
GALVANIC SPA® II  שיטת

גרסת ה- 
 AGELOC™

זינוק מבריק
קדימה



ברוכים הבאים לנוחות ולפינוק 
שבטיפולי ספא להשבת 

הנעורים, בביתכם
גרסת ה- ™ageLOC של מכשיר ה- Galvanic Spa® II, בעיצוב המיוחד, יחד עם סדרת הטיפוח 

היומיומית לעור ageLOC, מעניקים לכם את העוצמה להיות מומחי אנטי אייג‘ינג, באמצעות התמקדות 

 Galvanic Spa -של מכשיר ה ageLOC -בהזדקנות במקור היווצרותה. כעת, המחקר מראה כי גרסת ה

II משפרת את היתרונות הניכרים לעין של הסרום העתידני מסדרת ageLOC ב- 80% בממוצע.*

המכשיר הקומפקטי, החכם ורב-העוצמה כולל פטנט של זרמים מתכווננים מעצמם וראשים מתחלפים 

לפנים, לקרקפת ולגוף. יחד עם מוצרי הטיפול של Nu Skin, בנוסחאות המיוחדות, שיטה זו מספקת

.Galvanic Spa II -אנטי אייג‘ינג עיקריים לעורכם מאשר ה ageLOC עד פי 5 יותר רכיבי

* כאשר משתמשים בסרום 
העתידני מסדרת ageLOC מדי 

יום, המוצר המרכזי בסדרת 

 ageLOC Transformation
 ageLOC -מהפכה, וכן בגרסת ה

 Galvanic Spa II -של מכשיר ה

שלוש פעמים בשבוע, כפי שנקבע 

על ידי הערכה קלינית לאחר 

שבעה ימי שימוש.
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מכשיר ה- Galvanic Spa בגרסת ה- 

 — ageLOC
 ageLOC -משפר את אספקת רכיבי ה   •

 .Galvanic Spa II -לעורכם עד פי 5 יותר מה

•  מעוצב בצורה נוחה וידידותית יותר למשתמש, 
בעל צג בהיר יותר וארגונומיה משופרת.

•  יכול לשפר את אספקת רכיבי האנטי אייג‘ינג 
במשך 24 שעות מתום הטיפול.

•  כולל פטנט של זרמים גלווניים מתכווננים 
מעצמם וסדרה של ראשים מתחלפים.

שלבו תוצאות של ספא יחד עם התגלית המדעית חסרת 
התקדים AGELOC וקבלו עור מדהים, אשר יגרום לכולם לנסות 

ולנחש את גילכם. 
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לרענן את העור
AGELOC™ אשר מכילים GALVANIC SPA® -עם הג‘לים הטיפוליים לפנים מסדרת ה

מדעני Nu Skin תכננו ראש ageLOC ומערכת הפעלה חדשים. כאשר משווים אותו לגירסאות 
הקודמות, השילוב רב-העוצמה נועד לספק עד פי 5 יותר רכיבי ageLOC לעור, בשימוש עם הג‘לים 

הטיפוליים לפנים מסדרת ה- Galvanic Spa המכילים ageLOC - מה המשמעות עבורכם?  
עור במראה צעיר יותר היום, ובעתיד.

•  ג‘ל הפנים לטיפול מקדים קושר אליו 
לכלוכים, מרכך ומרגיע את הנקבוביות, ובכך 
מאפשר להן לנשום, וממיס שומנים עודפים 

בעור הפנים. 

•  ג‘ל הפנים הטיפולי מסיר את הלכלוכים 
שקשר אליו הג‘ל לטיפול מקדים ומספק 
לעור ageLOC, אשר מתמקד במקורות 

האולטימטיביים להזדקנות, כדי לשמור על 
מראה צעיר ולהפחית את סימני ההזדקנות.

* למידע נוסף, אנא פנו לעמוד 6. 

”המוצר הזה שינה לחלוטין את המרקם והגוון של עורי“.
מארק מייברי, אריזונה
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הצד שטופל הצד שלא טופל
(תוצאות לאחר טיפול אחד)*

הצד שטופל הצד שלא טופל
(תוצאות לאחר חמישה שבועות)*

הצד שטופל הצד שלא טופל
(תוצאות לאחר ארבעה-עשר חודשים)*

* התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם.

