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Köszöntse otthonában a fiatalító kozmetikai 
kezelések luxus élményét az ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel!
A speciális kialakítású ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II az  
ageLOC® Transformation mindennapi használatra kifejlesztett bőrápolási rendszerrel 
kiegészülve lehetővé teszi, hogy Ön a bőröregedéssel annak forrásánál szálljon szembe, 
és megőrizze bőre fiatalságát!  A kutatások kimutatták, hogy az ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II átlagosan 80%-al megnöveli az ageLOC®  
Future Serum hatékonyságát!*  
Apró, okos és hatékony: az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
szabadalmazott, önbeállító áramerősséggel és cserélhető kezelőfejekkel arcra, fejbőrre 
és a testre! A Nu Skin® speciális összetételű termékeivel a készülék akár ötszörös 
mennyiségű, kulcsfontosságú öregedésgátló ageLOC® összetevőt juttat a bőrbe,  
mint az előző készülék!

* Harmadik fél által elvégzett, 7 napig 
tartó, 30 nő bevonásával végzett 
kísérlet 2009 novemberében, amely 
során a nők napi egyszer használták  
az ageLOC® Future Serumot és heti 
háromszor az ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II-t.  
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•  A korábbi berendezéshez képest akár 

ötször több ageLOC® hatóanyagot is  
juttat bőrébe. 

•   Nagyobb, jól látható kijelző, intuitív 
felhasználás és továbbfejlesztett 
ergonómia. 

•   Javíthatja az öregedésgátló összetevők 
bőrbe bejutását - akár 24 órán keresztül. 

•   Szabadalmaztatott, önszabályozó 
galvánáram és cserélhető kezelőfej. 

Ötvözze a kozmetikai kezelések eredményeit az ageLOC® 
egyedülálló tudományos felfedezésével, és bőre olyan 
fiatalos lesz, hogy az emberek csak találgatni tudják majd korát! 

ARC             1
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Fiatalítsa meg arcbőrét a 
Nu SkiN GAlvANiC SpA SyStem™ FACiAl GelS with AGelOC®  
(kezelő ARCGélek AGelOC®-kAl) SeGítSéGével!

A Nu Skin® kutatói kifejlesztettek egy új ageLOC® arckezelőfejet és kezelési módszert. 
Az új eszköz akár ötszörös mennyiségű ageLOC® összetevőt is juttat a bőrbe a  
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-
kal) használata során. Hogy ez mit jelent Önre nézve? Fiatalosabb bőrt  
ma és holnap egyaránt! 

•  Az Előkezelő gél megköti a 
szennyezőanyagokat; fellazítja a 
pórusokat, hogy azok szabadon 
lélegezzenek; feloldja és folyós állagúvá 
teszi a felesleges faggyút.

•  A kezelő arcgél a kezelés előtti lépés 
során eltávolítja a szennyezőanyagokat 
és az öregedés forrására ható 
ageLOC®-kal tölti fel a pórusokat, hogy 
bőre megőrizze fiatalságát és 
csökkentse az öregedés látható jeleit.

„Ez a termék lenyűgöző változást hozott mind bőröm állagában, mind pedig tónusában!” 
-Mark Mabry, Arizona, USA

2             ARC
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*Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.

Kezelt*Nem kezelt
(Eredmények egy hónap után a Nu Skin Galvanic Spa 
System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek 

ageLOC®-kal) alkalmazása után)*

Kezelt*Nem kezelt

Fiatalosabb külső  
percek alatt

(Eredmények tizennégy hónap után a Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC®  

(Kezelő arcgélek ageLOC®-kal)  heti három 
alkalommal történő alkalmazása után)* 

Nem kezelt Kezelt*
(Eredmények három hét után a Nu Skin Galvanic 
Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő 
arcgélek ageLOC®-kal) heti három alkalommal 

történő alkalmazása után)*
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több gél az arckezelőfej alatt=több ageLOC®  
összetevő jut a bőrbe

Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II tudományos háttere
A szabadalmazott ageLOC® arckezelőfej felszíne úgy lett kialakítva, hogy a 
hatóanyagot a kezelt felületre összpontosítsa, így megnövelve a kezelés hatékonyságát.  
Ezáltal az ageLOC® kulcsfontosságú anyagai az előző készülékhez képest akár 
ötszörös mennyiségben a bőrbe juthatnak.

ageLOC® arckezelőfej

Gél

Bőr

4             ARC
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•  Az előkezelés során az ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II készülék és az Előkezelő Arcgél 
negatív töltésűek.

