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Pagina informativă a Produsului nu skin® 

ageLOC® Dermatic Effects 
Loţiune de conturare a corpului

Poziţionarea ageLOC® 
Știinţa exclusivă ageLOC® de la Nu Skin® ţintește 
arSuperMarkerii - sursele fundamentale ale îmbătrânirii. 

Prezentarea Produsului
Pentru un aspect mai bine conturat, mai catifelat. Formulată 
știinţific pentru a-i furniza organismului  beneficiile 
ageLOC® anti- îmbătrânire în fiecare zi, ageLOC® Dermatic 
Effects ajută la netezirea aspectului grăsimii corporale şi al 
celulitei și îmbunătăţește aspectul fermităţii pielii.  Această 
cremă zilnică de hidratare şi de conturare ajută la 
îmbunătăţirea turnoverului celular, redându-i pielii aspectul 
natural strălucitor. De asemenea, hidratează și utilizează 
tehnologia optică de ultimă generaţie pentru a difuza lumina 
instantaneu, ajutând pielea să arate mai catifelată și 
îmbunătăţind în același timp aspectul exterior al pielii. 

Public Ţintă
PiEŢElE PrinCiPalE:
•	Femeile	şi	bărbaţii	care	îşi	doresc	un	corp	cu	aspectul	mai	

ferm, mai tonifiat şi mai tineresc. 
•	Clienţii	actuali	care	folosesc	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	şi	Nu	Skin	Galvanic	Spa	
System™	II	Body	Shaping	Gel.	

PiEŢElE sECundarE:
•	Femeile	preocupate	de	imaginea	lor,	cu	vârsta	între 

25 și 65 de ani, care este posibil să viziteze ocazional 
centrele spa de zi. 

•	Femeile	de	toate	vârstele	care	prezintă	celulită	și	semne	
ale îmbătrânirii pe corp. 

Beneficiile produsului
•	ageLOC®	ţinteşte	sursele	fundamentale	ale	îmbătrânirii	

pentru a menţine un aspect tineresc şi pentru a reduce 
apariţia aspectului îmbătrânit.

•	Ajută	la	netezirea	aspectului	grăsimii	corporale	şi	al	
celulitei pentru un corp cu aspect mai suplu. 

•	Îmbunătăţește	aspectul	fermităţii	pielii	pentru	un	aspect	
mai tineresc. 

•	Ajută	la	îmbunătăţirea	turnoverului	celular	care	este	
necesar pentru a-i reda pielii textura sa naturală 
strălucitoare.  

•Tehnologia	optică	de	ultimă	generaţie	difuzează	lumina	
instantaneu ajutând pielea să arate mai netedă și 
îmbunătăţind în același timp aspectul exterior al pielii. 

•	Hidratează	și	ajută	la	catifelarea	pielii.	

Ingrediente cheie
•	ageloC® –	tehnologia	brevetată	de	la	Nu	Skin®	ce	
conţine	anumite	ingrediente	care	ţintesc	arSuperMarkerii,	
sursele fundamentale ale îmbătrânirii. 

•	Extras de Hibiscus abelmoschus – bogat în extract de 
lipide din plante ce ajută la calmarea radicalilor liberi și 
inhibă apariţia celulitei. 

•	Extract din miere – un acid alfa hidroxi natural care ajută 
la catifelarea pielii.

•	acid hialuronic – ajută la menţinerea unui nivel optim de 
hidratare.

Mod de utilizare
Aplicaţi de două ori pe zi, dimineaţa și seara, pe braţe, 
coapse, fese și/sau abdomen. Pentru cele mai bune 
rezultate, a se combina cu regimul dumneavoastră 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel.	

Produse complementare
•	ageloC® Body shaping gel – formulat pentru a 
acţiona	numai	cu	instrumentele	Nu	Skin®	Galvanic	Spa	
pentru a-i furniza corpului beneficiile anti-îmbătrânire 
oferite de ageLOC®, netezește aspectul grăsimii 
corporale şi al celulitei și ajută la revigorarea și purificarea 
pielii – reducând semnele vizibile ale îmbătrânirii. 

•	liquid Body lufra – revitalizează pielea şi îi conferă 
strălucire atunci când faceţi duș. Cojile de nucă bine 
măcinate îndepărtează porţiunile aspre de pe coate, de pe 
părţile laterale ale braţelor, de pe genunchi, călcâie precum 
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                                                      Dermatic Effects

şi	de	pe	celelalte	zone	ale	corpului.	Cu	Liquid	Body	Lufra	
ieșiţi de la duș cu o piele mai catifelată, mai fină. 