צעירים תוך דקות



המדע מאחורי שיטת   
NU SKIN של GALVANIC SPA® II

פני השטח של ראש ה- ™ageLOC לפנים, המיוחד והמוגן בפטנט, נועדו לאפשר למוצר 
לנוע בין ומסביב לחריצים שבדוגמה המוטבעת ובכך לאפשר מגע יעיל יותר בין הג‘ל לעור. 

הדבר יוצר סביבה של פעילות, אשר משפרת את אספקת רכיבי ה- ageLOC העיקרים 
לעור עד פי 5 מהגרסאות הקודמות.

עור

GALVANIC SPA -של ה AGELOC -ראש מיועד לפנים מסדרת ה

ג‘ל 

ג‘ל רב יותר מתחת לראש לפנים
פירושו יותר רכיבי AGELOC לעור

6             פנים
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אפידרמיס

ג‘ל לטיפול מקדים

ג‘ל לטיפול
מקדים

לכלוך

דרמיס

GALVANIC SPA

AGELOC -מסדרת ה
GALVANIC SPAג‘ל טיפולי

AGELOC -מסדרת ה

פעולה גלוונית

ג‘ל לטיפול מקדים
פעולה גלוונית

ג‘ל טיפולי
•  במהלך מחזור הטיפול, המכשיר הגלווני וג‘ל 

הפנים הטיפולי טעונים במטען חיובי.

•  מטענים חיוביים אלה דוחים האחד את השני 
ומספקים לעור את הרכיבים המזינים 

והחיוניים, ביניהם את תערובת הרכיבים 
 .ageLOC™ הבלעדית והמוגנת בפטנט

• המכשיר הטעון במטען חיובי מושך אליו 
את הלכלוכים הטעונים במטען שלילי, 
אשר נותרו ממחזור הטיפול המקדים, 

ומוציא אותם אל מחוץ לעור.

•  במהלך מחזור הטיפול המקדים, המכשיר 
הגלווני וג‘ל הפנים לטיפול מקדים טעונים 

במטען שלילי.

•  מטענים שליליים אלה דוחים האחד את השני 
ובכך מסייעים לדחוף את הג‘ל לטיפול 

מקדים אל תוך העור.

•  הג‘ל לטיפול מקדים קושר אליו לכלוכים, 
הנמצאים עמוק בתוך העור.
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האם אתם מממשים את הפוטנציאל 
של עורכם להתנגד להזדקנות?

טיפול גלווני + רכיבי אנטי אייג‘ינג= 
ספיגה יעילה יותר

טיפולים גלווניים מותירים את עורכם ברמת 
ספיגה גבוהה ביותר לרכיבי אנטי אייג‘ינג 

 Nu מסויימים. התגלית המוגנת בפטנט של
Skin, המתבסת על מחקר קליני, חושפת כי 

משך טיפול של חמש דקות עם המכשיר 
הגלווני יכול לשפר את אספקת הרכיבים 

העיקריים במשך 24 שעות מתום הטיפול.

הפיקו את המקסימום מהפוטנציאל של עורכם 
בכך שתשתמשו במוצרי אנטי אייגי‘נג מסדרת 

ageLOC לאחר כל טיפול.

אספקת רכיבים לטיפוח העור
עם הטיפולים הגלווניים

מריחה ללא טיפול

מריחה לאחר טיפול גלווני

*  התוצאות מראות את השפעת השימוש במוצרים איכותיים לטיפוח העור בשילוב 

עם מכשיר גלווני. 

המחקר התנהל באוניברסיטת אוקלהומה, 2006
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80%

8
זריקת מרץ לעור      

AGELOC לאחר טיפול גלווני עם
הסרום העתידני מסדרת AGELOC - תוצאות מחקר בלתי תלוי*

כחלק משגרת האנטי אייג‘ינג שלכם, הסרום העתידני מסדרת ageLOC מספק יתרונות מדהימים לעור 

ב- 8 דרכים חשובות.

רוצים תוצאות טובות עוד יותר?
 ,ageLOC Transformation שפרו את היתרונות הניכרים לעין של הסרום העתידני, המוצר המרכזי בסדרת

בממוצע של 80% במגוון רחב של סימני הזדקנות, באמצעות שימוש בגרסת ה- ageLOC של מכשיר ה- 

Galvanic Spa II שלוש פעמים בשבוע, כפי שנקבע על-פי הערכה קלינית בחלוף שבעה ימי שימוש.