•   A negatív töltések taszítják egymást, 
bevezetve az Előkezelő gélt a bőrbe.

•   Az Előkezelő gél kötéseket alakít ki a 
bőrben lévő szennyeződésekkel.

GALVANIC KEZELÉS

ELŐKEZELÉS
GALVANIC KEZELÉS

KEZELÉS
•  A kezelés során az ageLOC® Edition Nu 

Skin Galvanic Spa System™ II készülék és 
a Kezelő gél pozitív töltésűek.

•   A pozitív töltések taszítása folytán a 
jótékony összetevők, így az exkluzív 
ageLOC® egyedülálló keveréke a bőr 
mélyére hatolnak. 

•   A pozitív töltésű készülék magához 
vonzza az Előkezelés során negatív 
töltésűvé vált szennyeződéseket, 
mintegy kiszippantva azokat a bőrből.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

előkezelő  
gél 

Kezelő  
gél 

tisztító 
Szennyeződés 

Felhám  

irha  

ARC             5
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Ön mindent megtesz, hogy megakadályozza 
bőre öregedését?

Galvanic kezelés + öregedésgátló hatóanyagok = hatékonyabb felszívódás

BŐRÁPOLÓ ÖSSZETEVŐK BEVITELE 
GALVANIC KEZELÉSSEL*

Galvánáramos kezelés nélkül

Galvánáramos kezelést követően

* Az eredmények a jó minőségű bőrápoló termékek Galvanic Spa™ 
System II-vel történő bevitelének hatását mutatják. A 2006-ban az 
Oklahomai Egyetem által végzett kutatások eredménye.

A Galvanic kezelés hatására a bőr 
fokozott hatékonysággal szív magába 
bizonyos, öregedésgátló anyagokat.   
A Nu Skin® függő szabadalommal 
rendelkező, klinikai vizsgálatokon alapuló 
felfedezése rámutat, hogy a galvanizáló 
berendezéssel történt 5 perces kezelés 
hatására javulhat a kulcsfontosságú 
öregedésgátló összetevők bőrbe 
bejutása - akár 24 órán keresztü!l
Tegyen meg mindent bőre szépségéért! 
Minden egyes kezelés után használja az 
ageLOC® Transformation 
öregedésgátló termékeit!
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Az alkalmazás után eltelt órákban
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ageLOC® galvánkezelést követő bőrfiatalítás
ageLOC® Future Serum (Arcszérum) harmadik fél által végzett, fogyasztói 
önmegfigyelésen alapuló kutatási eredmények*
Az öregedésgátló bőrápolás részeként az ageLOC® Future Serum (Arcszérum) 
nyolcféleképp fejti ki lenyűgözően jótékony hatását a bőrben:

1. Fiatalos bőrszerkezet 
2. Sima bőrfelület
3. Egyenletes bőrtónus 
4. Apró barázdák és ráncok
5. Ragyogás (világosság)
6. Pórusméret
7. Bőrelszíneződés (pattanások)
8. Hidratáltság
Az alapvonal fölötti javulás mértéke százalékban
*12 hetes, önfigyelésen alapuló kutatási eredmények 25, ageLOC® 
Future Serumot alkalmazó kísérleti személy részvételével.

további eredményekre vágyik? 
A hétnapos használatot követő klinikai értékelés 
értelmében fokozhatja a Future Serum (Arcszérum) jótékony hatásait: az ageLOC® 
Transformation ezen központi terméke 80%-kal intenzívebb hatást fejt ki a különböző öregedési 
jelek tekintetében az ageLOC® Edition Galvanic Spa II heti háromszori alkalmazása mellett.
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A helyes arckezelési technika
 miNdeN A mOzdulAtOkON múlik
A mozdulatsort követve gyengéden térjen vissza a kiinduló pontra, majd ismételje meg többször!
  Szemkörnyék: Az arccsont mentén haladva kerülje meg a szemet, felfelé haladva menjen körbe, és 

tartsa biztosan a készüléket a szemöldök alatti résznél (ne használja a szemhéj vagy a szemek 
közelében).

  Mosolyvonal: Kezdje az orr alatti résznél, haladjon végig a nevetőráncokon, majd induljon el felfelé, 
kifelé irányuló mozgással, és tartsa egy helyben a készüléket pár másodpercig.

  Arcél: Kezdje az áll közepén, az ajkak alatti részen és haladjon az arcél mentén felfelé, egy pillanatig 
tartsa egy helyben a készüléket, majd folytassa felfelé, kifelé haladva az arc széle felé, egészen a fülig. 

