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ageLOC® Body Shaping Gel 
(Alakformáló gél) 

ageLOC® pozicionálás
A Nu Skin® exkluzív  ageLOC® tudománya az 
arSuperMarkereket veszi célba -  az öregedés alapvető 
forrását.

A termék áttekintése
Az ön karcsúbb, feszesebb, lágyabb külsejéért! 
Az ageLOC® Body Shaping Gelt (Alakformáló gélt) 
kizárólag a szabadalmazott Nu Skin® Galvanic Spa 
készülékekkel való használatra fejlesztették ki, hogy 
testünket elhalmozza az  ageLOC® jótékony 
öregedésgátló hatásával. A vezető szépségszalonokban 
évek óta alkalmaznak különféle eszközöket és 
készítményeket a narancsbőr megjelenésének minimálisra 
csökkentése érdekében. Az  ageLOC®-kal a Nu Skin® egy 
lépéssel előbbre tart, az  ageLOC® Body Shaping Gel 
(Alakformáló gél) olyan intenzív hatású kezelő termék, 
amely csökkenti zsír és narancsbőr megjelenését, valamint  
segít a bőrnek feszesebb külsőt és általános jó megjelenést 
kölcsönözni. A  Nu Skin® Galvanic Spa készülékek 
szabadalmazott önszabályozó galvánárama  szinergikusan 
együttműködik az  ageLOC® Body Shaping Gellel a fő 
összetevők bejuttatásának megkönnyítése érdekében. Ez 
az exkluzív innováció segít a sejtenergia növelésében, a 
felfrissülésben és a megújulásban, csökkentve az öregedés 
látható jeleit. 

Célcsoport
elSŐdleGeS célcSoPorTok
•	A	feszesebb,	tónusosabb,	fiatalabbnak	látszó	testre	vágyó	

nők és férfiak.
•	Az	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	
és	a	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	Body	Shaping	
Geljelenlegi használói.

máSodlaGoS célcSoPorTok
•	Megjelenésükre	sokat	adó,	25-65	éves	nők,	akik	

alkalmanként kozmetikai szalonokba járnak.
•	Bármely	korú,	narancsbőrrel	és	a	test	öregedésének	

jeleivel küzdő nők.

A termék jótékony hatásai
•	az	ageLOC®	a	forrásánál	veszi	célba	az	öregedést,	hogy	

megőrizze a fiatalos külsőt és csökkentse az öregedés 
jeleit.

•	Segít	csökkenteni	zsír	és	narancsbőr	megjelenését	egy	
karcsúbb, kontúrosabb megjelenés érdekében.

•	Kisimítja	a	bőrön	található	gödrös	területeket.
•	Feszesebb	látványt	kölcsönöz	a	bőrnek	egy	fiatalosabb	

külső érdekében.
•	Erősíti	a	bőr	extracelluláris	mátrixát	(ECM)	egy	

egészségesebb külsejű bőr kialakítása és megtartása 
érdekében.

•	A	bőr	felfrissítésére	és	megtisztítására	alakították	ki	–	
hogy az öregedés látható jeleit is csökkentse.

•	Általánosságban	javítja	a	bőr	megjelenését.	

Fő összetevők
•	ageloc®	–	a	Nu	Skin®	szabadalmazott	egyedi	

összetevőket tartalmazó technológiája az 
arSupermarkereket, az öregedés fő forrásait veszik célba.

•	Laminaria Digitata (barna alga) –	elősegíti	a	zsírlebontást	
és	bizonyítottan	növeli	a	bőr	ECM	aktivitását.

•	Teobromin (Teobroma cacao kivonat)	–	kimutatták,	
hogy akadályozza egy bizonyos enzim működését a 
zsírsejtekben, ami által aktiválja a bőr zsírlebontását, így 
karcsúbb, lágyabb megjelenést eredményez. 

BODY
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Alkalmazás
Használja hetente háromszor karján, alhasán, fenekén és/
vagy combján! Bőségesen alkalmazza a kezelendő 
területeken, majd mosson kezet! A készülékkel masszírozza 
lágyan a területet, amíg a kezelés teljesen be nem 
fejeződik! A maradék terméket törölje le nedves 
törölközővel! Az optimális eredmény érdekében használja 
utána	az	ageLOC®	Dermatic	Effects	Feszesítő	testápolót.	
A Galvanic Spa készülék használatáról és tisztításáról az  
ageLOC® Galvanic Body Spa használati útmutatójában 
talál tájékoztatást. 

Kiegészítő termékek 
•	ageloc® Galvanic Body Spa  –	szabadalmazott	

ageLOC® kezelőfelületét  arra tervezték, hogy minél 
több ageLOC®-ot juttasson a bőrbe. A pulzáló áram 
optimalizálja az öregedésgátló hatást a karon, hason, 
fenéken és combon. Segít a bőr stimulálásában, 
tisztításában és felfrissítésében, egyben csökkenti az 
öregedés látható jeleit a karcsúbb, lágyabb és feszesebb 
megjelenés érdekében. 

• ageloc® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ ii  	–	a	
programozható Galvanic Spa készülék szabadalmazott 
önszabályozó galvánáramával és cserélhető kezelőfejeivel 
–	arcra,	fejbőrre	és	testre	–	szinergikusan	együttdolgozik	
az ageLOC® Body Shaping Gellel és más, speciálisan 
megalkotott termékekkel, hogy megkönnyítse a fő 
összetevők bevitelét a lehető legjobb hatás érdekében. 

