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Vítejte v luxusu a pohodlí anti-ageingových 
lázní doma
Speciálně vyvinutý přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II vám 
společně s každodenní péčí o pleť ageLOC® Transformation dává sílu si udržet mladý 
vzhled pleti tím, že bojuje proti stárnutí přímo u jeho zdroje. Současný výzkum prokázal, 
že ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II zesiluje viditelné účinky 
ageLOC® Future Serum v průměru o 80 %.* 

Přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II je malý, chytrý a mocný  
a využívá patentový samonastavitelný proud a výměnné nástavce na obličej, pokožku 
hlavy a tělo. Tento systém, spolu se speciálně vytvořenými ošetřujícími produkty 
společnosti Nu Skin®, dodává pleti až pětkrát více klíčových anti-ageingových složek 
ageLOC® než původní přístroj.

* Sedmidenní nezávislá klinická studie, 
jíž se účastnilo 30 žen používajících 
denně ageLOC® Future Serum a 
třikrát týdně ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 
listopad 2009.  
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•  Zvyšuje přísun složek ageLOC® do vaší 

pleti až pětinásobně oproti původnímu 
přístroji.

•  Má větší a jasnější displej, intuitivní ovládání 
a vylepšenou ergonomii.

•  Může zlepšit přísun anti-ageingových látek 
až po dobu 24 hodin.

•  Má patentované samonastavitelné 
galvanické proudy a výměnné nástavce. 

Spojte výsledky lázeňského ošetření s nebývalým vědeckým 
objevem technologie ageLOC® a získejte fenomenální pleť, 
díky níž budou ostatní pochybovat o vašem věku. 

OBLIČEJ             1
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Omlaďte svou pleť 
díky Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS with ageLOC®

Vědecký tým společnosti Nu Skin® vyvinul nový nástavec na obličej ageLOC® Face 
Conductor a program ošetření. Ve srovnání s předchozími verzemi je tato mocná 
kombinace vytvořena tak, aby pleti dodávala až pětkrát více složek ageLOC®, pokud  
se bude používat společně s pleťovými gely Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 
with ageLOC®. Co to pro vás znamená? Pleť mladšího vzhledu dnes i v budoucnosti.  

•  Před-ošetřující gel váže nečistoty; 
vyhlazuje a uvolňuje póry  
a umožňuje jim dýchat; rozpouští  
a zkapalňuje přebytečnou mastnotu 
na obličeji.

•  Ošetřující gel odstraňuje nečistoty,  
s nimiž bojovala před-ošetřující fáze, 
a dodává pleti technologii ageLOC®, 
která se zaměřuje na základní zdroje 
stárnutí, a tím uchovává mladý vzhled 
pleti a minimalizuje stárnoucí vzhled.

“Naprogramovat nový přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II již nemůže 
být jednodušší – přístroj je praktický a jeho použití je snadné. Jsem absolutně unešena. 
Výsledky ošetření tímto přístrojem hovoří samy za sebe – přístroj je vážně jedinečný.” 
-Kathrin Pröpster, Německo
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*Výsledky nemusí být standardní.

Ošetřeno*Neošetřeno
(Výsledky po jednom měsíci používání pleťových gelů 

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels  
with ageLOC®)*

Ošetřeno*Neošetřeno

Ve chvilce mladší

(Výsledky po čtrnáctiměsíčním používání pleťových 
gelů Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels  

with ageLOC® a to třikrát týdně)*

Neošetřeno Ošetřeno*
(Výsledky po třech týdnech používání pleťových 
gelů Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 

with ageLOC® a to třikrát týdně)*
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Více gelu pod nástavcem na obličej = více složek  
ageLOC® do pleti

Věda v pozadí ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II
Povrch odpovídajícího obličejového nástavce ageLOC® Face Conductor je navržený 
tak, aby produkt mohl proudit skrz a kolem hrubého vzorku, a tím se držel stále 
v kontaktu s pletí. Tímto se vytváří aktivní prostředí, jež zlepšuje přísun klíčových látek 
ageLOC® do pleti až pětinásobně oproti předchozím verzím.

nástavec na obličej  
ageLOC® Face Conductor

Gel

Pleť

4             OBLIČEJ
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•  Během před-ošetřovacího cyklu je 
nástroj ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II nabit 
negativně, stejně jako před-ošetřující 
gel.

•   Tyto záporné náboje se navzájem 
odpuzují a protlačují tak před-ošetřující 
gel do pokožky.

