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ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

Postavenie ageLOC®

Druhotný trh:

Nu Skin® exkluzívna ageLOC® veda zameraná na
arSuperMarkers – prvotné príznaky starnutia.

Prehľad o produkte

Pre váš štíhlejší, pevnejší a vyhladenejší výraz. ageLOC®
Body Shaping Gel bol vyvinutý na kompatibilné použitie
spolu s patentovaným Nu Skin® Galvanic Spa zariadením
a prináša telu protistarnúce efekty ageLOC®. Už po dlhé
roky sa v kúpeľoch využívala kombinácia špeciálneho
ošetrenia prístrojom a produktov na vyhladenie celulitídy.
Pomocou ageLOC®sa Nu Skin® posunul o krok vpred.
ageLOC® Body Shaping Gel je intenzívny produkt na
úrovni kúpeľného ošetrenia, ktorý minimalizuje a vyhladzuje
vzhľad tukom a celulitídou postihnutých partií, zlepšuje
pevnosť a celkový vzhľad pokožky. Patentované
samoprispôsobivé galvanické prúdenie zariadenia Nu Skin®
Galvanic Spa pracuje súčasne spolu s efektívnym zložením
ageLOC® Body Shaping Gel a zabezpečuje transport
kľúčových zložiek. Táto exkluzívna inovácia napomáha
zvýšeniu bunkovej energie, ako aj osviežuje a očisťuje pleť
popri redukcii viditeľných známok starnutia.

Cieľová skupina
Primárny trh:

• Ženy a muži túžiaci po pevnejšom, tónovanejšom a
mladšie vyzerajúcom tele.
• Súčasní užívatelia ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel.

• Ženy pestujúce si vzhľad vo vekovej kategórii 25-65
rokov, ktoré príležitostne navštevujú kúpele.
• Ženy bez rozdielu veku majúce celulitídu a/alebo
pozorujúce príznaky starnutia na tele.

Učinky produktu

• ageLOC® sa zameriava na prvotné známky starnutia a
zachovanie mladistvého vzhľadu, pričom redukuje
príznaky starnutia pleti.
• Napomáha minimalizácii a vyhladeniu tukom a celulitídou
postihnutých partií, čím navodzuje štíhlejší, viac
kontúrovaný vzhľad pokožky.
• Vyhladzuje nerovné partie.
• Zlepšuje pevnejší výraz pleti a mladistvejší vzhľad.
• Posilňuje mimobunkovú pôdu (ECM) pokožky a
napomáha tvorbe a zachovaniu zdravo vyzerajúcej pleti.
• Špeciálne vyvinutý na osvieženie a očistenie pleti,
zatiaľčo redukuje viditeľné príznaky starnutia.
• Napomáha zlepšiť celkový vzhľad pleti.

Hlavné zloženie

• ageLOC® – vlastná technológia Nu Skin®, obsahujúca
špecifické zloženie, ktoré sa zameriava na
arSuperMarkers, prvotné príznaky starnutia.
• Laminaria Digitata – napomáha odbúravať tuky a
preukázateľne zvyšuje ECM pokožky.
• Teobromín (theobroma cacao výťažok) – cielene
likviduje určitý enzým v tukových bunkách. Likvidácia
tohto enzýmu aktivuje odbúravanie tukov, čo vedie
k štíhlejšiemu a vyhladenejšiemu vzhľadu pokožky.
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Body Shaping Gel
Použitie

Použite raz denne počas troch dní v týždni na oblasť
ramien, brucha, zadku a/alebo stehien. Gél aplikujte jemne
na ošetrovanú oblasť, potom si umyte ruky. Zariadením
jemne masírujte ošetrované miesto na tele, až kým nie je
cyklus ošetrenia skompletizovaný. Nadbytočný produkt
utrite vlhčenou utierkou. Pre dosiahnutie ešte lepších
výsledkov, následne použite ageLOC® Dermatic Effects.
Pre kompletné inštrukcie ohľadom používania a očistenia
Galvanic Spa zariadenia, si prosím, naštudujte manuál
ageLOC® Galvanic Body Spa Owner’s Manual.

Doplnkové produkty
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• ageLOC® Galvanic Body Spa – vyznačuje sa vlastným
ageLOC® telovým nadstavcom, vyvinutým na zvýšené
dodanie ageLOC® do pokožky. Pulzujúce prúdenie
optimálne maximalizuje protistarnúce efekty na
ramenách, bruchu, zadku a stehnách. Napomáha taktiež
stimulácií, očisťuje a osviežuje pleť. Redukuje viditeľné
známky starnutia – pre váš štíhlejší, vyhladenejší, pevnejší
výraz.
• ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
programovateľný Galvanic Spa prístroj s patentovaným
samoprispôsobovacím galvanickým prúdením
a vymeniteľnými nadstavcami na tvár, vlasovú pokožku
a telo, ktorý za spolupôsobenia ageLOC® Body Shaping
Gel a špeciálne vyvinutých produktov vytvára optimálne
pôsobenie účinných kľúčových zložiek.
• ageLOC ® Dermatic Effects – vedecky vyvinutý na
dodanie protistarnúcich ageLOC® účinkov do tela. Toto
zvlhčujúce a kontúrovacie mlieko obsahuje zloženie, ktoré
denne pomáha redukovať vzhľad celulitídy a vyhladzuje
pleť.
• Liquid Body Lufra – revitalizuje a rozžiari pleti počas
sprchovania. Vďaka obsahu zo škrupín z lieskových
orechov sa zbavíte drsných partií na lakťoch, ramenách,
kolenách, pätách a po celom tele. Po použití Liquid Body
Lufra vykročíte zo sprchy s hladšou a jemnejšou
pokožkou.

