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ageLOC® Body Shaping Gel 

ageLOC® Konumlandırma 
Nu Skin®’ in seçkin ageLOC® bilimi yaşlanmanın temel 
kaynakları olan arSuperMarkers’ı hedefler.

Ürünün Genel Tanıtımı
Daha ince, sıkı ve pürüzsüz görünmeniz için. 
ageLOC®Body Shaping Gel vücudunuzun ageLOC®un 
anti-aging faydalarından yararlanması amacıyla özellikle 
patentli Nu Skin® Galvanic Spa cihazlarıyla birlikte çalışmak 
için formüle edilmiştir. Yıllar boyunca, selülitli görünümü 
azaltmak için en seçkin spa’lar birtakım özel tedavi araçları 
ve formüllerinin kombinasyonlarını uygulamıştır. ageLOC® 
sayesinde Nu Skin® bunu bir adım ileriye taşıyor. ageLOC® 
Body Shaping Gel, yağların ve selülitlerin görüntüsünü 
azaltan ve pürüzsüzleştiren, cildin sıkı görünümünü artıran 
ve cildin genel görünümünü iyileştiren yoğun ve spa 
kalitesinde bir üründür. Nu Skin® Galvanic Spa cihazlarının 
patentli kendi kendini ayarlayan galvanik akımı önemli 
bileşenlerin iletilmesini kolaylaştırmak için etkisi kanıtlanmış 
ageLOC® Body Shaping Gel’in bileşenleriyle sinerji 
içerisinde çalışır. Bu seçkin inovasyon hücresel enerjiyi 
artırmaya ve bir yandan yaşlanmanın gözle görünür 
belirtilerini azaltırken bir yandan da tazeleyip arındırmaya 
yardımcı olur.

Hedeflenen Kitle
BİrİNCİL PİyaSaLar
•	Sıkılaşmış,	gerilmiş	ve	daha	genç	görünen	bir	vücut	

isteyen kadınlar ve erkekler.
•	Mevcut	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	

System™ II ve Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel müşterileri.

İkİNCİL PİyaSaLar
•	Beden	imajının	farkında	olan	ve	arasıra	spa’ya	gidebilen	

25-65 yaş arası kadınlar.
•	Selüliti	olan	ve	vücutlarında	yaşlanmanın	belirtilerini	

taşıyan her yaştan kadın.

Ürünün Faydaları
•	ageLOC®	®	cildin	genç	görünümünü	korumasına	

yardımcı olurken aynı zamanda yaşlanmanın nihai 
kaynaklarını da hedefler.

•	Daha	ince	ve	biçimli	bir	görünüme	kavuşmak	için	yağların	
ve selülitlerin görünümünü azaltır ve düzleştirir.

•	Çukurlu	bölgeleri	pürüzsüzleştirir.
•	Daha	genç	bir	görünüm	sağlamak	için	cildin	sıkı	

görünümünü iyileştirir.
•	Sağlıklı	görünen	bir	cilt	oluşturmak	ve	öylesi	bir	cildi	
koruyabilmek	için	cildin	ekstrahücresel	matriksini	(ECM)	
güçlendirir.

•	Yaşlanmanın	gözle	görünür	belirtilerini	azaltacak	şekilde	
cildi tazeleyip arındırmaya yardımcı olmak üzere formüle 
edilmiştir. 

•	Cildin	genel	görünümünü	iyileştirmeye	yardımcı	olur.

Bileşenindeki Ana Maddeler
•	ageLOC®: yaşlanmanın nihai kaynakları olan 
arSuperMarkers’ı	hedefleyen	spesifik	bileşenler	içeren	
tescilli Nu Skin® teknolojisidir.

•	Laminaria Digitata: Yağ yıkımını artırmaya yardım eder ve 
cildin	ECM’sini	artırdığı	görülmüştür.

•	Theobromine (Theobroma cacao) özütü: yağ 
hücrelerindeki belirli bir enzimi engellediği görülmüştür. 
Bu enzimin engellenmesi dermatik yağ yıkımını 
etkinleştirir, ve böylece daha zayıf ve pürüzsüz bir 
görüntü elde edilir.