1. מבנה עור צעיר

2. עור חלק

3. גוון עור אחיד

4. קמטים/קמטוטים

5. עור קורן

6. גודל הנקבוביות

7. שינויי גוון בעור (כתמים)

8. לחות
תפישה עצמית לאחר שימוש במשך 12 שבועות.

אחוז השיפור ממועד ההתחלה 

62%

70%

59%

73%

56%

71%

66%

51%

*  התפישה העצמית של 25 המשתתפים במחקר לאחר 
.ageLOC השימוש בסרום העתידני מסדרת

בקרוב בארץ
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שיטות לטיפול פנים
הסוד טמון בתנועה

בכל אחת מהתנועות, שובו בעדינות אל המצב ההתחלתי וחיזרו על התנועה מספר פעמים. 

  אזור העיניים: תוך מעקב אחר מבנה העצמות סביב העין, התחילו מתחת לעין ונועו כלפי מעלה ומסביב לעין, כשאתם 
נעצרים ומחזיקים היטב ממש מתחת לגבה. (אל תשתמשו קרוב לעפעפיים או לעיניים) 

  קמטי צחוק: התחילו ממש מתחת לאף, נועו אל קמט הצחוק ועיצרו שם. לאחר מכן, נועו ישר כלפי מעלה וכלפי חוץ, אל 
כיוון הרקה, ועיצרו שם. 

  קו הלסת: התחילו במרכז הסנטר, ממש מתחת לשפתיים, נועו עד קו הלסת ועיצרו שם. לאחר מכן ,המשיכו בתנועה כלפי 
מעלה וכלפי חוץ עד לקצה הפנים, ממש מול האוזן. 

  מצח: התחילו בגשר האף, הניעו את המכשיר כלפי מעלה אל ”קמטי החשיבה“ ועיצרו שם. לאחר מכן, עלו עד לקו השיער. 
נועו לרוחב המצח תוך שימוש באותה תנועה. 

  אף/לחי: החזיקו את המכשיר בזוית של 90 מעלות לצד האף ונועו אל מרכז עצם הלחי ובחזרה. 

  צוואר: התחילו בבסיס הצוואר. נועו כלפי מעלה אל קו הלסת, עיצרו למשך כמה שניות, החליקו את המכשיר בחזרה כלפי 
מטה אל נקודת ההתחלה ולאחר מכן נועו כלפי מעלה וכלפי חוץ, כשאתם נעצרים בכל פעם בקו הלסת ולאחר מכן חוזרים 

אל השקע שבבסיס הצוואר. 

זכרו
השתמשו על פי ההנחיות.  •

שמרו על יד רטובה, כאשר האצבעות נוגעות תמיד בלוחית הכרום שבגב המכשיר.  •

•  כאשר אתם נוגעים עם המכשיר בעור, תשמעו צפצוף אחד, שניים או שלושה, בזמן שהמכשיר קובע את הזרם הנדרש 
לעורכם.

•  ודאו שהמכשיר נמצא במגע מתמיד עם עורכם. אם אתם מנתקים מגע, קרבו את המכשיר לעורכם והמשיכו בטיפול.

ודאו שהראש המיועד לפנים צמוד לכל אורכו לעור הפנים.  •

עבדו עם המכשיר בתנועות כלפי מעלה וכלפי חוץ.  •
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שימו לב: יש להיוועץ ברופא לפני שמתחילים להשתמש בשיטת Galvanic Spa® ll אם את בהריון, אם יש לכם קוצב 
 Galvanic -לב, אם אתם אפילפטיים, יש לכם גשר מתכתי בשיניים או שיש לכם שתל מתכתי. אין להשתמש בשיטת ה

Spa ll באזורים שבהם יש נימים פרוצים רבים או מעל פצעים מודלקים או פתוחים. לרשימה המלאה של הנחיות 
ואזהרות, אנא קראו את המדריך למשתמש.

