Nu Skin® produktinformation

ageLOC® Galvanic Body Spa
Tilfører huden op til 10 gange så mange
ageLOC® ingredienser

ageLOC® positionering

Nu Skin®s eksklusive ageLOC® videnskab går efter
arSuperMarkers - de grundlæggende kilder til ældning.

Produktoversigt

Optimering af din krop. Nu Skin® har skabt fremtidens
kropspleje med ageLOC® Galvanic Body Spa. Den nye
ageLOC® Galvanic Body Spa med pulserende teknologi
er ergonomisk udviklet for nem brug og håndtering under
kropsbehandlinger. Den har en navnebeskyttet ageLOC®
ledende overflade, som er udviklet for at tilføre huden op
til 10 gange så mange ageLOC® ingredienser, når den
anvendes med ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC®
Galvanic Body Spa går efter de grundlæggende kilder til
ældning, mens den mindsker forekomsten af cellulites,
samt udglatter huden for et slankere mere opstrammet
udseende. Den har også selvjusterende strømme, oplyst
display og lydindikatorer, hvilket gør det til et
aldersbekæmpende kropsplejesystem, der er nemt at
anvende derhjemme.
Nyudviklet, patentanmeldt galvanisk pulserende teknologi
er optimeret for at give den maksimale aldersbekæmpende
virkning på arme, mave, balder og lår. Huden på kroppen
er tykkere og mindre følsom, hvilket gør at en pulserende
galvanisk strøm passer bedre her. Den hjælper også med
at stimulere, rense og opfriske huden for at mindske synlige
ældningstegn - for et slankere, mere opstrammet og
ungdommeligt udseende i dag og i fremtiden.

Målgruppe

Primær målgruppe
• Kvinder og mænd, som ønsker en opstrammet, yngre
udseende krop.
• Eksisterende ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II og Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel brugere.

S ekundær målgruppe
• Imagebevidste kvinder i alderen 25 - 65, som af og til
går i spacenter.
• Kvinder i alle aldre med cellulites og/eller ældningstegn
på kroppen.

Produktfordele

• Hjælper med at tilføre huden vigtige ingredienser.
• Optimeret pulserende galvanisk strøm hjælper med at
stimulere, rense og opfriske huden, samt med at mindske
synlige ældningstegn.
• Laboratorieforskning viser, at behandlinger med
galvanisk strøm kan fremme tilførslen af
aldersbekæmpende ingredienser i op til 24 timer.

Nye egenskaber

• Tilpasser sig automatisk din hud - anvender den korrekte
mængde strøm for en mere effektiv behandling.
• Forbedret ergonomi - den nye form på ageLOC® Galvanic
Body Spa er udviklet for bedre at følge kroppens konturer.
• ageLOC® ledende overflade - har en større navnebeskyttet
ageLOC® ledende overflade, som kan tilføre din hud op til
10 gange så mange ageLOC® ingredienser.

Anvendelse

For optimale resultater anvendes ageLOC® Galvanic
Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel en gang om
dagen, tre dage om ugen på lår, arme, balder og/eller
mave. Læs brugermanualen igennem før du begynder din
galvaniske behandling.

Komplementærprodukter

• ageLOC ® Body Shaping Gel - udviklet for at arbejde
eksklusivt sammen med Nu Skin® Galvanic Spa
instrumenterne for at tilføre kroppen de
aldersbekæmpende fordele fra ageLOC®, udglatte
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Galvanic Body Spa
forekomsten af cellulites og hjælpe med at opfriske og
rense huden, samtidig med at synlige ældningstegn
mindskes.
• ageLOC ® Dermatic Effects - videnskabeligt udviklet
for at tilføre kroppen de aldersbekæmpende fordele fra
ageLOC®. Denne fugtende og opstrammende lotion til
dagligt brug indeholder ingredienser, der hjælper med at
hæmme fedtproduktionen, stimulerer fedtnedbrydelsen
og forebygger forekomsten af cellulites, samtidig med at
huden udglattes.

