
1

ageLOC® 
Často kladené otázky

Všeobecné otázky (strana 2-3) 
1. Čo sú arSuperMarkers?
2. Pôsobia ageLOC® produkty v dermis? Ak nie, ako sa zložky vedia zacieliť na gény?
3. Na ktoré arSuperMarkers sa zameriavajú Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s ageLOC®? 
4. Aký je rozdiel medzi produktmi ageLOC® Transformation a Nu Skin 180°® Anti-Ageing System?
5. Existuje Nu Skin® garancia vrátenia peňazí na nové ageLOC® produkty (podobne ako je to v prípade Nu Skin 180°® Anti-Ageing 

System Prémiového donáškového programu (ADR)?
6. Ak voda narušuje pH čistiaceho prípravku, prečo sa ageLOC® toner, ktorý je dvojkrokovým produktom (ageLOC®Gentle 

Cleanse & Tone) oplachuje? 
7. Aké konzervanty sú použité v ageLOC® produktoch? 

Použitie (strana 3-5)
8. Pre dosiahnutie viditeľných výsledkov je potrebné použiť všetky produkty ageLOC® Transformation alebo stačí použiť len 

ageLOC® Future Serum?
9. Prečo sa odporúča použitie ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II v kombinácii s ageLOC® Transformation?
10. Ak používam produkty ageLOC® Transformation je potrebné, aby som používal aj Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s 

ageLOC®?
11. Môžem používať produkty ageLOC® Transformation spolu s prístrojom ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 

keďže Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s ageLOC® ako, aj produkty ageLOC® Transformation obsahujú ageLOC® 
technológiu?

12. Môžem použiť nové ageLOC® produkty v okolí očí?
13. Je bezpečné použitie ageLOC® produktov pred vystavovaním sa slnečnému 

žiareniu?
14. Je ageLOC® Future Serum lepší než Tru Face® Essence Ultra? Aký je medzi  

nimi rozdiel?

Otázky týkajúce sa bezpečnosti (strana 5)
15. Čo by som mal robiť v prípade alergickej reakcie na ageLOC®?
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VŠEOBECNÉ OTÁZKY

1. Čo sú arsuperMarkers?
 Spoločnosť Nu Skin® v spolupráci s poprednými vedcami identifikovali takzvané age-related super markers alebo arSuperMarkers. 

Tieto arSuperMarkers sú zložkami chemických procesov v ľudskom tele, ktoré ovplyvňujú spôsob nášho starnutia. Exkluzívna 
ageLOC® technológia spoločnosti Nu Skin® je založená na objave a zameriavaní sa na základné známky starnutia. 

 Na rozdiel od slnečného žiarenia sa pred týmito činiteľmi nemôžete skryť, pričom tieto zložky spôsobujú línie, vrásky, ovísajúcu 
pokožku, zmenu sfarbenia pleti, hyperpigmentáciu a iné viditeľné následky starnutia.

 ageLOC® technológia má schopnosť zamerať sa na tieto základné zdroje starnutia, napomáhajúc tak kontrolovať budúcnosť vašej pleti. 

2. Pôsobia ageloC® produkty v kožnej vrstve? ak nie, ako sa zložky vedia zamerať na gény?
 Produkty spoločnosti Nu Skin®, ako produkty kozmetickej spoločnosti sa zameriavajú na vrchnú (hornú) vrstvu pokožky, čiže 

epidermis.

 Každá živá bunka obsahuje nukleus, ktorý je domovom DNA a našich génov. A to platí aj v prípade buniek nachádzajúcich sa v 
epiderme.

 S produktmi ageLOC® Transformation a ageLOC® Future Serum sme uskutočnili klinické testy, aby sme sa presvedčili o 
maximálnych prínosoch produktov pre pokožku. Výsledky boli veľmi pozitívne; účastníci testov si všimli význačné zlepšenia na 
pokožke. Zistili sme, že gény, ktoré sú zodpovedné za viditeľné zlepšenie pleti účastníkov testov boli tie isté gény, ktoré boli 
regulované behom našich genetických štúdií.