התמקדו באזורים הבעייתיים מבחינתכם



להחליק את מראה
הקמטים והקמטוטים 

TRU FACE® עם מתקן הקמטים מסדרת

מכשיר ה- Galvanic Spa® II בגרסת ה- ageLOC עם הראש לטיפול נקודתי, פועלים בסינרגיה עם 
מתקן הקמטים מסדרת ®Tru Face, כדי לסייע להאיץ את אספקת הפפטיד פרו-קולגן. הפפטידים 

מסייעים להפחית את המראה של קמטים בינוניים עד עמוקים, בכך שהם שולחים אותות מעוררים אל 
התאים המייצרים קולגן. הראש לטיפול נקודתי מאפשר לכם להתמקד טוב יותר באזורים ספציפיים 

בפנים ולספק תמריץ נוסף לשגרת הטיפוח אנטי אייג‘ינג שלכם.

במחקר אשר נערך לאחרונה, הדירוג 
הדרמטולוגי הראה כי השימוש 

במכשיר ה- ®Galvanic Spa יחד עם 
 Tru Face® מתקן הקמטים מסדרת

משפר את מראה האזורים החשובים 
הבאים:

קמטוטים 20%

קמטוטים באזור העיניים 21%

עור מתוח 17%
שבוע 2 שבוע 4 שבוע 8

קמטוטים באזור העיניים בשימוש עם מתקן הקמטים 
מסדרת ®TRU FACE בלבד.

קמטוטים בצידי העיניים בשימוש עם מכשיר ה- 
.TRU FACE® ומתקן הקמטים מסדרת GALVANIC SPA

12             קמטים
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הצד שטופל
(תוצאות לאחר טיפול אחד)*

הצד שטופל
(תוצאות לאחר טיפול אחד)*

הצד שטופל הצד שלא טופל

הצד שלא טופל

הצד שלא טופל

הצד שלא טופל

(תוצאות לאחר טיפול אחד)*

הצד שטופל
(תוצאות לאחר טיפול אחד)*

* התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם.



לעצב את הגוף 
GALVANIC SPA® II עם הג‘ל לעיצוב הגוף מסדרת

ג‘ל גוף בלעדי זה פועל יחד עם הראש המתחלף המיועד לגוף, כדי להתמקד בכיסי השומן והרעלים, 
לצמצם ולהחליק את מראה הצלוליט, לגוף במראה מוצק ואחיד יותר.

•  תיאוברומין (מיצוי Theobroma Cocoa) – מכיל מולקולה אשר הוכחה 
כמתמקדת באנזים הנמצא בתאי השומן. התמקדות באנזימים אלה עשויה לסייע 

להאיץ את התפרקות השומן.

•  קמומיל מוזהב (Chrysanthellum Indicum) – עשיר בפלבונואידים, אשר 
בדיקות הוכיחו שהם מונעים את הצטברות השומן בגוף.

•  המחקר מראה כי כאשר משתמשים בג‘ל לעיצוב הגוף יחד עם 

מכשיר ה- GALVANIC SPA II פעמיים ביום, יתרונותיו מצטברים.

14             גוף
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החלקת מראה הצלוליט  •
עור מוצק  •

* התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם.

הצד שטופל
(תוצאות לאחר שבועיים של טיפול, שלוש פעמים בשבוע)

הצד שלא טופל



16             שיער

להמריץ את השיער והקרקפת 
NUTRIOL® עם תכשיר הטיפוח לשיער

הטיפול בטכנולוגיה המתקדמת מסייע להעניק לשיערכם תחושה ומראה שופע יותר.  התכשיר 
לטיפוח השיער Nutriol מסייע להקל על העברת הרכיבים החיוניים לתוך הקרקפת ומקדם שיער 

במראה בריא ושופע.

TRICALGOXYL® 
•  עשיר באוליגוסאכרידים גפרתיים, שמקורם באצת ים. 

רכיב מוגן בפטנט, אשר הוכח מדעית כמזין את 
הקרקפת. 

•  פועל יחד עם רכיבים חיוניים נוספים, כדי להחדיר 
לחות לשיער ומינרלים לקרקפת ובכך, לסייע לשיער 
לשוב למצב טבעי, בריא, חזק ובוהק - למראה שופע 

ומקסימום חיוניות.

 *NUTRIOL® שמפו
מכיל את הרכיב הפעיל ®Tricalgoxyl ופועל כדי 
להעניק לשיער תחושה ומראה שופעים יותר בין 

הטיפולים הגלווניים. 
Galvanic Spa -אינו מתאים לשימוש עם מכשיר ה *



שיער             17
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מוצרים בנוסחאות מיוחדות, הפועלים בסינרגיה עם כל אחד מהראשים 
הבלעדיים הנלווים למכשיר, כדי להעניק יתרונות ממוקדים. שילוב 

מוצלח, המספק יתרונות משמעותיים מבחינת יופי ובריאות 
לפנים, לקרקפת ולגוף.

