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Informační stránka o produktech nu skIn®

ageLOC® Body Shaping Gel 

Postavení ageLOC®
Exkluzivní technologie ageLOC® společnosti Nu Skin® se 
zaměřuje na arSupermarkery – hlavní zdroje stárnutí.

Přehled produktu
Pro váš štíhlejší, pevnější a jemnější vzhled. ageLOC® Body 
Shaping Gel je navržen k výhradní spolupráci  
s patentovaným nástrojem Nu Skin® Galvanic Spa, aby tak 
mohlo dojít k doručení protistárnoucích přínosů technologie 
ageLOC® do těla. Již po mnoho let používají přední lázně 
pro vyhlazení celulitidy kombinaci zvláštních ošetření  
a přípravků. Pomocí ageLOC® se společnost Nu Skin® 
dostává o úroveň výš. ageLOC® Body Shaping Gel je 
kvalitní intenzivní lázeňský produkt, který minimalizuje  
a zjemňuje viditelné projevy kožního tuku a celulitidy, 
zlepšuje pevnost pokožky a pomáhá vylepšit její celkový 
vzhled. Patentovaný samonastavitelný galvanický proud 
nástroje Nu Skin® Galvanic Spa pracuje synergicky  
s účinnými složkami obsaženými v produktu ageLOC® 
Body Shaping Gel, aby tak usnadnil přísun klíčových přísad.  
Tato exkluzivní inovace přispívá ke zvýšení buněčné 
energie a pomáhá zotavit a pročistit, zatímco redukuje 
viditelné projevy stárnutí.

Cílová skupina
HLAVNÍ TRŽNÍ SEGMENTY
•	Ženy	a	muži,	kteří	se	zajímají	o	to	mít	pevnější,	mladistvě	

vypadající tělo. 
•	Současní	zákazníci	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	

Spa System™ II a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

VEDLEJŠÍ TRŽNÍ SEGMENTY
•	Ženy	ve	věku	25	–	65	let,	pro	které	je	důležitý	jejich	

vzhled. Tyto ženy mohou občas navštěvovat lázeňská 
ošetření.

•	Ženy	v	každém	věku,	které	trápí	celulitida	a	známky	
tělesného stárnutí. 

Přínosy produktu
•	ageLOC®	se	zaměřuje	na	konečné	zdroje	stárnutí	s	cílem	

zachování mladistvého vzhledu a redukce projevů 
stárnutí.

•	Pomáhá	minimalizovat	a	zjemnit	viditelné	projevy	vrstev	
tuku a celulitidy s výsledkem štíhlejšího, vytvarovaného 
vzhledu.

•	Vyrovnává	dolíčky	v	kůži.	
•	Zlepšuje	pevnost	kůže	s	výsledkem	mladistvěji	vypadající	

pokožky. 
•	Posiluje	mezibuněčnou	hmotu	(ECM)	pokožky	 

a pomáhá tak dosáhnout a udržovat její zdravý vzhled. 
•	Produkt	je	vyvinut	s	cílem	pomoci	pokožku	oživit	 
a	pročistit	–	a	redukovat	tak	viditelné	projevy	stárnutí.	

•	Pomáhá	zlepšit	celkový	vzhled	pokožky.	

Klíčové složky
•		ageLoc®	–	patentovaná	technologie	společnosti	 

Nu Skin®obsahuje specifické přísady, jež se zaměřují  
na arSupermarkery, konečné zdroje stárnutí.

•	Japonská mořská řasa Kombu (Laminaria Digitata)	–	
pomáhá zvyšovat odbourávání tuku a bylo prokázáno, 

 že posiluje mezibuněčnou hmotu pokožky. 
•	Výtažek z teobrominu (extrakt theobroma cacao) - bylo 

prokázáno, že tlumí činnost jistého enzymu, který se 
nachází v tukových buňkách. Tlumení činnosti tohoto 
enzymu aktivuje odbourávání kožního tuku s výsledkem 
štíhlejšího a jemnějšího vzhledu. 

BODY
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                                                      Body Shaping Gel

Použití
Používejte jednou denně třikrát do týdne na paže, břicho, 
hýždě, a/nebo stehna. Naneste gel v hojném množství  
na ošetřovanou plochu a poté si opláchněte ruce. Použijte 
nástroj pro jemnou masáž ošetřované oblasti až do doby 
konce léčebného cyklu. Setřete přebytek výrobku vlhkým 
hadříkem. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte dále 
použitím produktu ageLOC® Dermatic Effects. Podrobný 
návod, jak používat a čistit váš nástroj Galvanic Spa, 
naleznete v uživatelské příručce pro ageLOC® Galvanic 
Body Spa. 

Doplňkové produkty
• ageLoc® Galvanic Body spa	–	představuje	patentovaný	

ageLOC® vodivý povrch k použití na tělo, který je 
navržen ke zvýšení přísunu ageLOC® do kůže. Pulzující 
proudění optimálně maximalizuje protistárnoucí účinky 
na oblastech	paží,	břicha,	hýždí	a	stehen.	Zároveň	
pomáhá stimulovat, pročišťovat a osvěžovat vaši pokožku, 
zatímco redukuje viditelné projevy stárnutí a dodá vašemu 
vzhledu štíhlejší, jemnější a pevnější efekt. 

•	ageLoc® edition nu skin Galvanic spa system™ II	–	
programovatelný přístroj Galvanic Spa s patentovaným 
samonastavitelným galvanickým prouděním  
a	výměnnými	nástavci	–	na	obličej,	pokožku	hlavy	a	tělo	-	
pracuje v součinnosti s ageLOC® Body Shaping Gel  
a jinými speciálně vyvinutými produkty k usnadnění 
přísunu klíčových složek.