3. na ktoré arsuperMarkers sa zameriavajú nu skin Galvanic spa system™ pleťové gély s ageloC®?
 Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s ageLOC® boli špecificky formulované s obsahom patentovanej zmesi prísad, 

aby pomohli spomaliť produkciu voľných radikálov v epiderme, vrátane intenzívneho super oxidu nazývaného arNOX - prvý 
arSuperMarker objavený spoločnosťou Nu Skin®. Niektoré z patentovaných prísad, ktoré boli zahrnuté do Nu Skin Galvanic 
Spa System™ pleťových gélov s ageLOC®sú taktiež súčasťou nového systému ageLOC® Transformation system. Dodatočné 
zlepšenia boli validované v zmesi zložiek ageLOC®  a potvrdené , že Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s ageLOC® sa 
okrem arSuperMarker a arNOX zameriavajú  aj na Youth Gene Clusters (Zväzky 
génov mladosti).

4. aký je rozdiel medzi ageloC® transformation a nu skin 180°® anti-ageing system?
  ageLOC®Transformation, popredná produktová línia Nu Skin® sa zameriava na 

známky a zdroje starnutia a na redukciu vzhľadu starnutia. 180°® Anti-Ageing 
System, ako špecialista spoločnosti Nu Skin® na bunkovú obnovu, sa zameriava 
na známky starnutia. Vyvinutý s hydroxy kyselinami, systém propaguje zdravé 
odlupovanie urýchľujúc tak bunkovú obnovu – nevyhnutnosť pre zdravú, mladšie 
vyzerajúcu pleť. 

5. existuje nu skin® garancia vrátenia peňazí na nové ageloC® produkty (podobne 
ako je to v prípade nu skin 180°® anti-ageing system Prémiového donáškového 
programu (adR)?

 Áno, a ak si želáte využiť túto výhodu osemtýždňovej garancie vrátenia peňazí 
ageLOC® Transformation, musíte splniť nasledovné požiadavky: 

 1.  Garancia sa vzťahuje jedine na  ageLOC® Transformation alebo ageLOC® Elements & Future Serum balík.
 2.  Musíte byť schopní dokázať, že mesačná ageLOC® Transformation (alebo ageLOC®Elements & Future Serum balík) ADR 

objednávka bola zadaná na vašom účte a bola aktívna počas osemtýždňového obdobia, ktoré si želáte použiť ako verifikáciu.
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 3.  Garancia sa vzťahuje jedine na produkty obdržané v priebehu prvých dvoch mesiacov vašej 
ADR objednávky.

 4. Na jedno ID číslo sa môže nárokovať len jedna refundácia.
 5. Musíte prísne dodržiavať návod na použitie, t. j.používať systém dvakrát denne. 
 6.  Nesmiete uskutočniť žiadne zmeny vášho režimu dennej starostlivosti o pleť po tom, čo ste 

produkty začali používať.

 V prípade, že všetky požiadavky boli splnené a žiadne zlepšenia na vzhľade pleti nemôžu byť 
zistené spoločnosťou Nu Skin®  (na základe poskytnutých informácií uvedených na formulári), 
bude vám poskytnutá náhrada vo výške ceny produktov (bez poplatku za doručenie)  
v priebehu 2- 4 týždňov od obdržania vami vyplneného formuláru pre garanciu vrátenia peňazí. 
Pre viac informácií prosíme, kontaktujte vašu miestnu zákaznícku podporu.

6. ak voda narušuje pH čistiaceho prípravku, prečo sa oplachuje ageloC® toner, ktorý je 
dvojkrokovým produktom (ageloC®Gentle Cleanse & tone)?

 Kým voda má rozdielne pH ako pleť, skutočne nemá schopnosť zmeniť pH počas oplachovania tváre po použití ageLOC® Gentle 
Cleanse & Tone. Voda obsahuje veľmi malé množstvo zložiek, ktoré by prispeli k rapídnej zmene pleti na nevhodné pH. Preto, 
opláchnutie tohto pH-vyváženého produktu z pleti vodou je nepatrné.

