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ageLOC® Dermatic Effects 
Lichaamslotion

ageLOC® Positionering 
Nu Skin®’s exclusieve ageLOC® wetenschap pakt 
arSupermarkers, de belangrijkste oorzaken van veroudering, 
aan.

Productinformatie
Om er strakker en gladder uit te zien. ageLOC® Dermatic 
Effects is wetenschappelijk samengesteld om het lichaam 
elke dag te voorzien van de ageLOC® 
antiverouderingsvoordelen. Het vermindert 
vetophopingen en cellulitis en doet de huid steviger ogen. 
Deze dagelijkse hydraterende lichaamslotion vergroot de 
celvernieuwing, waardoor de huid haar natuurlijke glans 
terugkrijgt. Het maakt ook gebruik van een gloednieuwe 
optische technologie om licht onmiddellijk te verstrooien 
zodat de huid zachter oogt en het huidoppervlak er beter 
uitziet.

Doelgroep
Primaire doeLgroePeN
•	Mannen	en	vrouwen	die	hun	lichaam	steviger,	strakker	en	

jonger willen doen ogen.
•	Huidige	gebruikers	van	het	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	en	Nu	Skin	Galvanic	Spa	
System™	II	Body	Shaping	Gel.

SecuNdaire doeLgroePeN
•	Imagobewuste	vrouwen	van	25	tot	65	jaar	die	af	en	toe	

een wellnesscentrum bezoeken.
•	Vrouwen	van	elke	leeftijd	met	cellulitis	en	tekenen	van	

veroudering op hun lichaam.

Voordelen van het product
•	ageLOC®	pakt	de	belangrijkste	oorzaken	van	

veroudering aan om een jeugdig ogende huid te  
behouden en de tekenen van veroudering te 
verminderen.

•	Helpt	vetophopingen	en	cellulitis	te	reduceren	voor	een	
slanker ogend lichaam.

•	Maakt	de	huid	steviger	voor	een	jeugdigere	aanblik.
•	Vergroot	de	celvernieuwing,	wat	nodig	is	om	de	huid	

haar natuurlijke, stralende textuur terug te geven.
•	Een	gloednieuwe	optische	technologie	verstrooit	licht	

onmiddellijk zodat de huid zachter oogt en het 
huidoppervlak er beter uitziet.

•	Hydrateert	en	verzacht	de	huid.

Belangrijkste ingrediënten
•	ageLoc®	–	eigen	technologie	van	Nu	Skin®	met	
specifieke	ingrediënten	die	arSuperMarkers,	de	
belangrijkste oorzaken van veroudering, aanpakken.

•	Hibiscus abelmoschus-extract – bevat een plantenlipide-
extract dat vrije radicalen kalmeert en cellulitis 
vermindert.

•	Honingextract - een natuurlijk alfahydroxyzuur dat de 
huid zachter maakt.

•	Hyaluronzuur - helpt de huid om een optimale 
vochtigheidsgraad te behouden.

Gebruiksaanwijzing
Tweemaal daags, ‘s morgens en ’s avonds, op uw armen, 
dijen, billen en/of buik aanbrengen. Combineer met uw 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel-programma	voor	optimale	
resultaten.

Aanvullende producten
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	–	exclusief	samengesteld	
voor	gebruik	met	de	Nu	Skin®	Galvanic	Spa	apparaten	om	
het lichaam van de ageLOC® antiverouderingsvoordelen 
te voorzien, vetophopingen en cellulitis te verminderen 
en de huid te verfrissen en te zuiveren zodat de zichtbare 
tekenen van veroudering gereduceerd worden.
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• Liquid Body Lufra – revitaliseert en geeft de huid een 
heldere glans terwijl u een douche neemt. Fijngemalen 
walnootdoppen polijsten ruwe plekjes op de ellebogen, 
de	achterkant	van	de	armen,	de	knieën	en	de	hielen.	Met	
Liquid	Body	Lufra	stapt	u	uit	de	douche	met	een	huid	die	
zachter en gladder aanvoelt.

Veelgestelde vragen
Wat zijn arSupermarkers?
Leeftijdgerelateerde	supermarkers	of	‘arSuperMarkers’	is	
een	term	die	Nu	Skin®	bedacht	heeft	als	aanduiding	voor	
de chemische elementen in het lichaam die een invloed 
hebben op de manier waarop we ouder worden en die de 
belangrijkste oorzaken van veroudering zijn.