•   Před-ošetřující gel na sebe váže 
nečistoty v pleti.

GALVANICKÉ

PŘED-OŠETŘENÍ
GALVANICKÉ

OŠETŘENÍ
•  Během ošetřovacího cyklu je nástroj 

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II nabit kladně, stejně jako 
ošetřující gel.

•   Tyto kladné náboje se navzájem 
odpuzují, a tím pomáhají do pleti dodat 
blahodárné složky, včetně exkluzivní 
směsi ageLOC®.

•   Kladně nabitý nástroj přitahuje zbývající 
negativně nabité nečistoty z před-
ošetřovací fáze, a odstraňuje je tak 
z pleti.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Před-ošetřující  
gel 

Ošetřující  
gel 

Čisticí  
emulze 

nečistota 
Kůže  

Škára  

OBLIČEJ             5
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Podporujete potenciál vaší pleti vzdorovat 
věku?

Galvanické ošetření + látky proti stárnutí = efektivnější vstřebávání

PŘÍSUN LÁTEK PRO PÉČI O PLEŤ POMOCÍ 
GALVANICKÉHO OŠETŘENÍ*

Aplikace bez ošetření

Aplikace po galvanickém ošetření

* Výsledky ukazují vliv používání kvalitních produktů péče o pleť ve 
spojení s galvanickým přístrojem. 
Vědecká studie provedená na Oklahomské univerzitě (USA), 2006.

Galvanická ošetření vaši pleť zanechávají 
výborně přístupnou určitým složkám 
působícím proti stárnutí. Na patent 
navržený objev společnosti Nu Skin®, 
který má základ v klinické studii, ukazuje, 
že ošetření s galvanickým přístrojem 
v délce 5 minut může zlepšit přísun 
klíčových látek po dobu až 24 hodin. 

Maximalizujte potenciál své pleti tím, že 
po každém ošetření použijete produkty 
proti stárnutí z řady ageLOC® 
Transformation.
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Hodiny po aplikaci produktu
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Posílení pokožky po ageLOC®  
galvanickém ošetření
ageLOC® Future Serum - výsledky studie subjektivního pocitu nezávislých spotřebitelů*
ageLOC® Future Serum přináší pleti ohromný užitek jako součást vašeho režimu proti 
stárnutí, a to osmi významnými způsoby:

1. Mladistvá struktura pleti
2. Hebkost pleti
3. Jednotná barva pleti
4. Drobné vrásky/linie
5. Jas (záře)
6. Velikost pórů
7. Skvrny na pleti (vady)
8. Hydratace
Procento zlepšení nad počáteční stav
*12 týdnů trvající klinické testy na 25 osobách používajících 
ageLOC® Future Serum

Chcete ještě více výsledků? 
Jak bylo zjištěno na základě klinického vyhodnocení po sedmidenním používání, viditelné přínosy 
přípravku ageLOC® Future Serum, ústředního produktu systému ageLOC® Transformation, 
můžete zvýšit průměrně o 80 % v rozsahu vícerých známek stárnutí při jeho použití s ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II třikrát týdně. 
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Techniky ošetření obličeje
 CELÉ JE TO O POHYBu
U všech těchto pohybů se pomalu vraťte do počáteční pozice a několikrát pohyb opakujte.

  Oblast očí: Sledujte kosti kolem svého oka, začněte pod okem a přístrojem pohybujte směrem vzhůru 
kolem oka, pod obočím držte pevně (nepoužívejte v blízkosti oka nebo očního víčka).

  Vrásky po úsměvu: Začněte přímo pod nosem, pohybujte přístrojem směrem k linii po úsměvu a držte. 
Potom přístrojem pohybujte přímo nahoru a ven ke spánku a držte.

  Spodní čelisti: Začněte uprostřed brady, pod rty, přístrojem pohybujte nahoru na linii čelisti a držte. 
Potom pokračujte směrem nahoru a ven až na okraj obličeje před uchem.

  Čelo: Začněte na kořenu nosu mezi očima, přístrojem pohybujte nahoru k vodorovným vráskám  
a držte, potom pokračujte až k okraji vlasů. Tento pohyb použijte pro ošetření celého čela.

  Nos/Tvář: Začněte vedle nosu a přístrojem pohybujte až doprostřed lícní  
kosti a zpět. 

