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ІнформацІйна СторІнка ПродукцІї комПанІї Nu SkiN®

Коригувальний лосьйон для 
тіла ageLOC® Dermatic Effects 
Технологія ageLOC®  

Технологія ageLOC®
Технологія ageLOC® компанії Nu Skin® є ексклюзивною 
технологією, яка впливає на вікові маркери 
arSupermarkers - головні причини старіння.

Огляд Продукції
Виглядати струнким, підтягнутим і прекрасно себе 
почувати можна вже зараз. Коригувальний лосьйон 
для тіла ageLOC® Dermatic Effects - це потужна 
формула, що дозволяє мінімізувати видимі прояви 
целюліту, покращує загальний стан шкіри і робить її 
гладшою і пружною. Завдяки щоденному зволоженню, 
ваша шкіра знову набуде здоровий колір і рівний тон. 
У цьому засобі використовується унікальна 
інноваційна технологія моментального дифузного 
освітлення, що робить шкіру красивішою і 
привабливішою для інших.

Цільова Аудиторія
оСноВна
•	Жінки	і	чоловіки,	бажаючі	мати	підтягнуте,	молоде	й	

красиве тіло.
•	 	Користувачі	приладу	ageLOC®	Edition	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	і	антицелюлітного	гелю		
ageLOC®	Body	Shaping	Gel.

друГорЯдна 
•	Жінки,	що	дбають	про	свою	зовнішність,	у	віці	від	25	
до	65	років,	іноді	відвідуючі	спа-салони.

•	Жінки	будь-якого	віку	з	видимими	проявами	
целюліту і ознаками старіння шкіри тіла.

Переваги Продукції
•	 Технологія	ageLOC®	впливає	на	головні	причини	

старіння і її зовнішні ознаки, зберігає шкіру молодою 
і красивою.

•	 	Допомагає	запобігти	і	зменшити	прояви	целюліту,	
роблячи шкіру рівнішою і підтягнутою.

•	 	Покращує	зовнішній	стан	і	колір	шкіри.

•	 	Спеціально	розроблений	для	оновлення	і	очищення	
клітин шкіри - зменшуючи видимі ознаки старіння.

•	 	Зволожує	і	вирівнює	тон	шкіри.
•	 	Містить	унікальну	інноваційну	технологію	

моментального дифузного освітлення, що робить 
шкіру красивішою і привабливішою для інших.

Головні Компоненти
•	технологія ageLOC® - інноваційна технологія 
компанії	Nu	Skin®,	що	містить	певні	компоненти,	які	
ефективно	впливають	на	маркери	arSupermarkers	-	
головну причину старіння.

•	Екстракт Гібіскуса абельмускуса - багатий 
рослинними жирами, які допомагають боротися з 
вільними радикалами і появою целюліту.

•	Екстракт меду - джерело природних альфа-
гидроксикислот, що допомагають розгладити 
поверхню шкіри.

Застосування
Використовуйте двічі на день уранці і увечері на 
верхній	частині	рук,	сідницях	і/або	стегнах.	Для	
найкращого результату використовуйте разом з 
антицелюлітним	гелем	ageLOC®	Body	Shaping	Gel.

Супутня Продукція
•	 	антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping Gel - 

розроблений для спільної роботи з приладом  
	Nu	Skin®	Galvanic	Spa,	що	посилює	доставку	анти-
вікових компонентів до клітин шкіри Вашого тіла, 
зменшуючи видимі ознаки старіння.

•	 Гель-скраб для тіла Liquid Body Lufra - оновлює і 
надає шкірі здорове сяйво після прийняття душу. 
Подрібнена	шкаралупа	волоського	горіха	відлущує	
ороговілу шкіру на ліктях, руках, колінах, п’ятах і так 
далі.	Завдяки	гель-скрабу	для	тіла	Liquid	Body	Lufra,	
ви вийдете з душу з м’якою і ніжною шкірою.
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                                                      Dermatic Effects

Часті Питання
Що таке arSupermarkers?
Вікові	супер	маркери	або	“arSupermarkers”	-	термін,	
придуманий	компанією	Nu	Skin®	для	опису	
компонентів хімічних процесів в організмі, що 
впливають на вікові процеси, які є головними 
причинами старіння.

Навіщо використати  Коригувальний лосьйон 
для тіла ageLOC® Dermatic Effects щодня?
Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic 
Effects - це зволожуючий лосьйон для щоденного 
користування, який зменшує зовнішні прояви 
целюліту і вирівнює поверхню шкіри. Також, він 
сприяє посиленню клітинного синтезу, що допомагає 
надати шкірі здоровіший і приємніший колір.

Також, цей засіб містить технологію моментального 
дифузного освітлення, що робить поверхню шкіри 
рівнішої і здоровішої. Унікальні компоненти ageLOC®, 
при щоденному і тривалому використанні, зробилять 
шкіру підтягнутою, пружною і здоровою.

В чому різниця між антицелюлітним гелем 
ageLOC® Body Shaping Gel і Коригувальний 
лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects?
Обидва	засоби	антицелюлітний	гель	ageLOC®	Body	
Shaping	Gel	і	Коригувальний	лосьйон	для	тіла	були	
розроблені для зменшення проявів підшкірної 
жирової тканини, целюліту, вирівнювання тону шкіри і 
її підтягування. Ці засоби допомагають виглядати і 
почувати	себе	молодими.	Проте,	між	ними	існують	
деякі відмінності.
•	 	Антицелюлітний	гель	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	був	

спеціально розроблений для використання разом з 
приборм	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	що	посилює	
доставку ключових компонентів засобу до клітин 
шкіри.	Посилює	синтез	позаклітинного	матриксу	
(ЕМ)	шкіри,	допомагаючи	підтримувати	пружність	і	
підтягнутість шкіри.сохранять здоровье кожи. Также 
его формула специально направлена на 
обновление, очищение и восстановление энергии 
кожи, что, в свою очередь, уменьшает видимые 
признаки старения. 

•	 		Коригувальний	лосьйон	для	тіла	ageLOC®	Dermatic	
Effects посилює процеси клітинного оновлення, 

  необхідні для підтримки здорового кольору шкіри. 
Він також містить технологію дифузного освітлення, 
яке допомагає шкірі виглядати гладшою і рівнішою. 
Забезпечує щоденне зволоження шкіри, посилюючи 
ефект	антицелюлітного	гелю	ageLOC®	Body	Shaping	
Gel (ageLOC® Dermatic Effects не підходить для 
використання	з	гальванічним	струмом).

Навіщо використовувати засоби для тіла з 
технологією ageLOC® щодня?
Антицелюлітний	гель	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	і	
Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic 
Effects були розроблені для спільного використання. 
Спільне	використання	цієї	продукції	дозволить	
посилити і подвоїти бажаний результат. Ці засоби 
складаються з інноваційних компонентів таких як 
запатентована технологія ageLOC®, що впливає на 
вікові	маркери	arSupermarkers	-	головні	причини	
старіння. Щоденне використання цієї продукції уранці 
і увечері насичуватиме клітини шкіри інноваційними 
анти-віковими компонентами, а також зволожуватиме 
і підтягуватиме її. Використання антицелюлітного гелю 
ageLOC®	Body	Shaping	Gel	разом	з	приладом	ageLOC®	
Galvanic	Body	Spa	один	раз	на	день,	3	рази	на	тиждень	
зробить вашу шкіру молодою, підтягнутою і красивою.

Компоненти
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.