• ageLoc® dermatic effects –	vědecky	vyvinutý	 
pro zajištění přísunu protistárnoucích přínosů ageLOC® 
do těla. Toto hydratační a tvarovací mléko na každodenní 
použití obsahuje složky, u kterých byla prokázána 
schopnost redukce viditelných projevů celulitidy, zatímco 
vaši pokožku zjemňuje. 

•	Liquid Body Lufra	–	sprchový	tělový	píling,	který	
revitalizuje a dodává pokožce jasnou záři. Jemně mleté 
skořápky vlašských ořechů odstraňují hrubou kůži  
na loktech, zadní straně paží, kolenou, patách a po celém 
těle. Díky Liquid Body Lufra získáte po každém 
osprchování hladší a jemnější pokožku.

Často kladené dotazy
co jsou arsupermarkery?
Super znaky spojené s věkem, neboli „arSupermarkery“,  
je termín vytvořený společností Nu Skin®, který popisuje 
chemické složky těla, jež ovlivňují způsob, jakým stárneme, 
a které jsou konečnými zdroji stárnutí.

Jaký je rozdíl mezi ageLoc® Body shaping Gel  
a ageLoc® dermatic effects?
Jak ageLOC® Body Shaping Gel tak ageLOC® Dermatic 
Effects byly vyvinuty za účelem zjemnění viditelných vrstev 
tuku a celulitidy a ke zlepšení pevnosti pokožky.  
Tyto produkty pomáhají poskytovat štíhlejší, jemnější  
a pevnější vzhled. Avšak mezi nimi existují důležité rozdíly. 
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	byl	vytvořen	jako	výrobek	

kompatibilní s nástrojem ageLOC® Galvanic Body Spa, 
který napomáhá v doručování klíčových složek  
do	pokožky.	Posiluje	mezibuněčnou	hmotu	(ECM)	
pokožky a pomáhá tak dosáhnout a udržovat její zdravý 
vzhled. Je také specificky vytvořen s cílem pomoci 
pokožku oživit a pročistit  a nabít ji novou energií, zatímco 
pracuje na redukci viditelných projevů stárnutí. 

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	zvyšuje	buněčnou	obnovu	
nezbytnou pro obnovu pokožky a vrací jí její přirozenou 
zářivou strukturu. Dále obsahuje technologii  
k okamžitému rozptýlení světla a pomáhá tak pokožce 
vypadat hladší a lepšího vzhledu. Poskytuje každodenní 
hydrataci a přináší okamžité zjemnění pokožky, zatímco 
prodlužuje účinky ageLOC® Body Shaping Gel 
(ageLOC®	Dermatic	Effects	není	vhodný	pro	použití	 
s	galvanickým	prouděním).

co je výhodou používání tělových produktů ageLoc®  
v rámci režimu péče o vaši pokožku? 
ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects 
byly vyvinuty jako komplementární produkty.  
Při společném použití poskytují tělu komplexní režim péče 
o pleť pro štíhlejší, jemnější a pevnější pokožku.  
Oba produkty byly vytvořeny tak, aby zahrnovaly 
patentované přísady, jejichž hodnota byla osvědčena 
technologií		ageLOC®	(technologie	navržená	na	patent,	
která se zaměřuje na arSupermarkery, konečné zdroje 
stárnutí).	Při	každodenním	použití	ráno	a	večer	přináší	
ageLOC® Dermatic Effects několik dodatečných klíčových 
složek, které pokožku hydratují, zatímco ji zjemňují  
a zpevňují, a poskytuje nepřetržité zásobování těmito 
klíčovými protistárnoucími přísadami do pokožky. 
ageLOC® Galvanic Body Spa společně s ageLOC® Body 
Shaping Gel pracuje na dodávání přínosných složek  
do pokožky při použití jednou denně třikrát do týdne. 
Jejich dodávání je usnadněno pomocí galvanického 
proudění. Používáním ageLOC® Dermatic Effects dvakrát 
denně a ageLOC® Galvanic Body Spa s ageLOC® Body 
Shaping Gel třikrát týdně vám poskytne optimální přísun 
klíčových protistárnoucích složek s efektem redukce  
projevů stárnutí. 
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co je celulitida?
Celulitida představuje vystouplé tukové buňky z nejhlubší 
vrstvy kůže, které tvoří dolíčky viditelné na povrchu kůže. 
Projevuje se jako “pomerančová kůže”, kterou lze pozorovat 
na stehnech, hýždích a někdy také na pažích a břišní oblasti. 

Za jak dlouho mohu začít pozorovat změny mé kůže  
při použití ageLoc® Body shaping Gel a ageLoc® 
Galvanic Body spa?
Individuální výsledky se budou lišit. Výzkum provedený  
do dnešního dne naznačuje, že by měl zákazník začít 
pozorovat zlepšení za pouhých osm týdnů. 

Složení
Water	(Aqua),	Butylene	Glycol,	Hydroxypropylcellulose,	
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Laminaria Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum 
Extract, Theobroma Cacao Extract, Sodium Hydroxide, 
Fragrance	(Parfum),	Chlorphenesin,	Caprylyl	Glycol,	
1,2-Hexanediol.

Zdravotní upozornění: Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je určen  
k použití pouze na zdravou pokožku. Nepoužívejte, pokud se na vašem 
těle vyskytují otevřené boláky nebo rány, kožní záněty, máte alergii  
na kovy nebo problematickou či příliš citlivou pleť. Před použitím se 
poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, používáte kardiostimulátor 
nebo podobný přístroj, trpíte epilepsií, máte kovové implantáty nebo v 
případě jiné nemoci.
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