go na odpowiednim poziomie nawet po opłukaniu twarzy. Na tym polega różnica między ageLOC®
Gentle Cleanse & Tone a innymi produktami oczyszczającymi Nu Skin®.
7.	Jakie konserwanty znajdują się w produktach ageLOC®?
	W produktach znajduje się kilka środków konserwujących:
- Heksanodiol [Hexanediol] (w ageLOC® Gentle Cleanse & Tone i ageLOC® Radiant Day SPF 22)
- Wersenian czterosodowy [Tetrasodium EDTA] (w ageLOC® Radiant Day i ageLOC® Transforming Night)
- 3-(4-chlorofenoksy)propan-1,2-diol [Chlorphenesin] (w ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day i ageLOC®
Transforming Night)
- Fenoksyetanol [Phenoxyethanol] (w ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day i ageLOC® Transforming Night)

SPOSÓB UŻYCIA
8. 	Czy aby uzyskać widoczne efekty należy stosować wszystkie produkty z serii ageLOC® Transformation, czy wystarczy
ageLOC® Future Serum?
Wszystkie produkty ageLOC® Transformation zostały opracowane w oparciu o technologię ageLOC® i stanowią uzupełniające
się wzajemnie elementy systemu do wszechstronnej pielęgnacji przeciwstarzeniowej. W celu uzyskania optymalnych rezultatów
zaleca się stosowanie całego zestawu ageLOC® Transformation, co zapewnia skórze właściwą ilość aktywnych substancji
w odpowiednich odstępach czasu.
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9. 	Dlaczego przeprowadzanie zabiegów za pomocą ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II wspomaga wyniki kuracji ageLOC® Transformation?
Zabiegi galwanoterapii znacznie zwiększają zdolność skóry do przyswajania
czynnych składników przeciwstarzeniowych. Oparte na testach klinicznych1
i zgłoszone przez Nu Skin® do opatentowania odkrycie dowodzi,
że pięciominutowy zabieg przy użyciu urządzenia do zabiegów galwanoterapii
może zwiększyć cyrkulację kluczowych składników przeciwstarzeniowych w skórze
nawet do 24 godzin po zabiegu.
Stosując codziennie produkty ageLOC® Transformation i ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II trzy razy w tygodniu, można zwiększyć
rozprzestrzenianie się składników ageLOC® w skórze, intensyfikując ich
dobroczynny wpływ na jej wygląd.
Przeprowadzany trzy razy w tygodniu zabieg przy użyciu ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II intensyfikuje korzystne działanie stosowanego
codziennie ageLOC® Future Serum średnio o 80%2.
Wyniki ilustrują znaczny wzrost absorpcji aktywnych składników zawartych w produktach
pielęgnacyjnych po użyciu urządzenia do zabiegów galwanoterapii. Badania przeprowadzone na
Uniwersytecie Oklahoma (USA) w 2006 r.
2
Wyniki siedmiodniowego, niezależnego badania klinicznego przeprowadzonego na próbie 30 kobiet stosujących ageLOC® Future Serum codziennie
i ageLOC ®Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II trzy razy w tygodniu. Listopad 2009.
1

10. 	Czy osoby stosujące produkty ageLOC® Transformation powinny dodatkowo używać Nu Skin Galvanic Spa System® Facial
Gels z ageLOC®?
Tak, połączenie wszystkich tych zabiegów zapewnia skórze najbardziej kompletną i wszechstronną pielęgnację
przeciwstarzeniową. Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC® i ageLOC® Transformation to systemy, które
uzupełniają się wzajemnie, intensyfikując swoje korzystne działanie. Oba systemy działają w oparciu o zastrzeżoną kombinację
składników ageLOC® (zgłoszoną do opatentowania, unikalną technologię zwalczającą arSuperMarkers – podstawowe przyczyny
starzenia się skóry), przy czym ageLOC® Transformation zawiera dodatkowo inne kluczowe składniki o sprawdzonym klinicznie
działaniu przeciwstarzeniowym. Stosowanie produktów ageLOC® Transformation zgodnie z zaleceniami zapewnia skórze
regularną dostawę kluczowych substancji przeciwstarzeniowych. Zabiegi przy użyciu urządzenia ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II łącznie z Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC® pozwalają usunąć zagnieżdżone
w skórze zanieczyszczenia, wspomagając cyrkulację aktywnych składników przeciwstarzeniowych w skórze za pomocą strumienia
prądu galwanicznego.