AGELOC™ -גרסת ה
GALVANIC SPA® II שיטת

להחליק את מראה הקמטים 

והקמטוטים, לחדש את העור, להמריץ 

את הקרקפת ולרענן את הגוף עם שיטת 

ה- Galvanic Spa II המוגנת בפטנט, 

אשר מספקת עד פי חמשה יותר רכיבי 

 Galvanic -לעור מאשר ה ageLOC
Spa הקודם. המכשיר החדש כולל צג 

גדול ובהיר יותר, אופן שימוש קל ופשוט 

יותר וארגונומיה משופרת.

39101332 לבן  
39101333 שחור  

ג‘לים טיפוליים לפנים מסדרת ה-  
AGELOC™ עם GALVANIC SPA®

הג‘ל לטיפול מקדים מכיל רכיבים 

מטהרים, אשר יחד עם מכשיר ה- 

 ageLOC -בגרסת ה Galvanic Spa II

מספקים ניקוי מיקרו עמוק לעור. הג‘לים 

 ageLOC הטיפוליים מכילים רכיבים

אשר מתמקדים במקורות 

האולטימטיביים להזדקנות - מסייעים 

לכם לשמור על מראה צעיר ולהפחית את 

סימני ההזדקנות.

39003876        4 בקבוקונים מכל סוג

מתקן הקמטים    
TRU FACE® מסדרת

להחליק את הקמטים עם עוצמת 

הפפטידים. נוסחה מתקדמת, אשר 

מכילה פפטיד פרו-קולגן מהפכני, אשר 

מסייע לצמצם את המראה של קמטים 

בינוניים עד עמוקים סביב הפה, העיניים 

ובמצח תוך ארבעה שבועות בלבד.

30 מ“ל   39102704
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ג‘ל לעיצוב לגוף מסדרת ה- 
GALVANIC SPA® II

להיכנס לפעולה ולהחליק את מראה 

הצלוליט. ג‘ל מתקדם, המכיל תיאוברומין 

וקמומיל מוזהב, אשר מסייעים לקדם 

מראה מוצק ואחיד יותר. לתוצאות 

מיטביות, יש להשתמש עם מכשיר ה- 

.Galvanic Spa II
150 מ“ל   39102725

התקשרו עכשיו
1-800-071-081
www.nuskin.com

NUTRIOL®  תכשיר טיפול לשיער
מסייע לשיער להרגיש ולהיראות שופע 

יותר. תכשיר שנשאר על השיער, אשר 

מספק לקרקפת מינרלים ומחדיר לה לחות 

באמצעות ®Tricalgoxyl, רכיב מוכח 

קלינית המופק מאצת ים.

12 בקבוקונים   39101218

*NUTRIOL® שמפו
תוצאות שיגרמו לכולם לסובב אחריכם את 

הראש. שמפו לשימוש יומיומי, המכיל 

®Tricalgoxyl, בנוסחה אשר נועדה להשיב 

לשיער מראה שופע וקורן.

125 מ“ל   39101219

*AGELOC™ TRANSFORMATION
השיטה המקיפה לטיפוח העור מתמקדת 

במקורות האולטימטיביים להזדקנות ומנקה, 

מטהרת, מחדשת, מחדירה לחות וחושפת 

עור במראה צעיר - ב- 8 דרכים ב- 7 ימים.

TRANSFORMATION
39003888

ELEMENTS
39003887

בקרוב בארץ



1-800-071-081  www.nuskin.com
 39 184217/5 יחידה 
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תוצאות כה מרהיבות, עד שהפנים 

הקורנים שלכם, במראה הצעיר, יותירו 

אנשים תוהים בנוגע לגילכם ולסוד שלכם. 

האם אתם מוכנים לחשוף את סוד 

 Galvanic Spa -הנעורים שלכם עם ה

?ageLOC -בגרסת ה

”אני אגיד לכם מה אני הכי אוהבת בנוגע למוצרי 

ה- ageLOC - את המחמאות שאני מקבלת“. 

רוז הובס, קנדה


