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ageLOC® Dermatic Effects 
Vücut şekillendirme losyonu

ageLOC® Konumlandırma 
Nu Skin®’ in seçkin ageLOC® bilimi yaşlanmanın temel 
kaynakları olan arSuperMarkers’ı hedefler.

Ürünün Genel Tanıtımı
Daha biçimli ve pürüzsüz görünmeniz için. ageLOC®un 
anti-aging faydalarını vücudunuza hergün iletebilmek üzere 
bilimsel olarak tasarlanmış olan ageLOC® Dermatic Effects 
yağların ve selülitlerin görünümünü pürüzsüz hale 
getirmeye ve cildin sıkı görünümünü geliştirmeye yardımcı 
olur. Bu günlük biçimlendirici nemlendirici hücre 
yenilenmesinin artmasını ve böylece doğal parlak yapısının 
geri gelmesini sağlar. Ayrıca, nemlendirir ve cildin daha 
pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin görünümünün 
güzelleşmesini sağlamak için ışığı anında dağıtan çığır açan 
bir teknoloji kullanır.

Hedeflenen Kitle
BİrİNCİL PİyaSaLar
•	Sıkılaşmış,	gerilmiş	ve	daha	genç	görünen	bir	vücut	

isteyen kadınlar ve erkekler.
•	Mevcut	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	Galvanic	Spa	
System™	II	ve	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	Body	
Shaping	Gel	müşterileri.

İkİNCİL PİyaSaLar
•	Beden	imajının	farkında	olan	ve	arasıra	spa’ya	gidebilen	

25-65 yaş arası kadınlar.
•	Selüliti	olan	ve	vücutlarında	yaşlanmanın	belirtilerini	

taşıyan her yaştan kadın.

Ürünün Faydaları
•	ageLOC® cildin genç görünümünü korumasına yardımcı 

olurken aynı zamanda yaşlanmanın nihai kaynaklarını da 
hedefler.

•	Daha	ince	bir	görünüme	kavuşmak	için	yağların	ve	selülitlerin	
görünümünün pürüzsüzleştirilmesine yardımcı olur.

•	Daha	genç	bir	görünüm	sağlamak	için	cildin	sıkı	
görünümünü iyileştirir.

•	Doğal	parlak	yapısının	geri	gelmesini	sağlamak	için	hücre	
yenilenmesinin artmasını sağlar.

•	Cildin	daha	pürüzsüz	görünmesini	ve	cildin	yüzeyinin	
görünümünün güzelleşmesini sağlamak için çığır açan 
teknoloji ışığı anında dağıtır.

Bileşenindeki Ana Maddeler
•	ageLOC®:	yaşlanmanın	nihai	kaynakları	olan	
arSuperMarkers’ı	hedefleyen	spesifik	bileşenler	içeren	
tescilli	Nu	Skin®	teknolojisidir.	

•	Hibiscus	abelmoschus	özütü:	serbest	radikalleri	yatıştıran	
ve selülitlerin görünümünü engelleyen bitki lipid 
yönünden zengin olan bir özüttür.

•	Bal	özütü:	Cildi	pürüzsüzleştirmeyi	sağlayan	doğal	bir	alfa	
hidroksi asit.

•	Hiyalüronik	asit:	optimum	nem	seviyesinin	korunmasına	
yardımcı olur.

Kullanım Şekli
Kollar, kalça, uyluklar ve/veya karın üzerinde günde iki defa, 
sabah ve akşam uygulayın. En iyi sonuçları almak için 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	kürünüz	ile	birlikte	kullanın.

Bütünleyici Ürünler
•	ageLOC® Body Shaping Gel:	vücudunuzun	ageLOC®un	

anti-aging faydalarından yararlanması, yağların ve 
selülitlerin görünümünü azaltması ve cildi tazeleyip 
arındırmaya yardımcı olması ve böylece yaşlanmanın 
gözle görünür belirtilerini azaltması amacıyla özellikle  
Nu	Skin®	Galvanic	Spa	cihazı	ile	birlikte	çalışmak	için	
formüle edilmiştir.

•	Liquid Body Lufra:	cildi	yeniden	canlandırır	ve	siz	duş	
aldıkça cilde ışıltılı bir parlaklık verir. Ceviz kabuğu tozu 
dirseklerde, kolların arka yüzünde, dizlerde, topuklarda ve 
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                                                      Dermatic Effects

diğer bölgelerde bulunan sertleşmiş cildi yumuşatır. 
Liquid Body Lufra sayesinde duştan daha pürüzsüz ve 
yumuşak hisseden bir ciltle çıkacaksınız.

