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ageLOC® Galvanic Body Spa
Dodáva pokožke až do desaťkrát
viac účinných látok ageLOC®

Postavenie ageLOC®

Exkluzívna veda ageLOC® od Nu Skin® zameraná na
arSuperMarkers – prvotné príčiny starnutia.

Prehľad o produkte

Vaše telo sa optimalizuje. Nu Skin® zachytil budúcnosť
starostlivosti o pleť prostredníctvom ageLOC® Galvanic
Body Spa. Ergonomický tvar pre jednoduchšie použitie a
manipulovanie počas ošetrovania novým ageLOC®
Galvanic Body Spa s pulzujúcou technológiou, ktorý sa
vyznačuje ageLOC® telovou dotykovou plochou,
prinášajúcou až 10-krát viac ageLOC® vašej pleti, pri
použití ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC® Galvanic
Body Spa sa zameriava na primárne príčiny starnutia,
zatiaľčo minimalizuje vzhľad tukových vankúšikov a
celulitídy, a zároveň vyhladzuje pokožku, čím jej dodáva
štíhlejší vzhľad a zdravší tón. Obsahuje takisto
samoprispôsobivé galvanické prúdenie, podsvietený
displej a audio indikátory, ktoré z neho robia ľahko
použiteľný systém na ošetrenie tela, proti starnutiu, v
domácnosti.
Novovyvinutá, na patent navrhnutá technológia
galvanického pulzovania je optimalizovaná na dodanie
maximálnych efektov v boji proti starnutiu, a to na rukách,
bruchu, zadku a stehnách. Pokožka tela je pevnejšia,
menej citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho galvanického
prúdenia. Napomáha taktiež stimulácii, očisťuje a
osviežuje pleť. Redukuje viditeľné známky starnutia – pre
váš súčasný i budúci štíhlejší, vyhladenejší, pevnejší a
mladší výraz.

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.
Druhotný trh:
• 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

• Dodáva do pokožky kľúčové zložky.
• Optimalizované pulzujúce galvanické prúdenie stimuluje
pleť, napomáha jej prečisteniu a osvieženiu, ako aj
redukcii viditeľných známok starnutia.
• Laboratórny výskum preukázal, že procedúry
s galvanickým prúdením môžu zabezpečiť dodanie
zložiek vyvinutých proti starnutiu v časovom limite až do
24 hodín.

Vylepšené vlastnosti

• Automatické prispôsobenie sa vašej pleti – dodáva pleti
správnu intenzitu prúdenia pre ešte účinnejší výsledok
procedúry.
• Lepší ergonomický tvar – nový tvar ageLOC® Galvanic
Body Spa je vyvinutý pre lepšie sledovanie kontúr tela
počas ošetrenia.
• ageLOC® dotyková plocha – vyznačuje sa väčšou
vodivou plochou ageLOC®, ktorá dodáva až do 10-krát
viac zložiek ageLOC® do vašej pokožky.

Použitie

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov použite ageLOC®
Galvanic Body Spa spolu s geLOC® Body Shaping Gel raz
denne, a to tri dni v týždni, pričom sa zamerajte na stehná,
ramená, zadok a/alebo brucho. Pred začatím galvanického
ošetrenia si prečítajte kompletný manuál od výrobcu.
www.nuskin.com
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Galvanic Body Spa
Doplnkové produkty

• ageLOC ® Body Shaping Gel – exkluzívne vytvorený na
súčasné použitie s Nu Skin® Galvanic Spa zariadením,
aby dodal pokožke protistarnúce ageLOC® účinky, či
vyhladenejší vzhľad tukových a celulitídou postihnutých
partií. Zároveň napomáha osviežiť a očistiť pleť, pričom
redukuje viditeľné známky starnutia.
• ageLOC ® Dermatic Effects – vedecky vyvinutý na
dodanie protistarnúcich ageLOC® účinkov do tela. Táto
formula, ktorá denne dodáva zvlhčenie a formuje telo,
obsahuje zložky, ktoré zamedzujú vytváraniu tukov,
stimulujú jeho rozklad a preventívne chránia pred
obéznym a celulitídnym vzhľadom, pričom vyhladzujú
pleť.