 Naše čistiace prípravky nie sú formulované na udržanie rovnováhy pH pleti ako ageLOC® Gentle Cleanse & Tone. ageLOC® 
Gentle Cleanse & Tone bol vytvorený tak, aby mohol udržať správne a zdravé pH aj po opláchnutí vodou. Toto odlišuje 
ageLOC® Gentle Cleanse & Tone formuláciu od iných čistiacich prípravkov, ktoré sme vytvorili. 

7. aké konzervanty sú použité v ageloC® produktoch?
 V ageLOC® produktoch je použitých niekoľko konzervantov.
 - Hexanediol (v ageLOC® Gentle Cleanse & Tone a v ageLOC® Radiant Day SPF 22)
 - Tetra-sodík EDTA (v ageLOC® Radiant Day a v ageLOC® Transforming Night)
 - Chlorofenesín (v ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day a v ageLOC® Transforming Night)
 - Fenoxyethanol (v ageLOC® Future Serum, ageLOC®Radiant Day a v ageLOC® Transforming Night)

POUŽITIE

8. Pre dosiahnutie viditeľných výsledkov je potrebné použit všetky produkty ageloC® transformation alebo len ageloC® 
Future serum?

 Všetky produkty v systéme ageLOC® Transformation boli vytvorené s obsahom ageLOC®  technológie. Pre komplexný anti-
ageing prístup starostlivosti o pleť vám odporúčame použiť celý ageLOC® Transformation system, ktorý vám poskytne najlepší 
postupný prísun zložiek ageLOC®.

9. Prečo sa odporúča použitie ageloC® edition nu skin Galvanic spa system™II v kombinácii s ageloC® transformation?
 Galvanické ošetrenia zanechávajú vašu pleť pripravenú prijímať určité zložky proti starnutiu. Na patent navrhnutý objav 

spoločnosti Nu Skin® založený na klinickom výskume1 poodhalil, že galvanické ošetrenie po dobu piatich minút môže predĺžiť 
prísun kľúčových zložiek až do 24 hodín. 

 Každodenným používaním produktov ageLOC® Transformation v kombinácií s odporúčaným ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II, môžete zvýšiť prísun ageLOC® zložiek tak, aby boli prístupnejšie pre zveľadenie pleti. 

 ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II mnohonásobne znásobuje viditeľné účinky Future Sera, hlavného produktu 
ageLOC® Transformation, až 80%2-ným zlepšením známok starnutia pri používaní prístroja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II trikrát do týždňa.
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 1  Výsledky poukazujú vplyv pri používaní na kvalitu pleťovej starostlivosti v kombinácii s galvanickým 
prístrojom .* Vedecké štúdie uskutočnené na University of Oklahoma (USA), 2006.

 2  Sedemdňová klinická štúdia na 30 ženách používajúcich ageLOC® Future Serum denne a ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II trikrát týždenne, November 2009.

10. ak používam produkty ageloC® transformation je potrebné, aby som používal 
aj nu skin Galvanic spa system™ pleťové gély s ageloC®?

 Pre celkový účinok, áno. Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťové gély s ageLOC® 
a ageLOC® Transformation system sú doplnkovými produktmi. Spoločným 
použitím poskytnú súhrnný, anti-ageing režim starostlivosti o pleť. Obe 
produktové línie boli vytvorené s obsahom patentovanej zmesi prísad, ktoré 
boli overené ageLOC® technológiou (technológiou čakajúcou na schválenie 
patentu, ktorá sa zameriava na arSuperMarkers, základné zdroje starnutia). 
ageLOC® Transformation zahŕňa množstvo dodatočných kľúčových zložiek so 
širokým spektrom klinicky overených anti-ageing účinkov. Používanie ageLOC® 
Transformation podľa návodu poskytne nepretržitý prísun kľúčových anti-ageing 
zložiek do pleti. Prístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II s  
Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťovými gélmi s ageLOC® pracujú na odstránení 
nečistôt a prísune účinných zložiek do pleti, so zvýšeným prísunom pomocou 
galvanického prúdu. 

 Používanie ageLOC® Transformation dvakrát denne a ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II spolu s Nu Skin 
Galvanic Spa System™ pleťovými gélmi s ageLOC®  trikrát týždenne vám zabezpečí kompletný prísun kľúčových anti-ageing 
zložiek.

