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ageLOC® Galvanic Body Spa
Furnizează cu de până la 10 ori mai
multe ingrediente ageLOC® către piele.

Poziţionarea ageLOC®

Știinţa exclusivă ageLOC® de la Nu Skin® ţintește
arSuperMarkerii – sursele fundamentale ale îmbătrânirii.

Prezentarea Produsului

Corpul dumneavoastră optimizat. Cu ageLOC® Galvanic
Body Spa, Nu Skin® a captat viitorul în ceea ce privește
îngrijirea pielii. Proiectat în mod ergonomic pentru a ușura
utilizarea și manevrarea pe parcursul tratamentelor
corporale, noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa
cu tehnologie cu curenţi pulsatori prezintă o suprafaţă
conductoare pentru corp ageLOC® brevetată proiectată
pentru a furniza de 10 ori mai multe ingrediente ageLOC®
către piele atunci când este folosit împreună cu ageLOC®
Body Shaping Gel. ageLOC® Galvanic Body Spa ţintește
sursele fundamentale ale îmbătrânirii diminuând aspectul
grăsimii corporale şi al celulitei și catifelând pielea pentru
un aspect mai suplu, mai tonifiat. De asemenea, prezintă
un curent auto-reglabil, un ecran luminos și indicaţii audio,
fiind astfel un sistem anti-îmbătrânire ușor de utilizat
acasă.
Nou dezvoltata tehnologie cu curenţi galvanici pulsatori în
curs de brevetare este optimizată pentru a maximiza
efectele anti-îmbătrânire pe braţe, abdomen, fese și
coapse. Pielea de pe corp este mai groasă și mai puţin
sensibilă, beneficiind astfel de și răspunzând la curentul
galvanic pulsator. Ajută şi la stimularea, purificarea și
revigorarea pielii dumneavoastră pentru a reduce semnele
vizibile ale îmbătrânirii - pentru un aspect mai suplu, mai
catifelat, mai ferm și mai tineresc, acum și în viitor.

Public ţintă

PIEŢELE Principale
• Femeile şi bărbaţii care îşi doresc un corp cu aspectul
mai ferm, mai tonifiat şi mai tineresc.
• Clienţii actuali care folosesc ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II şi Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel.
Pieţele S ecundare
• Femeile preocupate de imaginea lor, cu vârsta între 25 și
65 de ani, care este posibil să viziteze ocazional centrele
spa de zi.
• Femeile de toate vârstele care prezintă celulită și semne
ale îmbătrânirii pe corp.

Beneficiile produsului

• Ajută la furnizarea ingredientelor cheie către piele.
• Curentul galvanic pulsator optimizat ajută la stimularea
pielii, la purificarea și revigorarea acesteia și la reducerea
semnelor vizibile ale îmbătrânirii.
• Cercetările de laborator au demonstrat că tratamentele
cu curenţi galvanici pot îmbunătăţi furnizarea de
ingrediente anti-îmbătrânire pentru până la 24 de ore.

Caracteristici îmbunătăţite

• Se ajustează automat pielii dumneavoastră – furnizează
cantitatea potrivită de curent pentru un tratament mai
eficient.
• Ergonomie îmbunătăţită – noua formă a instrumentului
ageLOC® Galvanic Body Spa este creată pentru a urma
mai bine conturul corpului.
• Suprafaţă conductoare ageLOC® - prezintă o suprafaţă
conductoare ageLOC® brevetată mai mare care este
capabilă să furnizeze cu de până la 10 ori mai multe
ingrediente ageLOC® către piele.
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Galvanic Body Spa
Mod de utilizare

Pentru rezultate optime, folosiţi instrumentul ageLOC®
Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC® Body Shaping
Gel o dată pe zi, de trei ori pe săptămână, pe coapse,
braţe, fese și/sau abdomen. Citiţi în întregime ghidul
utilizatorului înainte de a începe tratamentul galvanic.

Produse complementare
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• ageLOC® Body Shaping Gel – formulat pentru a
acţiona numai cu instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa
pentru a-i furniza corpului beneficiile anti-îmbătrânire
oferite de ageLOC®, netezeşte aspectul grăsimii
corporale şi al celulitei şi ajută la revigorarea și
purificarea pielii, reducând în acelaşi timp semnele
vizibile ale îmbătrânirii.
• ageLOC® Dermatic Effects – formulată știinţific pentru
a-i oferi corpului beneficiile ageLOC® anti-îmbătrânire.
Această loţiune zilnică de hidratare şi de conturare
conţine ingrediente care ajută la inhibarea producţiei de
grăsime, stimulează procesul de descompunere a
acesteia și previne apariţia grăsimii și a celulitei, netezind
pielea.