Sıkça Sorulan Sorular
arSupermarkers Nedir?
Yaşlılıkla	ilgili	süper	işaretleyiciler	ya	da	“arSuperMarkers”	
Nu	Skin®	tarafından	üretilmiş	bir	terimdir	ve	vücuttaki	nasıl	
yaşlandığımızı etkileyen ve yaşlanmanın nihai kaynakları 
olan kimyasal bileşenleri tanımlar.

Hergün ageLOC® Dermatic Effects kullanmanın faydası 
nedir?
ageLOC® Dermatic Effects günlük olarak kullanılabilen 
nemlendirici bir losyondur ve yağların ve selülitlerin 
görünümünü azaltır. ageLOC® Dermatic Effects gerekli 
hücre yenilenmesini artırır ve böylece doğal parlak yapısını 
geri getirir.

Ayrıca, cildin daha pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin 
görünümünün güzelleşmesini sağlamak için ışığı anında 
dağıtan bir teknoloji içerir. ageLOC® bileşenleriyle formüle 
edilen bu ürün daha ince, pürüzsüz ve sıkı görünen bir cilt 
için günlük olarak ve sürekli bir ageLOC® dozu sağlar.

ageLOC® Body Shaping Gel ile ageLOC® Dermatic 
Effects arasındaki farklar nelerdir?
Hem	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	hem	de	ageLOC®	
Dermatic Effects yağların ve selülitlerin görünümünü 
pürüzsüzleştirmek ve cildin sıkı görünümünü iyileştirmek 
için geliştirilmiştir. Bu ürünler daha ince, pürüzsüz ve sıkı bir 
görünüme sahip olmanıza yardımcı olur. Ancak, onları 
birbirinden ayıran önemli noktalar vardır.
•	ageLOC®	Body	Shaping	Gel,	önemli	bileşenlerin	cilde	
nüfuz	etmesine	yardımcı	olan	ageLOC®	Galvanic	Body	
Spa	cihazı	ile	uyumlu	olacak	şekilde	tasarlanmıştır.	Sağlıklı	
görünen bir cilt oluşturmak ve öylesi bir cildi koruyabilmek 
için	cildin	ekstrahücresel	matriksini	(ECM)	güçlendirir.	
Ayrıca, yaşlanmanın belirtilerini azaltırken bir yandan da 
cildinizi tazelemeye, arındırmaya ve yeniden enerji 
kazandırmaya yardımcı olmak üzere özel olarak formüle 
edilmiştir.

•	ageLOC®	Dermatic	Effects	gerekli	hücre	yenilenmesini	
artırır ve böylece doğal parlak yapısını geri getirir. Ayrıca, 
cildin daha pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin 
görünümünün güzelleşmesini sağlamak için ışığı anında 

dağıtan	bir	teknoloji	içerir.	Günlük	nemlendirme	sağlar	ve	
cildi anında pürüzsüzleştirir, ve bir yandan da ageLOC® 
Body	Shaping	Gel’in	(ageLOC®	Dermatic	Effects	
galvanik	akımlarla	kullanım	için	uygun	değildir)	faydalarını	
artırmaya yardımcı olur.

ageLOC® vücut ürünlerini kür halinde kullanmanın 
faydaları nelerdir?
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ve	ageLOC®	Dermatic	
Effects birbirini bütünleyici ürünler olarak geliştirilmiştir. 
Birarada kullanıldıkları zaman vücut için tam anlamıyla daha 
ince,	pürüzsüz	ve	sıkı	bir	cilt	bakım	kürü	sağlarlar.	Her	iki	
ürün de ageLOC® bilimi (yaşlanma kaynağı 
arSuperMarkers’ı	hedefleyen	patent	başvurusu	yapılmış	bir	
teknoloji)	tarafından	kanıtlanmış	olan	tescilli	bileşenler	
içerecek	şekilde	formüle	edilmiştir.	Hergün	sabah	ve	gece	
kullanılan ageLOC® Dermatic Effects pürüzsüzleştirirken 
ve sıkılaştırırken nemlendiren pekçok ilave bileşen içerir ve 
bu önemli anti-aging bileşenlerinin cildinize sürekli bir 
şekilde	temin	edilmesini	sağlar.	ageLOC®	Body	Shaping	
Gel	ile	kullanılan	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	haftada	üç	
gün, günde bir defa kullanıldığında cilde faydalı bileşenler 
temin etmek için çalışır ve galvanik akım bileşenlerin 
iletilmesini güçlendirir. ageLOC® Dermatic Effects günde 
iki	defa	kullanıldığında	ve	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	
cihazı	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ile	birlikte	haftada	üç	
defa kullanıldığında yaşlanma görüntüsünün azalmasını 
sağlamak için önemli anti-aging bileşenlerinin optimum 
şekilde nüfuz etmesini sağlar.

İçindeki maddeler
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.