Welk voordeel biedt het dagelijkse gebruik van ageLoc® 
dermatic effects?
ageLOC® Dermatic Effects is een dagelijkse hydraterende 
lotion die vetophopingen en cellulitis vermindert. 
ageLOC® Dermatic Effects vergroot de celvernieuwing, 
wat nodig is om de huid te vernieuwen en haar natuurlijke, 
stralende structuur terug te geven.

Het maakt eveneens gebruik van een technologie om licht 
onmiddellijk te verstrooien zodat de huid zachter oogt en 
het huidoppervlak er beter uitziet. Dit product is 
samengesteld met ageLOC® ingrediënten en verschaft 
een dagelijkse, constante dosis ageLOC® voor een slanker, 
zachter en strakker ogende huid.

Wat is het verschil tussen ageLoc® Body Shaping gel en 
ageLoc® dermatic effects?
Zowel	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	als	ageLOC®	
Dermatic Effects werden ontwikkeld om vetophopingen 
en cellulitis te verminderen en de huid steviger te doen 
ogen.	Beide	producten	helpen	u	om	er	slanker,	gladder	en	
strakker uit te zien. Toch zijn er belangrijke verschillen.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	is	ontworpen	voor	gebruik	
in	combinatie	met	het	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	
apparaat dat helpt bij de afgifte van hoofdingrediënten 
aan	de	huid.	Het	maakt	de	extracellulaire	matrix	(ECM)	
van de huid sterker om een gezond ogende huid te 
behouden. Het is ook speciaal samengesteld om de huid 
te verfrissen, zuiveren en revitaliseren terwijl de zichtbare 
tekenen van veroudering verminderd worden.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	vergroot	de	celvernieuwing,	
wat nodig is om de huid haar natuurlijke, stralende 

textuur terug te geven. Het maakt eveneens gebruik van 
een technologie om licht onmiddellijk te verstrooien 
zodat de huid zachter oogt en het huidoppervlak er beter 
uitziet. Het verschaft dagelijkse hydraterende voordelen 
en verzacht de huid onmiddellijk terwijl de voordelen van 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	verlengd	worden	
(ageLOC® Dermatic Effects is niet geschikt voor gebruik 
met	galvanische	stroom).

Welk voordeel biedt het gebruik van ageLoc® 
lichaamsproducten in een programma?
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	en	ageLOC®	Dermatic	
Effects zijn aanvullende producten. Wanneer ze samen 
gebruikt worden, verschaffen ze een veelomvattend 
huidverzorgingsprogramma voor een slanker, gladder en 
strakker	lichaam.	Beide	producten	bevatten	bedrijfseigen	
ingrediënten die aangetoond werden door de ageLOC® 
wetenschap (technologie waarop een patent aangevraagd 
is	en	die	arSupermarkers,	de	belangrijkste	oorzaken	van	
veroudering,	aanpakt).	ageLOC®	Dermatic	Effects,	dat	‘s	
morgens en ‘s avonds aangebracht wordt, bevat enkele 
hoofdingrediënten extra die de huid hydrateren, 
verzachten en verstevigen en continu voorzien van deze 
belangrijke antiverouderingsingrediënten. De ageLOC® 
Galvanic	Body	Spa	met	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	
levert heilzame ingrediënten aan de huid wanneer het 
product eenmaal daags en driemaal per week gebruikt 
wordt, waarbij de galvanische stroom voor een betere 
afgifte van de ingrediënten zorgt. Door ageLOC® 
Dermatic Effects tweemaal daags en de ageLOC® 
Galvanic	Body	Spa	met	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	
driemaal per week te gebruiken, zult u genieten van een 
optimale afgifte van de belangrijkste 
antiverouderingsingrediënten om de zichtbare tekenen van 
veroudering te verminderen.

Ingrediënten
Water (Aqua),	Honey	Extract,	C12-15	Alkyl	Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
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,
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Laureth-7,	Glyceryl	Polymethacrylate,	PEG-8,	Disodium
EDTA,	Aminomethyl	Propanol,	Fragrance	(Parfum),
Chlorphenesin. 
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