Întrebări Frecvente

Ce este unic la instrumentul ageLOC ® Galvanic Body
Spa?
ageLOC® Galvanic Body Spa a fost creat pentru a fi
folosit în combinaţie cu ageLOC® Body Shaping Gel pe
zonele corpului – nu pe faţă. Acest instrument a fost
creat pentru a ţinti o suprafaţă mai mare cu ajutorul
suprafeţei conductoare ageLOC® în curs de brevetare,
care captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie între
suprafaţa conductoare și piele (în comparaţie cu
folosirea conductorului pentru corp). În al doilea rând,
acest model este mai ergonomic pentru a fi mai uşor de
utilizat şi manevrat în timpul tratamentelor corporale.
În al treilea rând, ageLOC® Galvanic Body Spa și
ageLOC® Body Shaping Gel ţintesc beneficiile/
rezultatele finale (ex. aspectul celulitei, supleţea,
tonifierea, etc.) care diferă de cele ţintite în zona feţei. În
cele din urmă, pielea de pe corp este mai groasă și mai
puţin sensibilă, fiind mai aptă să beneficieze de și să
răspundă la curentul galvanic pulsator.

Care este diferenţa între curentul galvanic pulsator şi
curentul galvanic constant?
Curentul galvanic constant este curentul care are un flux
constant. Acesta nu fluctuează sau nu variază în
amplitudine. Curentul galvanic pulsator este curentul care
variază între două nivele diferite, pre-stabilite. Vă rugăm
să reţineţi că acești curenţi sunt diferiţi de curenţii
altenativi (AC). În cazul curenţilor alternativi, polaritatea
fluctuează între polul pozitiv şi cel negativ. Curentul
galvanic pulsator este mai potrivit pentru corp.
Care este beneficiul utilizării curentului galvanic
pulsator pe corp?
Curenţii direcţi (galvanici), fie aceștia pulsatori sau nu, pot
ajuta la furnizarea ingredientelor cheie încărcate cu aceeaşi
sarcină electrică către piele prin îmbunătăţirea fluxului
osmotic. Acest lucru este şi mai important în ceea ce
priveşte îmbunătăţirea furnizării ingredientelor cheie către
zonele cu pielea mai groasă. Studiile suplimentare au
demonstrat faptul că curentul pulsator îmbunătăţeşte
vibraţia fluidelor care, la rândul ei, promovează o circulaţie
sănătoasă. Curenţii galvanici pulsatori ajută la stimularea
pielii și la îmbunătăţirea comunicării celulare pentru a ajuta
la purificarea și revigorarea pielii și la reducerea semnelor
vizibile ale îmbătrânirii acesteia. Curenţii galvanici pulsatori
sunt creaţi în mod optim pentru utilizarea pe corp acolo
unde pielea poate să beneficieze de vibraţia îmbunătăţită a
fluidelor.
Care este avantajul de a avea o suprafaţă conductoare
pentru corp cu denivelări?
Suprafaţa conductoare cu denivelări ageLOC® în curs de
brevetare captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie în
zona critică dintre suprafaţa conductoare și piele (în
comparaţie cu folosirea conductorului pentru corp).
Cu câtă presiune trebuie să apăs?
Instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa trebuie folosite ușor,
aplicând o presiune scăzută. Nu trebuie să apăsaţi tare
pentru a obţine beneficii maxime. Curenţii galvanici
acţionează pentru dumneavoastră.
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Galvanic Body Spa
Ar trebui folosit instrumentul ageLOC® Galvanic Body
Spa pe faţă?
Nu. ageLOC ® Galvanic Body Spa nu a fost conceput
pentru a fi utilizat pe faţă. Acest instrument a fost
conceput special pentru a fi utilizat pe corp. Acesta
tratează cu uşurinţă o suprafaţă mai mare, urmează cu
ușurinţă conturul corpului și, în combinaţie cu ageLOC®
Body Shaping Gel, oferă rezultatele finale ţintite (ex.
diminuează aspectul celulitei, netezeşte pielea, îi conferă
supleţe, tonifiere, etc.). Furnizează, de asemenea, un curent
pulsator, care este mai potrivit diferenţelor structurale și
atributelor ţintite în zona care este tratată. ageLOC®
Galvanic Body Spa trebuie folosit doar conform
instrucţiunilor.
Sunt ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body
Shaping Gel și ageLOC ® Dermatic Effects produse de
slăbit?
Nu, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects nu sunt
produse de slăbit. Produsele ageLOC® Body au fost
create pentru a minimiza şi a netezi aspectul grăsimii
corporale şi al celulitei, pentru a îmbunătăţi aspectul
fermităţii pielii și pentru a promova aspectul tineresc al
acesteia.
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Avertisment cu privire la sănătate: Instrumentul ageLOC® Galvanic
Body Spa este destinat utilizării doar pe pielea sănătoasă. A nu se folosi
dacă aveţi răni deschise sau plăgi, inflamaţii ale pielii, prezentaţi alergii
la metale sau aveţi o piele cu probleme sau foarte sensibilă. Consultaţi
medicul înainte de a utiliza instrumentul dacă sunteţi însărcinată, dacă
aveţi un pacemaker sau un alt dispozitiv similar, dacă sunteţi epileptic,
dacă aveţi un implant de metal sau în caz de boală.
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