  Krk: Začněte pohyb na spodním konci krku. Pohybujte přístrojem nahoru k čelistní kosti, několik vteřin 
držte, sklouzněte s přístrojem zpět do počáteční pozice a potom přístrojem pohybujte směrem nahoru 
a ven, pokaždé přístroj držte na linii čelisti a potom se vraťte do krční jamky.

 NEZAPOMEŇTE
• Používejte dle návodu.
•  Mějte vlhkou ruku a prsty vždy přiložené na chromové destičce.
•   Jakmile přístroj přiložíte na pleť, uslyšíte jedno až tři pípnutí oznamující, že se přístroj sám nastavuje na 

potřeby vaší pleti.
•   Vždy mějte přístroj v kontaktu se svou pletí. Pokud se kontakt s pletí přeruší, vraťte přístroj na pokožku  

a začněte znovu.
•  Nástavec na obličej držte na pokožce vodorovně.
•  S přístrojem pohybujte směrem nahoru a ven.

1
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5
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3

2
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ZAMĚŘte Se nA VÁMi POŽAdOVAnÉ OBLASti

Poznámka: Před použitím přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II se poraďte se svým lékařem, 
pokud jste v jiném stavu, používáte kardiostimulátor, trpíte epilepsií, nosíte kovová zubní rovnátka nebo máte kovové 
implantáty. Přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II by neměl být používán v partiích s mnoha 
popraskanými žilkami nebo v partiích se zanícenými nebo otevřenými ranami. Kompletní návod k použití  
a upozornění naleznete v uživatelské příručce.
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Omezte výskyt jemných vrásek a linií 
s TRu FACE® LINE CORRECTOR (kOREkTOREM LINIí)

Nástavec na těžko dostupná místa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II pracuje společně s korektorem Tru Face® Line Corrector a pomáhá tak 
zlepšit přísun pro-kolagenových peptidů. Tyto peptidy napomáhají snížení výskytu 
středních až hlubokých vrásek tím, že do buněk, produkujících kolagen, odesílají 
signály pro odvrácení stárnutí. Tento nástavec zintenzivňuje 
galvanický proud, a tak vám umožní lépe se zaměřit na 
konkrétní oblasti obličeje a podpoří vaši stávající péči 
zaměřenou proti stárnutí.

10             VRÁSkY
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Během nedávné studie* dermatologické vyšetření 
ukázalo, že používání přístroje Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II společně s korektorem Tru Face® 
Line Corrector zlepšilo vzhled následujících 
klíčových oblastí ve srovnání s používáním 
samotného Tru Face® Line Corrector:

Drobné vrásky 20%
Vrásky kolem očí 21%
Napětí 17% 

Ošetřeno*Neošetřeno
(Výsledky po jednom ošetření s Tru Face® Line Corrector  

a přístrojem Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

(Výsledky po jednom ošetření s Tru Face® Line Corrector  
a přístrojem Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

*Výsledky nemusí být standardní.

Vrásky kolem očí při používání pouze Tru Face® Line Corrector

Vrásky kolem očí při společném používání Tru Face® Line 
Corrector a Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* Osmitýdenní nezávislá studie na 40 jedincích při společném 
používání Tru Face® Line Corrector a přístroje Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II, 2008.

Ošetřeno*Neošetřeno TÝDEN 2 TÝDEN 4 TÝDEN 8

VRÁSkY             11
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Obnovte své tělo 
s Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Tento exkluzivní gel pro tvarování postavy pracuje společně s ergonomicky navrženým 
tělovým nástavcem a bojuje proti tukovým polštářkům a toxinům, minimalizuje  
a vyhlazuje celulitidu, a tím vám přináší pevnější tělo.

Pro zlepšení účinků použijte mezi 
ošetřeními s Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel také 
Dermatic Effects.

• Teobromin (výtažek Theobroma Cocoa)
 -  Obsahuje molekulu, která prokazatelně bojuje proti enzymům, 

nacházejícím se v tukových buňkách. 
Toto pokrokové ošetření pomáhá redukovat ukládání tuku  
a podporuje pevnější pokožku.

•	Heřmánek (Chrysanthellum Indicum)
 - Je bohatý na flavonoidy a prokazatelně tlumí ukládání tuku.
•	 	Studie	ukazují,	že	pokud	se	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	
Body	Shaping	Gel	používá	dvakrát	denně,	účinky	se	násobí.

