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ageLOC® BODY
KLINISK BRUKERRAPPORT

INTRODUKSJON 

De fleste fokuserer på ansiktet når det gjelder aldring, men også  
huden på kroppen kan få mennesker til å se eldre ut enn de er.   
Skjemmende fett og cellulitter bidrar til et eldre helhetsinntrykk.

Årsakene til cellulitter er komplekse, da det kan skyldes mange 
faktorer, og heller ikke er helt klart definert.  Cellulitter har ofte blitt 
definert ukorrekt, og uten tilstrekkelig forklaring. Cellulitter er et 
ord som brukes til å beskrive en synlig, fysisk forandring ofte sett  
hos kvinner, men sjelden hos menn.  Cellulitter karakteriseres ved 
en bølgende overflate på huden (appelsinhud) og er forbundet 
med opphoping av fett. Rundt 80-90% av alle kvinner har, eller 
kommer til å få, cellulitter.

For å forstå hva cellulitter er, er det nødvendig med en forståelse 
av fysiologien i fettvev og bindevev.  Utviklingen av cellulitter er en 
kompleks tilstand som involverer lokal fordeling av fettvev.

En av årsakene til cellulitter er reduksjon av blodsirkulasjonen. 
Dårligere blodsirkulasjon kan gjøre lipidmetabolismen 
langsommere, og har en tendens til å øke interstitiell væske. Dette 
kan gjøre cellulittene mer fremtredende, ved å forverre fettmassen 
og dermed skape fordypninger i hudens overflate.

Cellulitter er grunnleggende en forflytning av fett fra 
dypereliggende lag til dermis. En annen underliggende årsak til 
cellulitter er svakere bindevev. Når bindevevet er svekket av 
kollagenase (et enzym som nedbryter kollagen), kan det 
strukturmessig ikke lenger inneholde fettmasse. Fettet blir derfor 
skjøvet opp mot hudens overflate, hvor det skaper en bølgende 
overflate. Etter hvert som plassen utvides i fettlaget på grunn av 
fettmassens bevegelse, vil de resterende fettcellene forstørres til 
maksimal kapasitet. Fettceller produserer østrogen, noe som 
stimulerer bindevevsceller til å produsere kollagenase, og dermed 
blir en negativ syklus etablert.

Det er ikke bare et komplisert spørsmål; forekomsten av fett og 
cellulitter er også vanskelig å behandle fra en kosmetisk synsvinkel, 
men virkningen av behandlingen kan økes ved å kombinere lokal 
påsmøring med teknologi som hjelper tilførselen inn i huden. 
Ytterligere kan en nøyaktig sortering av ingrediensene, for å 
identifisere de som både retter seg mot tegn på og kilder til aldring, 
øke den overordnede effektiviteten av de ferdige produktene. 
Følgende undersøkelse evaluerer effektivteten av et system som 
er produsert for å minke forekomsten av fett og cellulitter, da disse 
kan bidra til at man ser eldre ut.

GALVANISK TEKNOLOGI

Når man jobber med kosmetiske problemområder som cellulitter, 
er det en stor fordel å ha et apparat som hjelper med å tilføre 
produktet til huden. Galvanisk strøm har vært i brukt i lang tid med 
å hjelpe huden til å motta nøkkelingrediensene i kosmetiske 
produkter.1 For å oppnå større kosmetiske fordeler kan strømmene 
tilføres enten på den tradisjonelle, konstante måten, eller på den 
nye og pulserende måten, til de  områdene på kroppen som er 
mest utsatte for fett og cellulitter.

Figur 1. Pulserende i forhold til konstant strøm

En konstant galvanisk strøm er en helt jevn strøm. Den er 
forhåndsinnstilt og endrer ikke styrke i løpet av behandlingen, 
mens en pulserende galvanisk strøm varierer mellom to forskjellige 
nivåer innenfor samme polaritet. Se figur 1. En pulserende galvanisk 
strøm forbedrer ikke tilførslen av like-ladede ingredienser i forhold 
til en direkte galvanisk strøm med samme effektivverdi, men  
Nu Skins®undersøkelser har vist at en pulserende strøm fungerer 
som en fysisk vibrasjon - selv om den ikke kan merkes av brukeren 
– som kan sette i gang en kjedereaksjon. Denne kjedereaksjonen 
kan ha spesifikke fordeler på områder med tykkere hud, som for 
eksempel huden på lårene eller magen.