11. Môžem používat produkty ageloC® transformation spolu s prístrojom ageloC® edition nu skin Galvanic spa system™ II, 
kedže nu skin Galvanic spa system™ pleťové gély s ageloC® ako aj produkty ageloC® transformation obsahujú ageloC® 
technológiu?

 Nie. Produkty ageLOC® Transformation neobsahujú prísady s nábojom a neboli vytvorené tak, aby boli galvanicky 
kompatibilnými produktmi a preto by nemali byť použité s ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Produkty 
vytvorené na použitie s týmto prístrojom obsahujú prísady s nábojom a boli špeciálne vyvinuté tak, aby aspoň dve vlastnosti 
produktu/zložky boli kompatibilné. 

 Kým niektoré prísady v Nu Skin Galvanic Spa System™ pleťových géloch s ageLOC® a ageLOC® Transformation môžu byť 
rovnaké, vyváženosť a celkové formulácie sú vo veľkej miere odlišné. Kompatibilné produkty  ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II boli vytvorené pre poskytnutie jednoduchých prostriedkov (alebo gél), ktoré majú schopnosť stabilizovať kľúčovú 
nabitú zložku a podporiť aplikáciu tejto zložky na pleť, aby galvanický prúd mohol zlepšiť prísun. 

 ageLOC® Transformation je súhrnným, anti-ageing systémom starostlivosti o pleť, ktorý vám poskytne neprerušený prísun 
kľúčových zložiek (viac v porovnaní so zložkami, ktoré obsahujú gély) na dennej báze, kým Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial 
Gels s ageLOC® vám nielenže dodajú zvýšený prísun niektorých kľúčových zložiek trikrát týždenne, ale poskytnú  aj osviežujúci, 
čistý spa zážitok.

12. Môžem použit nové ageloC® produkty v okolí očí?  
 Nové ageLOC® produkty by nemali byť používané v oblasti pod očami. Jediné Nu Skin® produkty, ktoré boli vytvorené na 

použitie v tejto oblasti sú Tru Face® Ideal Eyes a Intensive Eye Complex.

13. Je bezpečné použitie ageloC® produktov pred vystavovaním sa slnku?
 Žiadna z týchto produktov nie je známa pre účinky zvýšenia fotocitlivosti. Samozrejme, vždy odporúčame použitie denného 

ochranného faktoru s minimálnou ochranou SPF 15 na ochranu pokožky pred náhodným vystavením sa slnečnému žiareniu.  

ageLOC® 
Často kladené otázky



5
www.nuskineurope.com 

14. Je ageloC® Future serum lepší než tru Face® essence Ultra? aký je medzi nimi rozdiel?   
 Medzi produktmi Tru Face® Essence Ultra a ageLOC® Future Serum neboli uskutočnené žiadne porovnávania. Produkty boli 

vytvorené tak, aby sa zameriavali na rozličné známky starnutia a preto sú doplnkovými produktmi. ageLOC® Future Serum sa 
zameriava na štruktúru pleti, vzhľad jemných línií a vrások, textúru, tón pleti, nejednotnosť sfarbenia pleti, žiarivosť, vzhľad pórov a 
hydratáciu. Tru Face® Essence Ultra je vytvorený za pomoci zložky Ethocyn®, ktorá zvyšuje stav elastínu v pleti a antioxidačnú sieť 
na ochranu pleti pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. 

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

15. Čo by som mal robit v prípade alergickej reakcie na ageloC®?
 Obdržali sme veľké množstvo sťažností ohľadom iritácie po použití produktov s obsahom ageLOC®. Je možné, predovšetkým 

u ľudí s veľmi citlivou pleťou, že sa po použití produktov vyskytne podráždenosť pleti. Ak k tomu dôjde, mali by ste prestať s 
používaním produktov, aby sa vaša pokožka upokojila. V tom prípade vám spoločnosť Nu Skin® odporúča nahradiť ageLOC® 
produkty inými produktmi ako napr. Creamy Cleansing Lotion, Celltrex® Ultra a Rejuvenating Cream, ktoré sú veľmi jemné k 
pokožke.  
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