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™ GALVANIC SPAלגוף
מספק עד פי  10יותר רכיבי  AGELOCלעור גופכם

הרקע של AGELOC
מדע ה ageLOC -הבלעדי ל Nu Skin -מתמקד
ב - arSuperMarkers -המקורות האולטימטיביים להזדקנות.

סקירה אודות המוצר
להביא את הגוף למצב אופטימלי Nu Skin .מצאה את העתיד
בטיפוח הגוף עם מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף .מכשיר
ה Galvanic Spa -לגוף החדש ,בעיצוב ארגונומי ,המקל על השימוש
במהלך הטיפול לגוף ,עם טכנולוגיית הפעימה ,כולל משטח בלעדי מוליך
 ageLOCלגוף ,אשר נועד לספק פי  10יותר  ageLOCלעורכם ,בזמן
שהוא מצמצם את המראה של שומן וצלוליט ומחליק את העור ,לספק
מראה רזה ואחיד יותר .הוא גם כולל זרם מותאם מעצמו ,צג מואר
והכוונה צלילית ,כך שהוא מהווה מערכת אנטי אייג'ינג לגוף
לשימוש בבית.

• מחקר מעבדתי הראה כי טיפולים עם זרם גלווני יכולים לשפר את
אספקת רכיבי האנטי אייג'ינג במשך עד  24שעות.

מאפיינים משופרים
• מתאים עצמו אוטומטית לעורכם  -מספק את כמות הזרם הנכונה,
לטיפול יעיל יותר.
• ארגונומיה משופרת  -הצורה החדשה של מכשיר הageLOC -
 Galvanic Spaלגוף נועדה לעקוב טוב יותר אחר קימורי הגוף.
• משטח מוליך  - ageLOCבעל משטח מוליך  ageLOCבלעדי וגדול
יותר ,אשר מאפשר לשמור עד פי  10יותר מוצר בין העור ופני השטח
של המכשיר ובכך לספק יותר רכיבי  ageLOCחשובים לעור.

הפיתוח החדשני ,המוגן בפטנט ,של טכנולוגיית זרם גלווני פועם ,מותאם
אופטימלית לנצל את מקסימום יתרונות האנטי אייגי'נג על הזרועות,
הבטן ,הישבן והירכיים .העור בגוף עבה יותר ופחות רגיש ,כך שהוא נתרם
ומגיב טוב יותר לזרם גלווני פועם .הוא גם עוזר לעורר ,לטהר ולרענן את
העור ,כדי להפחית את סימני ההזדקנות הניכרים לעין  -למראה רזה,
חלק ,מוצק וצעיר יותר ,היום ובעתיד.

לתוצאות מיטביות ,השתמשו ב ageLOC Galvanic Spa -לגוף פעם
ביום ,במשך שלושה ימים בשבוע ,על הירכיים ,הזרועות ,הישבן ו/או
הבטן .קראו בקפידה את המדריך למשתמש במלואו לפני תחילת ביצוע
הטיפול הגלווני.

קהל היעד

מוצרים משלימים

שוק עיקרי
• נשים וגברים המבקשים גוף במראה מוצק ,אחיד וצעיר יותר.
• אנשים המשתמשים כיום במכשיר ה.Galvanic Spa -

אופן השימוש

• תחליב לחיטוב הגוף ® - ageLOC® Dermatic Effectsבנוסחה
מדעית ,המביאה את יתרונות האנטי אייג'ינג של ה ageLOC -לגוף.
תחליב הלחות והמיצוק היומיומי מכיל רכיבים אשר עוזרים למנוע
ייצור שומן ,מעודדים את שבירת השומן ומונעים את הופעתם של
שומן וצלוליט ,בזמן שהם מחליקים את העור.

שוק משני
• נשים המודעות לתדמיתן ,בגיל  ,65–25אשר מבקרות מדי
פעם בספא.
• נשים מכל גיל ,עם צלוליט וסימני הזדקנות אחרים בגוף.

שאלות נפוצות

יתרונות המוצר
• עוזר לספק את הרכיבים העיקריים לעור.
• זרם גלווני פועם מותאם אופטימלית ,העוזר להמריץ את העור ,לטהר
ולרענן אותו ולהפחית את סימני ההזדקנות הניכרים לעין.

