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ageLOC® Dermatic Effects 
Uppstramande lotion

ageLOC:s utgångspunkt
Nu Skins exklusiva vetenskap ageLOC® inriktar sig på 
arSuperMarkers - den ultimata källan till åldrandet.

Produktöversikt
För fastare konturer och mjukare hud. ageLOC® Dermatic 
Effects är vetenskapligt utvecklad med åldersbekämpning, 
avsedd att användas på kroppen varje dag. Den mildrar 
celluliter och förbättrar hudens fasthet. Denna fukt- och 
konturlotion förbättrar cellbildningen och återställer 
hudens egen lyster. Den återfuktar och innehåller även 
ljusdiffusering för att huden ska se slätare och bättre ut.

Målgrupp
PRIMäR MARKNAD
• Kvinnor och män som vill ha en fastare, mer tonad kropp. 
• Nuvarande användare av  ageLOC® Edition Nu Skin 

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

SeKUNDäR MARKNAD
• Kvinnor i åldern 25 - 65 år som är måna om sitt utseende 

och då och då besöker spa.
• Kvinnor i alla åldrar med celluliter och/eller ålderstecken 

på kroppen.

Produktens fördelar
• ageLOC® inriktar sig på de ultimata källorna till åldrandet 

för att bevara en ungdomlig hud och minska 
ålderstecknen.

• Mildrar celluliterna för en kropp som ser mer slimmad ut.
• Förbättrar hudens fasthet.
• Ökar cellbildningen som är nödvändig för att återställa 

hudens egen lyster och struktur.
• Den innehåller även optisk teknik, ljusdiffusering, för att 

huden ska se slätare och bättre ut.

• Ger fukt och lenhet.

Verksamma ingredienser
• Nu Skins skyddade teknologi ageLOC® - med specifika 

ingredienser som inriktar sig på arSuperMarkers - den 
ultimata källan till åldrandet.

• Hibiscus abelmoschus-extrakt - rikt på växtlipider som 
lugnar fria radikaler och hämmar cellulitbildningen.

• Honungsextrakt - en naturlig alfahydroxisyra som 
mjukgör huden.

• Hyaluronsyra – bidrar till optimal fuktinivå.

Användning
Applicera två ggr dagligen, morgon och kväll, på armar, lår, 
skinkor och/eller mage. Kombinera med ageLOC® Body 
Shaping Gel för bäst resultat.

Kompletterande produkter
• ageLOC® Body Shaping Gel - gjord för att fungera 

exklusivt med Nu Skin® Galvanic Spa-apparater för 
åldersbekämpande fördelar för kroppen. Gör celluliter 
mindre synbara och rengör och fräschar upp huden. 

• Liquid Body Lufra - duschkräm som stimulerar huden 
och ger den en frisk lyster. Skrubbrengöring för hela 
kroppen av fint malda valnötsskal. För torra områden som 
armbågar, baksidan av armar, knän och hälar. Med Liquid 
Body Lufra lämnar du duschen med lenare, mjukare hud.

Vanliga frågor och svar 
Vad är arSuperMarkers?
Åldersrelaterade supermarkörer, arSupermarkers, är en 
term Nu Skin® myntade och som beskriver komponenter  
i kroppskemin som influerar hur vi åldras och som är 
ursprunget för åldrandet.
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                                                      Dermatic Effects

Vad är fördelarna med att använda ageLOC® Dermatic 
effects varje dag?
ageLOC® Dermatic Effects är en fuktighetskräm som 
mildrar celluliter. Produkten ökar cellbildningen vilket är 
nödvändigt för att återställa hudens egen lyster och 
struktur.

Den innehåller även ljusdiffusering för att huden ska se 
slätare och bättre ut. Produkten som innehåller ageLOC-
ingredienser, ger en daglig dos ageLOC® för en mer 
slimmad, uppstramad effekt.

Vad är skillnaden mellan ageLOC® Body Shaping Gel 
och ageLOC® Dermatic effects?
Båda produkterna har utvecklats för att mildra celluliterna 
och förbättra hudens fasthet. Produkterna bidrar till en mer 
slimmad, len och fast look. Dock finns det viktiga skillnader.
• ageLOC® Body Shaping Gel är gjord för att passa 

tillsammans med apparaten ageLOC® Galvanic Body 
Spa som levererar aktiva ingredienser till huden. Den 
stärker hudens ECM (extracellulära matrix) för att bygga 
upp och behålla en hud som ser frisk ut. Den är också 
gjord för att rengöra, fräscha upp och ge ny energi till 
huden samtidigt som den minskar synbara ålderstecken.

• ageLOC® Dermatic Effects ökar cellbildningen vilket är 
nödvändigt för att förnya och återställa hudens egen 
lyster och struktur. Den innehåller även ljusdiffusering för 
att huden ska se slätare och bättre ut. Den ger daglig fukt 
och en len hud samtidigt som den förbättrar fördelarna 
med ageLOC® Body Shaping Gel. ageLOC® Dermatic 
Effects passar inte att använda med galvanisk ström.

Vad är nyttan med att använda ageLOC:s 
kroppsprodukter?
ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic 
Effects utvecklades för att komplettera varandra. 
Tillsammans ger de en omfattande uppstramningseffekt 
på kroppen. Båda produkterna har utformats med 
skyddade ingredienser som validerats av ageLOC-
forskningen (patentsökt teknologi som inriktar sig på 
arSupermarkers, åldrandets urpsrung). ageLOC® Dermatic 
Effects ska användas morgon och kväll, innehåller flera 
aktiva ingredienser som ger fukt, lenhet och fasthet och 
förser konstant huden med åldersbekämpande 

ingredienser. ageLOC® Galvanic Body Spa tillsammans 
med ageLOC® Body Shaping Gel arbetar med att förse 
huden med nyttiga ingredienser vid användning en gång 
om dagen, tre gånger i veckan, med galvanisk ström. 
Optimal verkan av denna aktiva åldersbekämpning får man 
om man använder ageLOC® Dermatic Effects två gånger 
dagligen och ageLOC® Galvanic Body Spa med 
ageLOC® Body Shaping Gel tre gånger i veckan. 

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. 


