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ageLOC® Galvanic Body Spa
Normalden 10 kat daha fazla ageLOC®
bileşenini cilde nüfuz ettirir.

ageLOC® Konumlandırma

Hedeflenen Kitle

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

Ürünün Genel Tanıtımı

Vücudunuz en iyi şekline büründü. Nu Skin® vücut
bakımının geleceğini ageLOC® Galvanic Body Spa ile ele
geçirdi. Vücut bakımları esnasında kolay kullanım ve tutuş
için ergonomik olarak tasarlanmış olan titreşimli teknolojili
yeni ageLOC® Galvanic Body Spa’da, ageLOC® Body
Shaping Gel ile birlikte kullanıldığında ageLOC®un
cildinize 10 kat daha fazla nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde tasarlanmış tescilli bir ageLOC® vücut iletkeni
yüzeyi bulunmaktadır. ageLOC® Galvanic Body Spa bir
yandan yağ ve selülit görünümünü azaltırken bir yandan
da yaşlanmanın nihai kaynaklarını hedefler ve daha ince ve
sıkı bir görünüm sağlamak için cildi pürüzsüzleştirir.
Ayrıca, kolaylıkla evde kullanılabilir bir anti-aging vücut
sistemi olmasını sağlayan kendi kendini ayarlayan akımı,
ışıklı ekranı ve sesli göstergeleri vardır.
Yeni geliştirilen ve patent bekleyen galvanik titreşimli
teknoloji kollar, karın, uyluklar ve kalçalar üzerindeki antiaging etkisini azami düzeye getirmek üzere optimize
edilmiştir. Vücuttaki deri daha kalındır ve daha az
duyarlıdır, ve bu yüzden de titreşimli galvanik akımdan
hem daha fazla faydalanır hem de akıma daha kolay tepki
verir. Ayrıca, hem bugün hem de gelecekte daha ince,
pürüzsüz, sıkı ve genç görünmenizi sağlamak amacıyla
yaşlanmanın gözle görünür belirtilerini azaltmak için
cildinizi canlandırır, arındırır ve tazeler.

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/veya vücutlarında yaşlanmanın
belirtilerini taşıyan her yaştan kadın.

Ürünün Faydaları

• Önemli bileşenlerin cildinize nüfuz etmesine yardımcı
olur.
• Optimize edilmiş titreşimli galvanik akım cildi
canlandırmaya yardımcı olur, cildi arındırmayı ve
tazelemeyi destekler ve yaşlanmanın gözle görülür
belirtilerini azaltmayı sağlar.
• Laboratuar araştırmalarına göre galvanik akımlarla
yapılan bakımlar, anti-aging bileşenlerinin nüfuzunu
24 saate kadar artırabiliyor.

Genişletilmiş Nitelikler

• Cildinize göre otomatik olarak ayarlanır: tedavinin daha
etkin olabilmesi için olması gereken miktarda akımın
salınmasını sağlar.
• Artırılmış ergonomi: ageLOC® Galvanic Body Spa
cihazının yeni şekli vücudunuzun kıvrımlarını daha iyi
takip edebilmek üzere tasarlanmıştır.
• ageLOC® iletken yüzeyi: ageLOC® bileşenlerinin
cildinize 10 kat daha fazla nüfuz etmesini sağlayabilen
daha geniş ve tescilli bir ageLOC® vücut iletkeni yüzeyi
bulunmaktadır.
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Galvanic Body Spa
polarite pozitif ile negatif kutuplar arasında dalgalanır.
Titreşimli galvanik akım vücut için çok daha uygundur.

Kullanım Şekli

Optimum sonuçları alabilmek için ageLOC® Galvanic
Body Spa cihazınızı ageLOC® Body Shaping Gel ile
birlikte günde bir defa olmak üzere haftada üç gün
uyluklar, kollar, kalçalar ve/veya karın üzerinde kullanınız.
Galvanik bakımınıza başlamadan önce kullanıcı
kılavuzunuzu baştan sona iyice okuyunuz.

Bütünleyici Ürünler
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• ageLOC® Body Shaping Gel: vücudunuzun
ageLOC®un anti-aging faydalarından yararlanması,
yağların ve selülitlerin görünümünü azaltması ve cildi
tazeleyip arındırmaya yardımcı olması ve böylece
yaşlanmanın gözle görünür belirtilerini azaltması
amacıyla özellikle Nu Skin® Galvanic Spa cihazı ile
birlikte çalışmak için formüle edilmiştir.
• ageLOC® Dermatic Effects: vücudunuzun ageLOC®un
anti-aging faydalarından yararlanması amacıyla bilimsel
olarak formüle edilmiştir. Bu günlük nemlendirici ve
biçimlendirici losyon yağ üretimini azaltan, yağ yıkımını
artıran ve cildi pürüzsüzleştirirken yağ ve selülit
görünümünü engelleyen bileşenler içermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

