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ageLOC® Dermatic Effects 
Loção corporal modeladora

Posicionamento ageLOC®
A ciência ageLOC® exclusiva da Nu Skin® ataca os 
arSuperMarkers – os principais responsáveis pelo envelhecimento.

Descrição do produto
Consiga um aspeto mais modelado, firme e suave. 
Formulado cientificamente para fornecer diariamente 
ingredientes antienvelhecimento ageLOC® ao corpo, 
ageLOC® Dermatic Effects ajuda a suavizar o aspeto da 
gordura e da celulite e melhorar a firmeza da pele. Este 
hidratante diário modelador aumenta o rendimento celular 
para promover uma textura natural radiosa. Hidrata e utiliza 
uma avançada tecnologia de difusão instantânea da luz 
para conseguir um aspeto mais suave da pele e melhorar o 
aspeto da superfície da mesma. 

Público-alvo
merCados PrinCiPais
•  Mulheres e homens que desejam um corpo mais 

tonificado, mais firme e de aspeto mais jovem.
• Clientes atuais de ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 

Spa System™ II e Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

merCados seCundários
• Mulheres com idades entre 25 e 65 anos que se 

preocupam com a sua imagem e que visitam institutos de 
beleza ocasionalmente.

• Mulheres de qualquer idade com celulite e/ou com sinais 
de envelhecimento no corpo.

Vantagens do produto
•  ageLOC® combate as principais fontes de 

envelhecimento para preservar um aspeto jovem e reduzir 
os sinais de envelhecimento.

• Ajuda a diminuir e suavizar o aspeto da gordura e da 
celulite para um aspeto mais delgado e definido.

• Melhora a firmeza da pele para um aspeto mais jovem.

 
• Ajuda a aumentar o rendimento celular para promover 

uma textura natural radiosa.  
• Contém alta tecnologia de difusão instantânea da luz 

para conseguir um aspeto mais suave da pele e melhorar 
o aspeto da superfície da mesma. 

• Hidrata e suaviza a pele.

Ingredientes mais importantes
• ageLoC® - tecnologia exclusiva da Nu Skin® que ataca 

arSuperMarkers, os principais responsáveis pelo 
envelhecimento. 

• extrato de hibiscus abelmoschuus – rico em lípidos 
vegetais que ajudam a combater os radicais livres e a 
diminuir o aspeto da celulite.

• extrato de mel – um ácido natural alfa-hidróxido que 
ajuda a suavizar a pele.

• ácido hialurónico – ajuda a manter o melhor nível de 
humidade na pele.

Utilização
Aplique duas vezes por dia, de manhã e à noite, nos braços, 
coxas, nádegas e/ou abdómen. Para conseguir os melhores 
resultados, combine com o seu tratamento ageLOC® Body 
Shaping Gel.

Produtos complementares
•  ageLoC ® Body shaping gel – formulado para 

funcionar exclusivamente com o aparelho Nu Skin® 
Galvanic Spa para fornecer ao corpo ingredientes 
antienvelhecimento ageLOC®, diminuendo o aspeto da 
gordura e celulite e auxiliar a renovar e purificar a pele, 
reduzindo simultaneamente os sinais visíveis do 
envelhecimento.

• Liquid Body Lufra – revitaliza a pele e dá-lhe um brilho 
luminoso durante o duche. A noz finamente moída 
suaviza as zonas ásperas nos cotovelos, braços, joelhos, 
calcanhares e por todo o corpo. Saia do duche com uma 
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                                                      Dermatic Effects

pele mais sedosa e suave ao toque com Liquid Body 
Lufra.

Questões frequentemente colocadas
o que são arsupermarkers?
Os supermarcadores relacionados com o envelhecimento 
ou “arSuperMarkers” é um termo criado pela Nu Skin® que 
descreve componentes dos processos químicos do 
organismo que influenciam a forma como envelhecemos e 
que são os principais responsáveis pelo envelhecimento.

Qual é a vantagem de utilizar ageLoC® dermatic 
effects todos os dias?
ageLOC® Dermatic Effects é uma loção diária hidratante 
que suaviza o aspeto da gordura e celulite. ageLOC® 
Dermatic Effects aumenta o rendimento celular para 
promover uma textura natural radiosa.  

Contém também tecnologia de difusão instantânea da luz 
para conseguir um aspeto mais suave da pele e melhorar o 
aspeto da superfície da mesma. Formulado com 
ingredientes ageLOC®, este produto fornece uma dose 
diária e contínua de ageLOC® para conseguir uma pele de 
aspeto mais delgado, suave e firme.  

Qual é a diferença entre ageLoC® Body shaping gel e 
ageLoC® dermatic effects?
Tanto o ageLOC® Body Shaping Gel como o ageLOC® 
Dermatic Effects foram desenvolvidos para suavizar o 
aspeto da gordura e da celulite e melhorar a firmeza da 
pele. Estes produtos ajudam a sua pele a conseguir um 
aspeto mais delgado, suave e firme. No entanto, existem 
diferenças importantes.
• ageLOC® Body Shaping Gel foi desenhado para ser 

utilizado com o aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa, e 
auxilia o transporte de importantes ingredientes para a 
pele. Reforça a matriz extracelular (ECM) da pele para 
ajudar a criar e manter uma pele de aspeto saudável. Foi 
também especialmente formulado para ajudar a refrescar 
e purificar a pele reduzindo simultaneamente os sinais 
visíveis de envelhecimento.

• ageLOC® Dermatic Effects aumenta o rendimento 
celular para promover uma textura natural radiosa. 
Contém também tecnologia de difusão instantânea da 
luz para conseguir um aspeto mais suave da pele e 
melhorar o aspeto da superfície da mesma. Fornece 
hidratação diária e suaviza instantaneamente a pele, 

ajudando simultaneamente a prolongar os efeitos de 
ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic 
Effects não é indicado para utilização com correntes 
galvânicas).

Qual é a vantagem de utilizar produtos corporais 
ageLoC® como um programa?
ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic 
Effects foram desenvolvidos como produtos que se 
complementam. Utilizados em conjunto, eles oferecem um 
programa completo de tratamento para uma pele corporal 
de aspeto mais delgado, suave e firme. Ambos os produtos 
incluem nas suas fórmulas ingredientes exclusivos que 
foram validados pela ciência ageLOC® (tecnologia a 
aguardar patente que ataca os arSupermarkers, os 
principais responsáveis pelo envelhecimento). Utilizado 
diariamente de manhã e à noite, ageLOC® Dermatic 
Effects inclui diversos ingredientes importantes adicionais 
que hidratam e, simultaneamente, suavizam e dão firmeza à 
pele. O produto permite também um fornecimento 
contínuo destes ingredientes importantes à pele. O 
ageLOC® Galvanic Body Spa com ageLOC® Body 
Shaping Gel funciona para fornecer ingredientes benéficos 
para a pele quando é utilizado uma vez por dia, três vezes 
por semana, sendo este transporte incrementado pela 
corrente galvânica. Utilizando ageLOC® Dermatic Effects 
duas vezes por dia e o ageLOC® Galvanic Body Spa com 
ageLOC® Body Shaping Gel três vezes por semana 
permite conseguir um transporte perfeito de ingredientes 
essenciais antienvelhecimento para a sua pele, reduzindo 
assim o aspeto do envelhecimento.

Ingredientes
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.