Často kladené otázky

Čo sú arSuperMarkers?
Markery súvisiace s procesom starnutia alebo
“arSuperMarkers” je termín vytvorený Nu Skin® , ktorý
charakterizuje chemické zložky v našom tele spôsobujúce
to, do akej miery starneme.

Aký je rozdiel medzi ageLOC® Body Shaping Gel a
ageLOC® Dermatic Effects?
Oba, ageLOC® Body Shaping Gel, aj ageLOC® Dermatic
Effects, boli vyvinuté na vyhladenie vzhľadu nadváhou a
celulitídou postihnutých partií a celkové spevnenie pokožky.
Tieto produkty navodzujú štíhlejší, vyhladenejší a pevnejší
vzhľad pleti. Hoci existujú medzi nimi patričné rozdiely.
• ageLOC® Body Shaping Gel bol určený na použitie
kompatibilné so zariadením ageLOC® Galvanic Body
Spa, ktoré zaručuje dodanie kľúčových zložiek do
pokožky. Posilňuje mimobunkovú pôdu (ECM) pokožky
a napomáha tvorbe a zachovaniu zdravo vyzerajúcej pleti.
Je takisto špeciálne vyvinutý na osvieženie, očistenie
a rozžiarenie pleti, zatiaľčo redukuje viditeľné príznaky
starnutia.
• ageLOC® Dermatic Effects zlepšuje bunkovú obnovu
potrebnú pre obnovenie pokožky a navracia pleti jej
prirodzený rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú
technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom
napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad
pokožky. Poskytuje každodenný hydratačný účinok a
okamžite vyhladzuje pleť, pričom napomáha predĺžiť
účinky ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC®
Dermatic Effects nie je vhodný na použitie pri
galvanickom prúdení).
Aký je účinok používania ageLOC® Body produktov
v rámci denného režimu?
ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects
boli vyvinuté ako doplnkové produkty. Pri súčasnom
používaní predstavujú kompletný zoštíhľovací, vyhladzovací
a spevňovací režim starostlivosti o telo. Oba produkty boli
vyvinuté s obsahom vlastných zložiek, vyvinutých vedou
ageLOC® (na patent navrhnutá technológia zameraná na
arSupermarkers-prvotné príčiny starnutia). Pri
každodennom používaní ráno i večer predstavuje
ageLOC® Dermatic Effects produkt s obsahom ďalších
kľúčových zložiek, ktoré hydratujú, vyhladzujú a spevňujú,
ako aj poskytujú pokožke neustály zdroj protistarnúcich
zložiek. ageLOC® Galvanic Body Spa v kombinácii s
ageLOC® Body Shaping Gel dodávajú pokožke účinné
zložky pri použití raz denne, tri dni v týždni, pomocou
vylepšenia vo forme galvanického prúdenia. Pri použití
ageLOC® Dermatic Effects dvakrát denne a ageLOC®
Galvanic Body Spa v kombinácii s ageLOC® Body Shaping
Gel trikrát do týždňa je do pokožky dodávaná optimálna
dávka najvyššej úrovne kľúčových protistarnúcich zložiek,
čím sa redukujú známky starnutia.
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Body Shaping Gel
Čo je celulitída?
Celulitída predstavuje vysunutie tukových buniek
z najhlbších vrstiev pokožky, čím sa tvoria jamky,
viditeľné na povrchu pokožky. Pôsobí ako topografická
"pomarančová kôra" alebo "hubka" a je viditeľná v oblasti
stehien, na zadku, niekedy však aj na ramenách a bruchu.
Kedy môžem na svojej pokožke pozorovať zlepšenie pri
používaní ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC®
Galvanic Body Spa?
Je to individuálne. Výskum preukázal, že používatelia
spozorovali zlepšenie v priebehu ôsmich týždňov.

Zloženie

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.
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Varovanie ohľadom zdravia: Zariadenie ageLOC® Galvanic Body Spa
odporúčame používať len na zdravú pleť. Nepoužívajte na otvorené
rany či poranenia, podráždenú pleť, ani v prípade alergie na kovy, či inak
problematickú alebo nadmerne citlivú pokožku. O použití prístroja sa
poraďte so svojím lekárom ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo
iné obdobné zariadenie, trpíte epilepsiou, máte na zuboch kovové
vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov, alebo ak trpíte chorobou.
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