Často kladené otázky
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Čo je na ageLOC ® Galvanic Body Spa jedinečné?
ageLOC® Galvanic Body Spa bol vyvinuý na použitie v
kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel na telové
partie – nie na tvár. Toto zariadenie bolo navrhnuté s
väčšou dotykovou plochou vo forme na patent
navrhnutej ageLOC® vodivej plochy, ktorá prináša až do
10-krát viac kľúčových zložiek z vodivej plochy do
pokožky tela (pri porovnaní s telovým nadstavcom). Za
druhé, tento dizajn má lepší ergonomický tvar, čo
uľahčuje jeho použitie a manipuláciu počas ošetrovania
tela. Za tretie, ageLOC® Galvanic Body Spa a
ageLOC® Body Shaping Gel sa zameriavajú na konečné
účinky/výsledky (napr. vzhľad celulitídy, zoštíhlenie,
tónovanie atď ), odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na
tvár. A nakoniec, pokožka tela je pevnejšia, menej
citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho galvanického
prúdenia.
Aký je rozdiel medzi pulzujúcim galvanickým prúdením
a konštantným galvanickým prúdením?
Konštantné galvanické prúdenie sa vyznačuje
rovnomerným prúdom. Nemení svoju vlnovú dĺžku
kmitov. Pulzujúce galvanické prúdenie sa mení medzi
dvoma rozličnými pred-stanovenými úrovňami. Tieto sú
však úplne odlišné, než striedavé prúdenie (AC). Pri
striedavom prúdení sa mení polarita a nastáva fluktuácia
medzi pozitívnymi a negatívnymi pólmi. Pulzujúce
galvanické prúdenie je pre telo lepšie prispôsobené.

Aké sú účinky použitia pulzujúceho galvanického
prúdenia na telo?
Hlavné (galvanické) prúdenie, či už pulzujúce alebo nie,
dokáže dodať do pokožky nabité kľúčové zloženie, a to
zlepšeným osmotickým prúdom. Toto je veľmi dôležité
pri zvýšení prísunu kľúčových zložiek do oblastí
s hrubšou pokožkou. Dodatočný výskum preukázal, že
pulzujúce prúdenie zvyšuje vibráciu tekutín, čo zase
prispieva k zdravému obehu. Pulzujúce galvanické
prúdenie stimuluje pleť, zvyšuje medzibunkovú
komunikáciu, čím napomáha jej prečisteniu a osvieženiu,
ako aj redukcii viditeľných známok starnutia. Pulzujúce
galvanické prúdenie je optimálne určené na použitie na
telo, aby mohli byť pokožke dodané účinky vďaka
zlepšenej vibrácii tekutín.
Čo je výhodou drážkovaného nadstavca na telo?
Drážkovaná a na patent navrhnutá ageLOC® vodivá
plocha prináša až do 10-krát viac kľúčových zložiek z
vodivej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým
nadstavcom).
Aký silný tlak treba aplikovať?
Nu Skin® Galvanic Spa zariadenia by mali byť používané
ľahko a s jemným tlakom. V záujme dodania lepších
účinkov nie je potrebné nasilu zvyšovať tlak. Galvanické
prúdenie pracuje za vás.
Môže sa ageLOC ® Galvanic Body Spa používať na
tvár?
Nie. ageLOC® Galvanic Body Spa nie je určené na tvár.
Toto zariadenie bolo špeciálne vyvinuté na použitie na
telo. Ľahko ošetruje väčšiu plochu pokožky, zľahka
kopíruje kontúry tela a v kombinácii s ageLOC® Body
Shaping Gel, prináša žiadané výsledky (napr.,
minimalizuje vzhľad celulitídy, vyhladenie, zoštíhlenie,
lepší tón, atď.). Dodáva takisto pulzujúce prúdenie, ktoré
je vhodnejšie na štrukturálne rozdiely a cieľové oblasti
ošetrovaných partií. ageLOC® Galvanic Body Spa by
mal byť používaný len v zmysle inštrukcií na to určených.
Predstavujú ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ®
Body Shaping Gel a ageLOC ® Dermatic Effects
produkty zamerané na úbytok hmotnosti?
Nie, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body
Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects
nepredstavujú produkty zamerané na úbytok hmotnosti.
ageLOC® Body produkty boli vyvinuté na minimalizáciu
a zjemnenie vzhľadu nadváhy a celulitídy, zlepšenie
pevnosti a podporu mladistvejšieho výrazu pokožky.
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Galvanic Body Spa
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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