Fysiske vibrasjoner fremkaller stimulering av endothelium, blant 
annet produksjonen av nitrogenoksid (NO). NO medfører 
karutvidelse, noe som resulterer i forbedret blodtilførsel og 
væskesirkulasjon.2-6 Forbedret væskesirkulasjon tillater opptagelsen 
av flere næringsstoffer i huden, og stimulerer fjerning av 
avfallstoffer, som døde hudceller. 

Av den grunn kan de kosmetiske resultatene i følge forbrukeren 
forbedres, hvis produktene som brukes lokalt er kompatible med 
de galvaniske strømmene.
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ageLOC - VITENSKAPELIG TILNÆRMING  

Nu Skin® ageLOCs innfallsvinkel til personlig pleie identifiserer og 
retter seg mot klynger av ungdomsgener (Youth Gene Clusters - 
YGC) (se figur 2) gjennom en dualistisk tilnærming, hvor genforskning 
og kliniske resultater brukes til å identifisere de ultimate kildene til 
aldring, samtidig som vi sikrer synlige resultater med kliniske 
evalueringer. 

Figur 2. Klynger av ungdomsgener

 

KLINISKE RESULTATER

Nu Skin® fikk utført en klinisk studie av en uavhengig, klinisk 
forskningsorganisasjon som studerte ageLOCs kroppsprodukter 
på 30 personer − ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body 
Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects − på overarmene, den 
øvre delen av lårene, seteområdet og mageområdet. ageLOC® 
Dermatic Effects ble brukt to ganger daglig, mens ageLOC® Galvanic 
Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel ble brukt i fem minutter 
på hvert område tre ganger i uken. Undersøkelsen varte i 12 uker og 
inkluderte klinisk vurdering, egenvurdering, instrumentering (der 
det var aktuelt) og digitale fotografier, hvor det ble gjort en vurdering 
av utgangspunktet, og deretter etter uke 1, 4, 8 og 12.

Tatt i betraktning hvor vanskelig det er å måle kortsiktige gevinster 
ved behandling av disse områdene, er det verdt å merke seg at 
begrensede forbedringer ble sett allerede i uke 1 og 4.

I uke 8 viste dermatologiske målinger at 86% av deltakerne kunne 
fremvise synlige forbedringer på overarmene og magen, og 96% på 
lårene og seteområdet. Prosentandelen av deltakere som hadde 
synlige forbedringer på magen økte i uke 12 til 100%. Se figur 3. 

Figur 3. Prosent av deltakere med målbare forbedringer av hudens glatthet

Ikke bare var prosenten av deltakerene som viste målbare 
forbedringer i hudens glatthet imponerende, men i uke 12 fant en 
dermatolog 28% forbedring på overarmene, 38% forbedring på 
magen og 44% forbedring på lårene og i seteområdet i forhold til 
målingen foretatt i utgangspunktet.

Figur 4. Prosent av målbare forbedringer i hudens glatthet i forhold til  
utgangspunktet

Dermatologiske målinger viste at huden hadde blitt fastere i hvert 
av de behandlede områdene. I uke 8 hadde 21% av deltakerene fått 
fastere hud på magen, og 32% fastere overarmer og lår. 
Prosentandelen økte til 57% på magen, 54% på overarmene og 
82% på lårene etter 12 uker.

Figur 5. Prosent av deltakere med målbare forbedringer av fasthet

Helhetsinntrykket av deltakerenes hud ble også vurdert av en 
dermatolog. I uke 12 viste 69% av deltakerne målbare forbedringer 
på lårene og seteområdet, 80% på magen og 89% på overarmene. 
Se figur 6.
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Figur 6. Prosent av deltakere med målbare forbedringer av helhetsinntrykket

I tillegg kunne man  i uke 12, og i noen tilfeller allerede i uke 8, se 
statistisk signifikante målbare forbedringer i hvert målområde når 
det gjelder glatthet, fasthet og helhetsinntrykk. Se figur 7. 

Figur 7. Statistisk signifikante målbare forbedringer sett i uke 8 og 12 (hvite 
bokser) og uke 12 (blå bokser).

Dermatologen observerte forbedringer i hudens glatthet og 
fasthet, samt et forbedret helhetsinntrykk når det gjaldt fett og 
cellulitter.

 
KONKLUSJON 

Når det blir brukt som et samlet system, kan ageLOC ® Body Shaping Gel brukt tre ganger i uken, sammen med ageLOC® Galvanic 
Body Spa og ageLOC Dermatic Effects brukt to ganger daglig, ha en positiv effekt på fett og cellulitter på overarmene, magen, lårene 
og seteområdet en effekt som begynner i uke 8 og forbedres frem til uke 12.
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