•	ageloc® dermatic effects feszesítő testápoló	–	
tudományosan fejlesztették ki arra, hogy az ageLOC® 
öregedésgátló, jótékony hatását teste juttassa. E 
mindennapos hidratáló és feszesítő testápoló összetevői 
bizonyítottan csökkentik  narancsbőr megjelenését, 
egyben lágyítják a bőrt. 

•	liquid Body lufra (Tusfürdő testradírral) –	revitalizálja	a	
bőrt és ragyogó fényt kölcsönöz neki zuhanyzás közben. 
A finomra őrölt dióhéj ledörzsöli a megkeményedett bőrt 
a könyökről, karról, térdről, sarokról és a test minden 
felületéről. A Liquid Body Lufrával ön lágyabb, finomabb 
érzetű bőrrel hagyja el a zuhanykabint.

Gyakran ismételt kérdések 
mi az arSupermarker?
A korral kapcsolatos szupermarker, vagy “arSupermarker” 
fogalmat a Nu Skin® alkotta meg, az olyan, testkémiai 
összetevők leírására, amelyek öregedésünk mikéntjét 
befolyásolják	–	ezek	az	öregedés	kiváltó	forrásai.	

mi a különbség az ageloc® Body Shaping Gel és az 
ageloc® dermatic effects között?
Az ageLOC® Body Shaping Gelt (Alakformáló gélt) és az 
ageLOC® Dermatic Effects Alakformáló testápolót 
egyaránt arra fejlesztették ki, hogy csökkentse a zsír és 
narancsbőr megjelenését, és  feszesebb külsőt 
kölcsönözzön a bőrnek. Ezek a termékek segítenek egy 
karcsúbb, lágyabb és feszesebb külső elérésében. Ennek 
ellenére vannak köztük fontos különbségek.

•	Az	ageLOC®	Body	Shaping	Gelt	az	ageLOC®	Galvanic	
Body Spa készülékhez tervezték, amely segít bejuttatni a 
fő összetevőket a bőrbe. Erősíti a bőr extracelluláris 
mátrix	(ECM)	aktivitását	egy	egészséges	külsejű	bőr	
létrehozásáért és fenntartásáért. Speciálisan arra is 
tervezték, hogy segítsen felfrissíteni, tisztítani és 
energiával feltölteni a bőrt, miközben csökkenti az 
öregedés látható jeleit.

•	Az	ageLOC®	Dermatic	Effects	fokozza	a	bőr	
megújulásához szükséges sejtmegújulást, és visszaadja  
természetes, üde külsejét. Technológiájával segíti a 
fényeloszlást is, hogy a bőrt lágyabbnak mutassa és 
javítsa felszíni megjelenését. Elvégzi a napi hidratálást és 
azonnal lágyítja a bőrt, az ageLOC® Body Shaping Gel 
jótékony hatásainak kiterjesztésével (az ageLOC® 
Dermatic Effects Alakformáló testápoló nem használható 
együtt galvánárammal).

milyen jótékony hatásra számíthatunk az ageloc® 
testápoló termékek rendszeres használatával?
Az ageLOC® Body Shaping Gelt és az ageLOC® 
Dermatic Effects Alakformáló testápolót kiegészítő 
terméknek fejlesztették ki. Együttes használatuk átfogó 
karcsúsító, lágyító és bőrápoló kezelést nyújt a testnek. 
Mindkét	termék	szabadalmazott	összetevőket	tartalmaz,	az	
ageLOC® tudomány (szabadalmazott technológia, amely 
az arSupermarkereket, az öregedés kiváltó forrását veszi 
célba) jóváhagyásával. Napi, reggeli-esti használatával az 
ageLOC® Dermatic Effects több kulcsfontosságú 
összetevője hidratálja, lágyítja és feszesíti a bőrt, miközben 
ellátja a lényeges öregedésgátló összetevőkkel.  Az 
ageLOC® Galvanic Body Spa az ageLOC® Body Shaping 
Gellel együtt heti háromszori használat során, a 
galvánáram segítségével a bőrt jótékony hatóanyagokhoz 
juttatja.  Az ageLOC® Dermatic Effects naponta kétszeri 
és az ageLOC® Galvanic Body Spa, valamint az ageLOC® 
Body Shaping Gel heti háromszori használata megfelelő 
mennyiségű öregedésgátló összetevővel látja el önt, hogy 
csökkentse az öregedés jeleit. 
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mi a cellulitisz?
A cellulitisz a zsírsejtek kitüremkedése a bőr legalsó 
rétegéből, amely látható gödrösödést okoz a bőr felszínén. 
Nevezik	“karfiolnak”	is	vagy		“narancsbőrnek”.	Általában	a	
combon és a fenéken jelenik meg, de néha a karokon vagy 
az alhasi területeken is előfordul.

milyen gyorsan tapasztalok különbséget a bőrömön, ha 
az ageloc® Body Shaping Gelt és az ageloc® 
Galvanic Body Spa-t használom?
Az eredmény egyénfüggő. A kutatási adatok azt mutatják, 
hogy a fogyasztó akár már nyolc hét múltán is észreveheti 
a különbséget.

Összetevők
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.

Figyelmeztetés: az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék csak 
egészséges bőrön alkalmazható! Ne használja sérült vagy sebes 
felületen, bőrgyulladás vagy fémallergia esetén, illetve problémás vagy 
túlérzékeny bőrön! Használata előtt kérje ki orvosa véleményét, ha 
terhes, pacemakerrel vagy hasonló eszközzel él, fémimplantátuma van, 
vagy valamilyen betegségben szenved!

ag
eL

O
C

BS
G

_W
EB

_H
U

_1
11

0_
PS

   
   

   
 ©

 2
01

1 N
SE

 P
ro

du
ct

s, 
In

c. 

                                                      Body Shaping Gel (Alakformáló gél)


