Nu Skin® Termékinformációs oldal

ageLOC® Dermatic Effects
Testfeszesítő testápoló

ageLOC® pozicionálás

A termék jótékony hatásai

A termék áttekintése

• Segít csökkenteni zsír és narancsbőr megjelenését, hogy
a test karcsúbbnak látsszon.
• A bőr feszesebbnek tűnik tőle - egy fiatalosabb külső
érdekében.
• Serkenti a sejtmegújulást, ami a bőr természetes, üde
állagának visszanyeréséhez szükséges.
• Élenjáró optikai technológiájával segíti az azonnali
fényeloszlást, hogy a bőr lágyabbnak és vonzóbb
felületűnek tűnjön.
• Hidratálja és lágyítja a bőrt.

A Nu Skin® exkluzív ageLOC® tudománya az
arSuperMarkereket veszi célba - az öregedés alapvető
forrását.

• az ageLOC® a forrásánál veszi célba az öregedést, hogy
megőrizze a fiatalos külsőt és csökkentse az öregedés
jeleit.

Az ön karcsúbb, feszesebb, lágyabb külsejéért!
Tudományos összetételével, amely arra szolgál, hogy
naponta nyújthassa az ageLOC® jótékony, öregedésgátló
hatását a bőrnek, az ageLOC® Dermatic Effects
(Alakformáló testápoló) segít zsír és narancsbőr
csökkentésében, valamint feszesebb külsőt kölcsönöz a
bőrnek. Ez a naponta használatos bőrfeszesítő hidratáló
fokozza a sejtanyagcserét, visszaadva a bőr természetes
üdeségét. Hidratál is; és élenjáró optikai technológiájával a
fényeloszlást is segíti, hogy a bőr lágyabbnak tűnjön, és
egyben felszínének külsejét is csinosítja.

Célcsoport
ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTOK

• A feszesebb, tónusosabb, fiatalabbnak tetsző bőrre
vágyó nők és férfiak.
• Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
és a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel
jelenlegi használói
MÁSODLAGOS CÉLCSOPORTOK

• Megjelenésükre sokat adó, 25-65 éves nők, akik
alkalmanként kozmetikai szalonokba járnak.
• Bármely korú, narancsbőrrel és a test öregedésének
jeleivel küzdő nők.

Fő összetevők

• ageLOC® – a Nu Skin® szabadalmazott egyedi
összetevőket tartalmazó technológiája az
arSupermarkereket, az öregedés fő forrásait veszik célba.
• Hibiscus abelmoschus (hibiszkusz) kivonat – növényi
fehérjekivonatban gazdag, segít megkötni a szabad
gyököket és megakadályozza a narancsbőr kialakulását.
• Mézkivonat  – természetes alfa-hidroxisav, a lágy bőr
érdekében.
• Hialuronsav – segít az optimális nedvességtartalmat
fenntartani.

Alkalmazás

Használja naponta kétszer, reggel és este karján, combján,
fenekén és/vagy az alhasi területeken. Az optimális
eredmény érdekében kombinálja az ageLOC® Body
Shaping Gel használatával.
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Dermatic Effects
Kiegészítő termékek

• ageLOC® Body Shaping Gel – kizárólag a Nu Skin®
Galvanic Spa készülékekkel való használathoz
fejlesztették ki, hogy testünket elhalmozza az ageLOC®
öregedésgátló, jótékony hatásaival, csökkentse a zsír és
narancsbőr megjelenését, valamint megtisztítsa és
felfrissítse a bőrt – az öregedés látható jeleinek
csökkentésével.
•	Liquid Body Lufra (Tusfürdő testradírral) – revitalizálja a
bőrt és ragyogó fényt kölcsönöz neki zuhanyzás közben.
A finomra őrölt dióhéj ledörzsöli a megkeményedett bőrt
a könyökről, karról, térdről, sarokról és a test minden
felületéről. A Liquid Body Lufrával ön lágyabb, finomabb
érzetű bőrrel hagyja el a zuhanykabint.

