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ageLOC® Dermatic Effects 
Konturlotion til kroppen

ageLOC® posisjonering 
Nu Skins eksklusive ageLOC-vitenskap bekjemper
arSupermarkers – de grunnleggende kildene til aldring.

Produktoversikt
For glattere konturer på kroppen. Vitenskapelig utviklet for 
å tilføre ageLOCs antialdringsfordeler til kroppen hver dag. 
ageLOC® Dermatic Effects glatter ut fettlommer og 
cellulitter og gir huden et fastere utseende. Denne 
konturlotion til daglig bruk øker cellefornyelsen og gir 
huden tilbake sin naturlige glød. Den tilfører også fuktighet, 
mens en optisk teknologi sprer lys så huden umiddelbart 
virker glattere. 

Målgruppe
HoVEdGruppE
•	Kvinner	og	menn	som	ønsker	en	fastere	kropp	som	virker	

yngre. 
•	Nåværende	brukere	av	ageLOC®	Edition	 
Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	og	Nu	Skin	Galvanic	
Spa	System™	II	Body	Shaping	Gel.

uNdErGruppE

•	Kvinner	i	alderen	25-65	som	er	opptatt	av	utseendet	og	
som	av	og	til	får	spa-behandlinger.

•	Kvinner	i	alle	aldre	med	cellulitter	og	aldringstegn	på	
kroppen.

Produktfordeler
•	ageLOC®	bekjemper	de	grunnleggende	aldringskildene	

for å bevare et ungdommelig utseende og redusere 
aldringstegn.

•	Hjelper	med	å	glatte	ut	fettlommer	og	cellulitter	for	å	gi	
kroppen et slankere utseende.

•	Gjør	at	huden	virker	fastere	og	mer	ungdommelig.

•	Øker	cellefornyelsen	som	er	nødvendig	for	å	gi	huden	en	
naturlig glød.

•	En	ledende	optisk	teknologi	sprer	lys	så	huden	
umiddelbart får en glattere overflate. 

•	Tilfører	fuktighet	og	holder	huden	myk.

Nøkkelingredienser
•	ageLoC® –	patentert	Nu	Skin-teknologi	som	inneholder	
ingredienser	som	bekjemper	arSupermarkers,	de	
grunnleggende kildene til aldring.

• Hibiscus abelmoschus-ekstrakt – rik på plantelipider som 
roer ned de frie radikalene og hemmer forekomsten av 
cellulitter.

•	Honningekstrakt – en naturlig alfahydroksylsyre som 
hjelper	med	å	gjøre	huden	jevnere.

•	Hyaluronsyre	–	hjelper	med	å	opprettholde	et	optimalt	
fuktighetsnivå.

Anvendelse
Påføres to ganger daglig, morgen og kveld, på armer, lår, 
rumpe og/eller magen. Kombiner med behandlinger med 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	for	best	mulig	resultat.

Komplementærprodukter
•	ageLoC® Body Shaping Gel – designet for å brukes 
med	Nu	Skin®	Galvanic	Spa-apparatet.	Tilfører	kroppen	
ageLOCs antialdringsfordeler, glatter ut fettlommer og 
cellulitter samt frisker opp og renser huden. Dermed 
reduseres de synlige aldringstegnene.

•	Liquid Body Lufra – revitaliserer og gir huden en vakker 
glød	i	dusjen.	Finmalte	valnøttskall	hjelper	til	å	mykne	ru	
hud	på	albuene,	baksiden	av	overarmene,	hælene	og	
overalt	ellers.	Med	Liquid	Body	Lufra	kommer	du	ut	av	
dusjen	med	en	hud	som	føles	mykere.
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                                                      Dermatic Effects

Ofte stilte spørsmål
Hva er arSupermarkers?
Aldersrelaterte	supermarkører	eller	“arSupermarkers”	er	det	
Nu	Skin®	kaller	komponentene	i	kroppens	kjemi	som	
påvirker måten vi eldes på og er de grunnleggende kildene 
til aldring.

Hvilke fordeler er det ved å bruke ageLoC® dermatic 
Effects hver dag?
ageLOC® Dermatic Effects er en fuktighetslotion til daglig 
bruk som glatter ut fettlommer og cellulitter. ageLOC® 
Dermatic Effects øker cellefornyelsen som er nødvendig for 
å fornye huden og få tilbake dens naturlige glød.

Benytter	en	optisk	teknologi	som	sprer	lys	så	huden	
umiddelbart får en glattere overflate.  Dette produktet 
tilfører huden sin daglige dose med ageLOC® så den virker 
fastere	og	jevnere.

Hva er forskjellen mellom ageLoC® Body Shaping Gel 
og ageLoC® dermatic Effects?
Både	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	og	ageLOC®	Dermatic	
Effects	ble	utviklet	for	å	jevne	ut	fett	og	cellulitter	og	gjøre	
huden fastere. Dette er produkter som gir huden et 
slankere,	jevnere	og	fastere	utseende.	Men	det	er	noen	
viktige	forskjeller.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ble	utviklet	for	å	brukes	
sammen	med	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa-
behandlinger som tilfører huden nøkkelingredienser. Den 
styrker	den	ekstracellulære	matriks	(ECM)	i	huden	som	
hjelper	til	å	bygge	opp	og	vedlikeholde	sunn	hud.	Den	er	
også formulert til å friske opp, rense og tilføre huden 
energi samtidig som den reduserer synlige aldringstegn.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	øker	cellefornyelsen	som	er	
nødvendig for å gi huden tilbake sin naturlige glød og 
tekstur. Den benytter også en optisk teknologi som sprer 
lys så huden umiddelbart får en glattere overflate.  Den 
bidrar	med	daglig	fuktighet	og	gjør	huden	glattere	
samtidig som den forlenger fordelene ved ageLOC® 
Body	Shaping	Gel	(ageLOC®	Dermatic	Effects	egner	
seg	ikke	til	bruk	med	galvanisk	strøm).

Hva er fordelene ved å bruke alle ageLoC® 
kroppsproduktene?
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	og	ageLOC®	Dermatic	
Effects	er	komplementærprodukter	utviklet	for	å	brukes	
sammen. Dermed bidrar de til et omfattende 
hudpleieprogram	som	gjør	kroppen	slankere,	fastere	og	
glattere.	Begge	produktene	inneholder	patenterte	
ingredienser	som	bekreftes	av	ageLOC-vitenskap	
(patentsøkt	teknologi	som	bekjemper	arSupermarkers,	de	
grunnleggende	kildene	til	aldring).	ageLOC®	Dermatic	
Effects brukes morgen og kveld og inneholder ytterligere 
nøkkelingredienser som tilfører fuktighet samtidig som de 
gjør	huden	glattere	og	fastere	med	en	konstant	tilførsel	av	
antialdringsingredienser.	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	
med	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	tilfører	huden	nyttige	
ingredienser som styrkes av galvanisk strøm når den brukes 
én	gang	om	dagen,	tre	ganger	i	uken.	Hvis	du	bruker	
ageLOC® Dermatic Effects to ganger daglig og ageLOC® 
Galvanic	Body	Spa	med	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	tre	
ganger i uken får du tilført maksimalt med viktige 
antialdringsingredienser for å redusere aldringstegn.

Ingredienser:
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,
Laureth-7,	Glyceryl	Polymethacrylate,	PEG-8,	Disodium
EDTA,	Aminomethyl	Propanol,	Fragrance	(Parfum),
Chlorphenesin.