מה ייחודי במכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף?
מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף נועד לשימוש על איברי
הגוף  -לא על הפנים .מכשיר זה נועד להתמקד במשטחים גדולים יותר,
באמצעות משטח מוליך  ageLOCמוגן בפטנט ,אשר לוכד פי  10יותר
רכיבים עיקריים בין המשטח המוליך לעור )בהשוואה לראש המיועד לגוף
של מכשיר ה .(Nu Skin Galvanic Spa -שנית ,העיצוב ארגונומי יותר
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לגוף

™® GALVANIC SPA
וקל יותר לשימוש ולטיפול במהלך ביצוע הטיפול לגוף .בנוסף ,היתרונות
המוספים של מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף והתוצאות
שהוא מספק )כלומר מראה הצלוליט ,הרזייה ,מראה אחיד וכד'( שונים
מאלה המתקבלים בפנים .אחרון חביב ,העור בגוף עבה יותר ופחות
רגיש ,כך שהוא מותאם בקלות רבה יותר ומגיב באופן טוב יותר
לזרם הפועם.

האם מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף מסייע
לירידה במשקל?
לא ,מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף אינו מוצר לירידה
במשקל .מוצרי  ageLOCלגוף פותחו כדי לצמצם ולהחליק את
המראה של שומן וצלוליט ,לשפר את המראה של העור ,להקנות לו
מראה מוצק וכן לקדם מראה צעיר של העור.

מהו ההבדל בין זרם גלווני פועם לזרם גלווני הזורם באופן רציף?
זרם גלווני רציף הוא זרם גלווני הזורם ללא הפרעה .הוא אינו משתנה
בעוצמתו .זרם גלווני פועם הוא זרם המשתנה בין שתי רמות שונות,
שנקבעו מראש .שימו לב כי מדובר בזרם שונה לחלוטין מזרם חילופין
) .(ACבזרם חילופן ,הקוטביות משתנה בין הקוטב החיובי לשלילי .זרם
גלווני פועם מתאים טוב יותר לגוף.

מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף נועד לשימוש על עור בריא
בלבד .אסור להשתמש בו אם יש לכם פצעים פתוחים ,דלקות בעור ,אלרגיות
למתכת או עור בעייתי או רגיש במיוחד .היוועצו ברופא לפני תחילת השימוש
אם את בהריון ,אם יש לכם קוצב לב או מכשיר דומה ,אם אתם אפילפטיים ,אם
יש לכם שתל מתכתי או במקרה של מחלה.

מהם היתרונות של שימוש בזרם גלווני פועם על הגוף?
זרם )גלווני( ישיר ,בין אם הוא פועם ובין אם לאו ,יכול לעזור באספקת
רכיבים עיקריים בעלי מטען דומה לעור ובכך לשפר את מראהו מבחינה
קוסמטית .הדבר חשוב מיוחד בשיפור אספקת הרכיבים החשובים
לאזורים שבהם העור עבה יותר .מחקר נוסף הראה כי הזרם הפועם
משפר את תנודות הנוזל ,אשר מקדם ,בתורו ,זרימת דם תקינה .זרם
גלווני פועם מסייע להמריץ את העור ולשפר את התקשורת הבין-
תאית ,כדי לעזור לטהר ולרענן את העור ולצמצם את סימני ההזדקנות
הניכרים לעין .זרם גלווני פועם אופטימלי לשימוש על הגוף ,מקום שבו
העור יכול להיתרם מתנועות חזקות יותר של הנוזל.
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מהם היתרונות של משטח מוליך מחורץ לגוף?
המשטח המחורץ ,המוליך  ageLOCלגוף ,לוכד פי  10יותר רכיבים
עיקריים באזורים הקריטיים שבין המשטח המוליך לעור )בהשווה לראש
המיועד לגוף של מכשיר ה.(Nu Skin Galvanic Spa -
כמה לחץ עלי להפעיל?
יש להשתמש במכשיר ה Nu Skin Galvanic Spa -בעדינות רבה ,תוך
הפעלת לחץ מינימלי .אין כל צורך להפעיל לחץ כדי להנות ממקסימום
יתרונות .הזרם הגלווני עושה את העבודה עבורכם.
האם יש להשתמש במכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף
על הפנים?
לא .מכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף לא נועד לשימוש על
הפנים .המכשיר נועד במיוחד לשימוש על הגוף .קל לטפל בעזרתו
במשטחים גדולים יותר ,הוא עוקב טוב יותר אחר קימורי הגוף וכאשר
משלבים אותו עם הג'ל הטיפולי ,הוא מספק יתרונות ממוקדים )כלומר,
צמצום מראה הצלוליט ,החלקת העור ,הרזייה ,איחוד המראה וכד'(.
הוא גם מספק זרם פועם ,אשר מותאם טוב יותר להבדלים המבניים
ומתמקד במאפיינים באזורים בהם הוא נועד לטפל .יש להשתמש
במכשיר ה ageLOC Galvanic Spa -לגוף אך ורק על פי ההנחיות.
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