Gyakran ismételt kérdések
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Mi az arSupermarker?
A korral kapcsolatos szupermarker, vagy “arSupermarker”
fogalmat a Nu Skin® alkotta meg, az olyan, testkémiai
összetevők leírására, amelyek öregedésünk mikéntjét
befolyásolják – ezek az öregedés kiváltó forrásai.
Milyen jótékony hatása van az ageLOC® Dermatic
Effects Alakformáló testápoló mindennapos
használatának?
Az ageLOC® Dermatic Effects egy naponta használatos
hidratáló testápoló, amely csökkenti a zsír és narancsbőr
megjelenését. Az ageLOC® Dermatic Effects serkenti a
sejtmegújulást, ami a bőr természetes, üde állagának
visszanyeréséhez szükséges.
Azonnali fényeloszlató technikájának köszönhetően a bőr
lágyabbnak tűnik és felülete látványa javul. ageLOC®
összetevőkkel gazdagított formulájának köszönhetően a
termék biztosítja az állandó, mindennapi ageLOC®
adagot egy karcsúbb, lágyabb, feszesebb bőr látványa
érdekében.
Mi a különbség az ageLOC® Body Shaping Gel
(Alakformáló gél) és az ageLOC® Dermatic Effects
Alakformáló testápoló között?
Az ageLOC® Body Shaping Gelt (Alakformáló gélt) és az
ageLOC® Dermatic Effects Alakformáló testápolót
egyaránt arra fejlesztették ki, hogy csökkentse a zsír és
narancsbőr megjelenését, és feszesebb külsőt
kölcsönözzön a bőrnek. Ezek a termékek segítenek egy

karcsúbb, lágyabb és feszesebb külső elérésében. Ennek
ellenére vannak köztük fontos különbségek.
• Az ageLOC® Body Shaping Gelt az ageLOC® Galvanic
Body Spa készülékhez tervezték, amely segít bejuttatni a
fő összetevőket a bőrbe. Erősíti a bőr extracelluláris
mátrix (ECM) aktivitását egy egészséges külsejű bőr
létrehozásáért és fenntartásáért. Speciálisan arra is
tervezték, hogy segítsen felfrissíteni, tisztítani és
energiával feltölteni a bőrt, miközben csökkenti az
öregedés látható jeleit.
• Az ageLOC® Dermatic Effects fokozza a bőr
megújulásához szükséges sejtmegújulást, és visszaadja
természetes, üde külsejét. Technológiájával segíti a
fényeloszlást is, hogy a bőrt lágyabbnak mutassa és
javítsa felszíni megjelenését. Elvégzi a napi hidratálást és
azonnal lágyítja a bőrt, az ageLOC® Body Shaping Gel
jótékony hatásainak kiterjesztésével (az ageLOC®
Dermatic Effects Alakformáló testápoló nem használható
együtt galvánárammal).
Milyen jótékony hatásra számíthatunk az ageLOC®
testápoló termékek rendszeres használatával?
Az ageLOC® Body Shaping Gelt és az ageLOC®
Dermatic Effects Alakformáló testápolót kiegészítő
terméknek fejlesztették ki. Együttes használatuk átfogó
karcsúsító, lágyító és bőrápoló kezelést nyújt a testnek.
Mindkét termék szabadalmazott összetevőket tartalmaz, az
ageLOC® tudomány (szabadalmazott technológia, amely
az arSupermarkereket, az öregedés kiváltó forrását veszi
célba) jóváhagyásával. Napi, reggeli-esti használatával az
ageLOC® Dermatic Effects több kulcsfontosságú
összetevője hidratálja, lágyítja és feszesíti a bőrt, miközben
ellátja a lényeges öregedésgátló összetevőkkel. Az
ageLOC® Galvanic Body Spa az ageLOC® Body Shaping
Gellel együtt heti háromszori használat során, a
galvánáram segítségével a bőrt jótékony hatóanyagokhoz
juttatja. Az ageLOC® Dermatic Effects naponta kétszeri
és az ageLOC® Galvanic Body Spa, valamint az ageLOC®
Body Shaping Gel heti háromszori használata megfelelő
mennyiségű öregedésgátló összetevővel látja el önt, hogy
csökkentse az öregedés jeleit.

Összetevők

Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
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Dermatic Effects
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
Steareth-2, Cyclopentasiloxane, C13-14 Isoparaffin,
Polymethyl Methacrylate, Chenopodium Quinoa Seed
Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract,
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus Seed Oil,
Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol,
Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium
EDTA, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum),
Chlorphenesin.
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