BODY



2

www.nuskin.comwww.nuskin.com

                                                      Body Shaping Gel

Kullanım Şekli
Kollar, karın, uyluklar ve/veya kalça üzerinde, haftada üç 
gün, günde bir defa uygulayın. Jeli bakım yapılacak olan 
bölge üzerine bolca sürün ve ellerinizi durulayın. Bakım 
döngüsü tamamlanana kadar bölgeye nazik bir şekilde 
masaj yapmak için cihazı kullanın. Fazla ürünü nemli bir bez 
yardımıyla	silin.	En	iyi	sonuçları	almak	için	bu	ürünün	
ardından	ageLOC	Dermatic	Effects	kullanın.	Galvanic	Spa	
cihazının nasıl kullanılacağına ve temizleneceğine dair 
talimatların tamamını okumak için ageLOC® Galvanic 
Body Spa Kullanıcı Kılavuzunu inceleyin.

Bütünleyici Ürünler
•	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa:	ageLOC®un	cildinize	

daha fazla iletilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış olan 
tescilli bir ageLOC® vücut iletkeni bulunur. Titreşimli akım 
kollar, karın, uyluklar ve kalçalar üzerindeki anti-aging 
etkisini optimum düzeyde artırır. Ayrıca, daha ince, 
pürüzsüz ve sıkı görünmenizi sağlamak amacıyla bir 
yandan cildinizi canlandırır, arındırır ve tazeler, bir yandan 
da yaşlanmanın gözle görünür belirtilerini azaltır.

•	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II:	
patentli ve kendi kendine ayarlanabilen galvanik akım ve 
birbiri yerine geçebilen başlıkları (yüz, saç derisi ve vücut 
için)	içeren	programlanabilen	Galvanic	Spa	cihazı	
optimum performans için önemli bileşenlerin cilde nüfuz 
etmesini kolaylaştırmak amacıyla ageLOC® Body 
Shaping Gel ve diğer özel formüllü ürünler ile sinerjik 
olarak çalışır.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects:	vücudunuzun	ageLOC®un	
anti-aging faydalarından yararlanması amacıyla bilimsel 
olarak formüle edilmiştir. Bu günlük nemlendirici ve 
biçimlendirici losyon cildi pürüzsüzleştirirken selülitlerin 
görünümünü de azalttığı görülen bileşenler içermektedir.

•	Liquid	Body	Lufra:	cildi	yeniden	canlandırır	ve	siz	duş	
aldıkça cilde ışıltılı bir parlaklık verir. Ceviz kabuğu tozu 
dirseklerde, kolların arka yüzünde, dizlerde, topuklarda ve 
diğer bölgelerde bulunan sertleşmiş cildi yumuşatır. 
Liquid	Body	Lufra	sayesinde	duştan	daha	pürüzsüz	ve	
yumuşak hisseden bir ciltle çıkacaksınız.

Sıkça Sorulan Sorular
arSupermarkers Nedir?
Yaşlılıkla	ilgili	süper	işaretleyiciler	ya	da	“arSuperMarkers”	
Nu Skin® tarafından üretilmiş bir terimdir ve vücuttaki nasıl 
yaşlandığımızı etkileyen ve yaşlanmanın nihai kaynakları 
olan kimyasal bileşenleri tanımlar.

ageLOC® Body Shaping Gel ile ageLOC® Dermatic 
Effects arasındaki farklar nelerdir?
Hem ageLOC® Body Shaping Gel hem de ageLOC® 
Dermatic	Effects	yağların	ve	selülitlerin	görünümünü	
pürüzsüzleştirmek ve cildin sıkı görünümünü iyileştirmek 
için geliştirilmiştir. Bu ürünler daha ince, pürüzsüz ve sıkı bir 
görünüme sahip olmanıza yardımcı oluyor. Ancak, onları 
birbirinden ayıran önemli noktalar var.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel,	önemli	bileşenlerin	cilde	