 

12             TĚLO
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• Vyhlazené projevy celulitidy
• Pevná pokožka
* Výsledky nemusí být standardní.

neošetřeno Ošetřeno*
(Výsledky po čtyřtýdenním používání tělového gelu Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel třikrát týdně  

a Dermatic Effects mezi ošetřeními pomocí tělového gelu Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

TĚLO             13
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Tricalgoxyl® 
•  Díky svému obsahu sirných oligosacharidů 

z chaluh je to klinicky prověřená a patentovaná 
látka, která vyživuje pokožku hlavy.

•  Společně s dalšími základními látkami hydratuje 
vlasy a znovu mineralizuje pokožku hlavy, a tím 
vlasům navrací jejich přirozené zdraví, sílu a lesk 
pro maximální vitalitu a hustotu.

Oživte své vlasy a pokožku hlavy
s NuTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Nutriol® Hair Fitness Treatment vašim vlasům pomáhá vypadat a na dotek být bohatší 
tím, že tato technologicky vyspělá péče pomáhá přísunu klíčových látek do pokožky 
hlavy, a tak vám přináší zdravé a bohatě vypadající vlasy.

Nutriol® Shampoo* 
Díky své aktivní složce Tricalgoxyl® vlasům pomáhá 
v době mezi galvanickými ošetřeními vypadat a na 
dotek být bohatšími.  

* Nelze používat s přístrojem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II.

14             VLASY
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Speciálně vytvořené produkty společně pracují s každým 
vlastním nástavcem, aby přinesly požadovaný účinek. toto 
spojení přináší pozoruhodné účinky obličeji, pokožce hlavy i tělu. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Vyhlaďte jemné vrásky a linky, 
osvěžte svou pleť, oživte pokožku 
hlavy a obnovte své tělo pomocí 
patentovaného přístroje ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II. Tento přístroj má větší  
a jasnější displej, intuitivní ovládání  
a vylepšenou ergonomii a pleti 
dodává až pětinásobek látek 
ageLOC® než přístroj předchozí.

Pleťové gely nu Skin Galvanic 
Spa System™ Facial Gels with 
ageLOC®
Před-ošetřující gely obsahují čisticí 
složky, které ve spojení s přístrojem 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II pleti poskytují 
hloubkové mikročištění. Ošetřující 
gely obsahují složky ageLOC®  
a zaměřují se na základní zdroje 
stárnutí tak, aby zachovaly váš 
mladistvý vzhled a omezily projevy 
stárnutí.

Každý 4 ampulky

tru Face® Line Corrector
Silou peptidů vyhlazuje vrásky. Toto 
pokrokové složení obsahuje revoluční 
pro-kolagenový peptid, který 
pomáhá redukovat výskyt jemných až 
hlubokých vrásek kolem úst, očí a na 
čele již za čtyři týdny.

30ml
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Zasáhněte a vyhlaďte projevy 
celulitidy. Díky svému obsahu 
theobrominu a heřmánku vám tento 
pokrokový gel pomáhá k pevnější 
pokožce. 

150ml

* Nelze používat s přístrojem ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.

dermatic effects* 
Dokonalý partner v boji s celulitidou. 
Osmitýdenní klinická studie ukázala 
55% snížení výskytu celulitidy, 37% 
zlepšení pevnosti pokožky a 69% 
zlepšení hebkosti pokožky.

150ml

ageLOC® transformation*
Tato kompletní a široká řada péče  
o pleť bojuje se základními zdroji 
stárnutí, pleť čistí a zbavuje nečistot, 
obnovuje, hydratuje a odhaluje její 
mladší vzhled osmi způsoby.

nutriol® Hair Fitness treatment
Pomáhá vlasům vypadat a na dotek 
být bohatší. Tato kúra se neoplachuje, 
pokožce hlavy vrací minerály a vlasy 
hydratuje díky látce Tricalgoxyl®, 
klinicky prověřenému derivátu 
z mořských řas.

12 ampulek

nutriol® Shampoo*
Výsledky pro vaše vlasy, díky nimž se 
za vámi budou ostatní otáčet. Tento 
šampon pro každodenní použití 
obsahuje Tricalgoxyl® a navrací 
vašim vlasům objem a lesk.

125ml

S AdR balíčky ageLOC® 
ušetříte.
Další podrobnosti, jaké výhody 
vám tato speciální akce přinese, 
vám sdělí váš distributor.

         17
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Pokud se chcete dozvědět více o obchodních 
příležitostech a produktech společnosti Nu Skin®, 
kontaktujte svého distributora.  

Jste připraveni odhalit tajemství 
svého mladšího vzhledu díky přístroji 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II?
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