ageLOC ® Galvanic Body Spa cihazının eşsiz özelliği
nedir?
ageLOC ® Galvanic Body Spa ageLOC® Body Shaping
Gel ile birlikte yüz üzerinde değil vücut üzerinde
kullanmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, iletken yüzey ile
cilt arasında (vücut iletkeni ile karşılaştırıldığı zaman) 10
kat daha fazla miktarda önemli bileşen alabilen patent
bekleyen ageLOC® iletken yüzeyi ile daha geniş bir
yüzey alanı hedeflemek için tasarlanmıştır. İkinci olarak,
vücut bakımları esnasında daha kolay kullanımı ve
tutulması nedeniyle bu tasarım daha ergonomik.
Üçüncüsü, ageLOC® Galvanic Body Spa ve ageLOC®
Body Shaping Gel, yüz için hedeflenenlerden daha farklı
nihai faydalar/sonuçlar alınmasını (yani, selülitlerin
görünümünü, incelmeyi, sıkılaşmayı, vs.) hedefler. Son
olarak, vücuttaki deri daha kalındır ve daha az duyarlıdır,
ve bu yüzden de titreşimli akımdan hem daha fazla
faydalanır hem de akıma daha kolay tepki verir.
Titreşimli galvanik akımla sabit galvanik akım arasındaki
fark nedir?
Sabit galvanik akımda sabit bir akış vardır. Titreşimi
yoktur veya derinliği değişmez. Titreşimli galvanik akım
iki adet önceden belirlenmiş farklı seviye arasında
değişen akımdır. Unutmayın ki, bunlar alternatif
akımlardan (AC) çok farklıdır. Alternatif akımlarda

Vücut üzerinde titreşimli galvanik akım kullanmanın
faydaları nelerdir?
Doğrudan (galvanik) akımlar, titreşimli olsa da olmasa
da, ozmotik akışı geliştirerek benzer şekilde yüklenmiş
olan önemli bileşenlerin cilde nüfuz etmesine yardımcı
olabilir. Bu, daha kalın derili bölgelere önemli bileşenlerin
nüfuz etmesini artırmak için çok önemlidir. İlave
araştırmalar titreşimli akımın sıvı titreşimini artırdığını ve
böylece sağlıklı sirkülasyonu desteklediğini göstermiştir.
Titreşimli galvanik akım cildi arındırmayı ve tazelemeyi
desteklemek ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini
azaltmak için cildi canlandırmaya ve hücresel iletişimi
artırmaya yardımcı olur. Titreşimli galvanik akımlar cildin
güçlü sıvı titreşiminden faydalanabileceği vücut üzerinde
kullanılmak üzere optimal olarak tasarlanmıştır.
Yivli bir vücut iletkeni yüzeyinin faydası nedir?
Patent bekleyen yivli ageLOC® iletken yüzeyi, iletken
yüzey ile cilt arasındaki kritik alanda (vücut iletkeni ile
karşılaştırıldığı zaman) 10 kat daha fazla miktarda önemli
bileşen alabilir.
Ne kadar basınç uygulamalıyım?
Nu Skin®’in Galvanic Spa cihazları hafif bir basınçla çok
nazikçe kullanılmalıdır. Maksimum faydayı elde etmek
için basınç uygulamak gerekmez. Galvanik akımlar bunu
sizin için yapar.
ageLOC ® Galvanic Body Spa yüz üzerinde kullanılabilir
mi?
Hayır. ageLOC ® Galvanic Body Spa yüzünüz üzerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu cihaz spesifik
olarak vücut üzerinde kullanılması amacıyla
tasarlanmıştır. Kolaylıkla daha geniş alanlar üzerinde
bakım yapabilir, vücudun kıvrımlarını kolaylıkla takip eder
ve ageLOC® Body Shaping Gel ile birlikte kullanıldığı
zaman istenen nihai sonuçlara (yani, selülitlerin
görünümünü azaltmayı, cildi pürüzsüzleştirmeyi,
incelmeyi, sıkılaşmayı, vs.) ulaşmayı sağlar. Ayrıca, bakım
yapılan alandaki yapısal farklılıklara ve hedeflenen
özelliklere daha iyi uyum sağlayan titreşimli bir akım
sağlar. ageLOC® Galvanic Body Spa yalnızca
talimatlarda anlatıldığı şekilde kullanılmalıdır.
ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body
Shaping Gel ve ageLOC ® Dermatic Effects kilo
vermeyi sağlayan ürünler midir?
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Hayır, ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body
Shaping Gel ve ageLOC ® Dermatic Effects kilo
vermeyi sağlayan ürünler değildir. ageLOC ® Body
ürünleri yağların ve selülitlerin görünümünü minimize
etmek ve pürüzsüzleştirmek, cildin sıkı görünümünü
geliştirmek ve cildin genç görünümünü desteklemek için
geliştirilmiştir.
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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