Întrebări Frecvente
Ce sunt arsupermarkerii? Super	markerii	asociaţi	
îmbătrânirii	sau	“arSuperMarkerii”	reprezintă	un	termen	
creat	de	Nu	Skin®	care	descrie	componentele	din	chimia	
organismului ce influenţează felul în care îmbătrânim și 
care reprezintă sursele fundamentale  
ale îmbătrânirii. 

Care este beneficiul utilizării zilnice a produsului 
ageloC® dermatic Effects?
ageLOC® Dermatic Effects este o loţiune zilnică de 
hidratare ce netezește aspectul grăsimii corporale şi al 
celulitei. ageLOC® Dermatic Effects îmbunătăţește 
turnoverul celular necesar reînnoirii pielii, redându-i acesteia 
textura naturală strălucitoare. 

De asemenea, conţine o tehnologie ce difuzează lumina 
instantaneu ajutând pielea să arate mai catifelată și 
îmbunătăţind în același timp aspectul exterior al pielii. 
Formulat cu ingrediente ageLOC®, acest produs furnizează 
în mod continuu o doză zilnică de ageLOC® pentru o piele 
cu un aspect mai suplu, mai catifelat şi mai ferm. 

Care este diferenţa dintre ageloC® Body shaping gel și 
ageloC® dermatic Effects?
Atât	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	cât	și	ageLOC®	
Dermatic Effects au fost dezvoltate pentru a netezi 
aspectul grăsimii corporale şi al celulitei și pentru a 
îmbunătăţi aspectul fermităţii pielii. Aceste produse ajută la 
obţinerea	unui	aspect	mai	suplu,	mai	ferm.	Totuși	există	
deosebiri importante. 
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	a	fost	conceput	pentru	a	fi	
compatibil	cu	tratamentul	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	
care ajută la furnizarea ingredientelor cheie către piele.  
Întărește	matricea	extracelulară	(MEC)	a	pielii	pentru	a	
ajuta la formarea și menţinerea unei pieli cu aspect 
sănătos. De asemenea, este special formulată pentru a 
ajuta la revigorarea, purificarea și re-energizarea pielii 
reducând în același timp semnele vizibile ale îmbătrânirii. 

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	îmbunătăţește	turnoverul	
celular necesar pentru reînnoirea pielii şi pentru refacerea 
texturii sale naturale strălucitoare. De asemenea, conţine 
o tehnologie care difuzează lumina instantaneu ajutând 
pielea să arate mai catifelată și îmbunătăţind în același 
timp aspectul exterior al pielii. Furnizează beneficiile unei 

 hidratări zilnice și netezește instantaneu pielea, ajutând în 
același timp la extinderea beneficiilor oferite de produsul 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	(ageLOC®	Dermatic	
Effects nu este potrivit pentru a fi utilizat împreună cu 
curenţii	galvanici).

Care este beneficiul utilizării produselor ageloC® Body 
ca regim?
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	și	ageLOC®	Dermatic	
Effects au fost dezvoltate pentru a fi produse 
complementare. Folosite împreună, acestea oferă un regim 
complex de îngrijire a pielii pentru un corp cu un aspect mai 
suplu, mai catifelat şi mai ferm. Ambele produse au fost 
formulate să includă ingrediente brevetate care au fost 
atestate	de	ştiinţa	ageLOC®	(tehnologia	în	curs	de	
brevetare	care	ţinteşte	arSuperMarkerii,	sursele	
fundamentale	ale	îmbătrânirii).	Folosit	zilnic	dimineaţa	și	
seara, ageLOC® Dermatic Effects conţine mai multe 
ingrediente cheie suplimentare ce hidratează pielea, 
catifelând și conferind fermitate, asigurând furnizarea 
continuă către piele a ingredientelor cheie anti-îmbătrânire.  
ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	împreună	cu	ageLOC®	
Body	Shaping	Gel	acţionează	pentru	a	furniza	ingrediente	
benefice către piele atunci când sunt folosite o dată pe zi, 
de trei ori pe săptămână, furnizarea fiind îmbunătăţită de 
curentul galvanic. Folosind ageLOC® Dermatic Effects de 
două	ori	pe	zi	și	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	împreună	cu	
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	de	trei	ori	pe	săptămână	vă	
asigură furnizarea optimă a celui mai ridicat nivel de 
ingrediente cheie anti-îmbătrânire pentru a reduce aspectul 
îmbătrânit. 

Ingrediente
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.