nüfuz etmesine yardımcı olan ageLOC® Galvanic Body 
Spa cihazı ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Sağlıklı 
görünen bir cilt oluşturmak ve öylesi bir cildi koruyabilmek 
için	cildin	ECM’sini	güçlendirir.	Ayrıca,	yaşlanmanın	
belirtilerini azaltırken bir yandan da cildinizi tazelemeye, 
arındırmaya ve yeniden enerji kazandırmaya yardımcı 
olmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	gerekli	hücre	yenilenmesini	
artırır ve böylece doğal parlak yapısını geri getirir. Ayrıca, 
cildin daha pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin 
görünümünün güzelleşmesini sağlamak için ışığı anında 
dağıtan bir teknoloji içerir. Günlük nemlendirme sağlar ve 
cildi anında pürüzsüzleştirir, ve bir yandan da ageLOC® 
Body	Shaping	Gel’in	(ageLOC®	Dermatic	Effects	
galvanik	akımlarla	kullanım	için	uygun	değildir)	faydalarını	
artırmaya yardımcı olur.

ageLOC® vücut ürünlerini kür halinde kullanmanın 
faydaları nelerdir?
ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® Dermatic 
Effects	birbirini	bütünleyici	ürünler	olarak	geliştirilmiştir.	
Birarada kullanıldıkları zaman vücut için tam anlamıyla daha 
ince, pürüzsüz ve sıkı bir cilt bakım kürü sağlarlar. Her iki 
ürün de ageLOC® bilimi (yaşlanma kaynağı 
arSuperMarkers’ı	hedefleyen	patent	başvurusu	yapılmış	bir	
teknoloji)	tarafından	kanıtlanmış	olan	tescilli	bileşenler	
içerecek şekilde formüle edilmiştir. Hergün sabah ve gece 
kullanılan	ageLOC®	Dermatic	Effects	pürüzsüzleştirirken	
ve sıkılaştırırken nemlendiren pekçok ilave bileşen içerir ve 
bu önemli anti-aging bileşenlerinin cildinize sürekli bir 
şekilde temin edilmesini sağlar. ageLOC® Body Shaping 
Gel ile kullanılan ageLOC® Galvanic Body Spa haftada üç 
gün, günde bir defa kullanıldığında cilde faydalı bileşenler 
temin etmek için çalışır ve galvanik akım bileşenlerin 
iletilmesini	güçlendirir.	ageLOC®	Dermatic	Effects	günde	
iki defa kullanıldığında ve ageLOC® Galvanic Body Spa 
cihazı ageLOC® Body Shaping Gel ile birlikte haftada üç 
defa kullanıldığında yaşlanma görüntüsünün azalmasını 
sağlamak için önemli anti-aging bileşenlerinin optimum 
şekilde nüfuz etmesini sağlar.
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Selülit nedir?
Selülit yağ hücrelerinin cildin en derin tabakasından dışarı 
çıkması ve cildin yüzeyinden görünebilen çukurlar 
oluşturmasıdır. Uyluklarda ve kalçalarda ve bazen de 
kollarda	ve	karında	görülen	“portakal	kabuğu”	ya	da	“şilte”	
tipi yüzey şekilleridir.

ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® Galvanic 
Body Spa kullanırsam cildimde ne kadar süre sonra 
farklılık görürüm?
Sonuçlar herkeste farklı seyredecektir. Zamana ilişkin 
araştırmalar kullanıcıların sekiz hafta gibi kısa bir sürede 
iyileşme görebileceğini göstermektedir.

İçindeki maddeler
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.

Sağlık uyarısı: ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı 
sadece	sağlıklı	ciltler	üzerinde	kullanmak	içindir.	Eğer	açık	
iltihaplı bir yeriniz veya yaranız varsa, cildinizde iltihap 
varsa, metale alerjiniz varsa ya da sorunlu veya aşırı hassas 
bir	cildiniz	varsa	kullanmayınız.	Eğer	hamileyseniz,	kalp	pili	
veya benzer bir cihaz kullanıyorsanız, sara hastasıysanız, 
metal bir implantınız varsa ya da hastaysanız cihazı 
kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
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