Stosowanie produktów ageLOC® Transformation dwa razy dziennie i zabiegów galwanoterapii przy użyciu Nu Skin Galvanic
Spa System™ Facial Gels z ageLOC® trzy razy w tygodniu stanowi najbardziej zaawansowaną, maksymalnie nasyconą kurację
przeciwstarzeniową skóry.
11. Skoro produkty serii ageLOC® Transformation, podobnie jak Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC®, zawierają
technologię ageLOC®, czy można stosować produkty z serii ageLOC® Transformation podczas zabiegów przy użyciu
urządzenia ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II?
Nie. Produkty ageLOC® Transformation nie są przeznaczone do stosowania podczas zabiegów przeprowadzonych urządzeniem
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, ponieważ nie posiadają odpowiednio spolaryzowanej formuły pozwalającej
na współdziałanie z prądami galwanicznymi. Produkty opracowane pod kątem stosowania podczas zabiegów galwanoterapii
zawierają odpowiednio dobrane, specjalnie naładowane składniki.
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Wprawdzie niektóre składniki występują zarówno w żelach do twarzy Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC®
jak i w produktach serii ageLOC® Transformation, ale ich proporcje i receptury tych preparatów znacząco się od siebie różnią.
Produkty przeznaczone do stosowania z ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II pełnią rolę stabilizatora nasyconego
aktywnymi, spolaryzowanymi składnikami przeciwstarzeniowymi, który aktywizuje ich cyrkulację w skórze dzięki współpracy
z prądami galwanicznymi.
ageLOC® Transformation to kompleksowy system do pielęgnacji przeciwstarzeniowej dostarczający skórze odpowiednią
ilość kluczowych aktywnych składników pielęgnacyjnych (których stężenie jest znacznie wyższe niż w żelach), podczas gdy
wykonywany trzy razy w tygodniu zabieg przy użyciu Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels z ageLOC® intensyfikuje
rozprzestrzenianie się w skórze niektórych z tych dobroczynnych składników, oczyszczając i rewitalizując skórę niczym zabiegi
odnowy biologicznej.
12. 	Czy można stosować nowe produkty ageLOC® w okolicach oczu?
Produkty ageLOC® nie powinny być stosowane w okolicach oczu. Jedyne produkty przeznaczone do pielęgnacji tych wrażliwych
obszarów to: Tru Face® IdealEyes i Intensive Eye Complex.
13. 	Czy bezpieczne jest stosowanie produktów ageLOC® przed planowaną ekspozycją na promieniowanie słoneczne?
Według naszej wiedzy żaden z tych produktów nie zwiększa wrażliwości skóry na oddziaływanie słońca. Niezależnie od tego,
zawsze zaleca się stosowanie kremu z filtrem przynajmniej SPF 15 w celu ochrony skóry przed okazjonalnym oddziaływaniem
promieniowania słonecznego.
14. 	Jaka jest różnica między ageLOC® Future Serum a Tru Face® Essence Ultra?
Nie przeprowadzono żadnych badań porównujących konkretnie Tru Face® Essence Ultra i ageLOC® Future Serum. Każdy
z tych produktów ma na celu zwalczanie innych objawów procesu starzenia się i dlatego są w stosunku do siebie komplementarne.
ageLOC® Future Serum poprawia strukturę skóry, niweluje zmarszczki i bruzdy, wyrównuje koloryt, wygładza fakturę , neutralizuje
przebarwienia, zwiększa świetlistość, redukuje widoczność porów i podnosi poziom nawilżenia. Tru Face® Essence Ultra
zawiera Ethocyn®, składnik przeciwstarzeniowy przywracający skórze jędrność i elastyczność oraz stymulujący działanie sieci
antyoksydantów, zabezpieczając skórę przed uszkodzeniami wywołanymi przez niekorzystną aktywność wolnych rodników.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
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15. 	Co powinny zrobić osoby, które zaobserwują u siebie reakcję alergiczną
na ageLOC®?
Nie zgłaszano do nas wielu przypadków wystąpienia podrażnień skóry
w wyniku stosowania produktów z ageLOC®, ale nie można wykluczyć
niepożądanej reakcji u osób o skórze bardzo wrażliwej. W takiej sytuacji
należy zaniechać stosowania produktów z ageLOC®, by umożliwić skórze
proces regeneracji. Firma Nu Skin® sugeruje wówczas zastąpienie produktów
ageLOC® innymi, jak np.: Creamy Cleansing Lotion, Celltrex® Ultra
i Rejuvenating Cream, które mają łagodniejsze działanie.
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