Ofte stillede spørgsmål

2

Hvad er unikt ved ageLOC ® Galvanic Body Spa?
ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet for brug
sammen med ageLOC® Body Shaping Gel på kroppen ikke i ansigtet. Dette instrument er udviklet for at gå
efter større overflader med en patentanmeldt ageLOC®
ledende overflade, der fanger 10 gange så mange
vigtige ingredienser mellem den ledende overflade og
huden (sammenlignet med kropselektroden). Dernæst er
designet mere ergonomisk, hvilket gør det lettere at
benytte og håndtere instrumentet under
kropsbehandlinger. For det tredje går ageLOC®
Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel
efter slutfordelene/resultaterne (dvs. forekomsten af
cellulites, opstramning, toning etc.) som er forskellige fra
dem i ansigtet. Endelig er huden på kroppen tykkere og
mindre følsom, hvilket gør, at den reagerer bedre på en
pulserende galvanisk strøm.
Hvad er forskellen mellem en pulserende galvanisk
strøm og en konstant galvanisk strøm?
En konstant galvanisk strøm har en stabil tilførsel. Den
bølger ikke og varierer ikke i amplitude. En pulserende
galvanisk strøm varierer mellem to forskellige,
forudbestemte niveauer. Bemærk disse er meget
forskellige fra skiftende strømme (AC). Inden for
skiftende strømme svinger polariteten mellem positive
og negative poler. En pulserende galvanisk strøm passer
bedre til kroppen.
Hvad er fordelene ved at anvende en pulserende
galvanisk strøm på kroppen?
Direkte (galvaniske) strømme, uanset om de er
pulserende eller ej, kan hjælpe med tilførslen af ens
ladede ingredienser til huden ved at forbedre den
osmotiske gennemstrømning. Dette er i stigende

omfang vigtigt for at fremme tilførslen af vigtige
ingredienser til områder med tykkere hud. Yderligere
forskning har vist, at den pulserende strøm fremmer
væskevibration, som med tiden fremmer sund
cirkulation. Pulserende galvaniske strømme hjælper med
at stimulere huden og øge cellekommunikationen for at
hjælpe med at rense og opfriske huden og mindske
synlige ældningstegn. Pulserende galvaniske strømme er
optimalt udviklet for brug på kroppen, hvor huden kan få
gavn af forbedret væskevibration.
Hvad er fordelen ved en rillet ledende overflade?
Den patentanmeldte, rillede ageLOC® ledende
overflade fastholder 10 gange så mange vigtige
ingredienser på området mellem den ledende overflade
og huden (sammenlignet med kropselektroden).
Hvor meget pres skal jeg benytte?
Nu Skin®s Galvanic Spa instrumenter bør anvendes blidt
og kun med let pres. Der er ingen grund til at presse
hårdere for at få ekstra fordele. De galvaniske strømme
gør arbejdet for dig.
Må ageLOC ® Galvanic Body Spa benyttes i ansigtet?
Nej. ageLOC® Galvanic Body Spa er ikke udviklet for
brug i ansigtet. Dette instrument er udviklet specifikt for
brug på kroppen. Det dækker et større område, følger
let kroppens konturer og når det kombineres med
ageLOC® Body Shaping Gel fremkommer
slutresultaterne (dvs. mindsket forekomst af cellulites,
udglattet hud, opstramning, toning, etc.). Det anvender
også en pulserende strøm, som bedre tilpasser sig
strukturelle forskelle og specifikke egenskaber i det
behandlede område. ageLOC® Galvanic Body Spa bør
kun benyttes som foreskrevet.
Er ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body
Shaping Gel og ageLOC ® Dermatic Effects
vægttabsprodukter?
Nej, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er ikke
vægttabsprodukter. ageLOC® produkterne til kroppen
er udviklet for at mindske og udglatte forekomsten af
cellulites, forbedre hudens fasthed og fremme
ungdommeligt udseende hud.
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Galvanic Body Spa
Helbredsmeddelelse: ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet
må kun anvendes på sund hud. Anvend ikke over åbne rifter eller sår,
betændt hud, ved metalallergi eller på problemhud eller overfølsom
hud. Konsulter din læge før du anvender ageLOC® Galvanic Body Spa
instrumentet, hvis du er gravid, har pacemaker eller lignende apparat, er
epileptiker, har et metalimplantat eller hvis du er syg.
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