  Homlok: Kezdje az orrnyergénél és haladjon felfelé a „gondolkodó ráncok” irányába. Tartsa ott a 
készüléket pár másodpercig, aztán folytassa a mozdulatsort a hajvonal irányába haladva. Ugyanezzel a 
mozdulatsorral haladjon végig a homlokon!

  Orr/Orca: Kezdje az orr mellett, majd vezesse végig a készüléket az arccsont vonalán haladva, ezután 
térjen vissza a kiindulási ponthoz.

  Nyak: Kezdje a nyaka aljánál! Haladjon felfelé az állkapocs felé, tartsa ott a készüléket néhány 
másodpercig, majd húzza lefelé a készüléket a kiindulópont irányába. Ezután megint felfelé és kifelé 
haladva, minden esetben megtartva az állkapocs vonalon egy rövid ideig és visszatérve a torokhoz.

 FiGyelem!
• Kövesse a használati útmutatóban foglaltakat!
• Kezei mindig legyenek nedvesek és ujjai érintkezzenek a készülék króm hátlappal!
•  Amikor bőréhez érinti a készüléket, egy, kettő vagy három sípszót hall, amikor az beállítja a bőrének 

megfelelő áramerősséget.
•  Ügyeljen arra, hogy a készülék a kezelés során végig érintkezzen bőrével! Amennyiben az érintkezés 

megszakad, ismét érintse kezét a készülékhez, és folytassa a kezelést!
• Minél nagyobb felületen érintse a arckezelőfejet bőréhez!
• Felfelé-kifelé haladva mozgassa a készüléket!.

1

6

5

4

3

2
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ÖSSZPOntOSÍtSOn A PROBLÉMÁS teRÜLeteKRe

Figyelem: Ha terhes, pacemakere van, epilepsziás, fém fogszabályzót visel vagy a testében fém implantátum 
található, mindenképpen kérje ki orvosa véleményét az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
használata előtt! Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék használata nem ajánlott gyulladt, 
nyílt hajszáleres, sebes bőrfelületen.  A részletes leírást és figyelmeztetéseket a használati útmutatóban találja!
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Simítsa el a barázdákat és ráncokat a 
tRu FACe® liNe CORReCtOR-ral

Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II a célzott kezelőfej 
segítségével, a Tru Face™ Line Correctorral együttműködve segíti a pro-kollagén 
peptidek bejuttatását a bőrbe. A peptidek csökkentik a ráncok és a mély barázdák 
megjelenését, valamint öregedés-visszafordító jeleket küldenek a kollagén termelő 
sejteknek. Az célzott kezelőfej az áram összpontosításával 
lehetővé teszi, hogy Ön még könnyebben elérje az arc 
problémás területeit, ezáltal még hatékonyabbá téve az 
öregedés- gátló kezelést.

10             RÁNCOk
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Egy közelmúltban végzett tanulmány során* a 
dermatológiai tesztek kimutatták, hogy a  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék a  
Tru Face® Line Corrector együttes használatával 
– szemben a Tru Face® Line Corrector egyedüli 
alkalmazásával – a  következő kulcsfontosságú 
területek kinézetét javította:

Apró barázdák 20%
Szarkalábak 21%
Feszesség 17% 

Kezelt*Nem kezelt
(Egy Tru Face® Line Correctorral és Nu Skin Galvanic Spa 

System™ II készülékkel végzett kezelést követően 
tapasztalható eredmény.) *

(Egy Tru Face® Line Correctorral és Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II készülékkel végzett kezelést követően 

tapasztalható eredmény.) **

*Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.

Szarkalábak kizárólag a Tru Face® Line Corrector 
használatával

Szarkalábak a Tru Face® Line Corrector és a Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II együttes használatával 

* Harmadik fél által elvégzett, 8 hétig tartó, 40 ember 
bevonásával végzett kísérlet 2008-ban, amelyben a Tru Face® 
Line Corrector Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel 
együtt történő használatának hatékonyságát vizsgálták.

Kezelt*Nem kezelt 2. HÉT 4. HÉT 8. HÉT

RÁNCOk             11
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Hozza formába testét a 
Nu Ski N GAlvANiC SpA SyStem™ ii BOdy SHApiNG Gellel  
(AlAkFORmÁlÓ Gél)!

Ez az exkluzív alakformáló gél az ergonomikus kialakítású testkezelőfejjel együtt használva 
célozza meg a zsírpárnákat és felgyülemlett méreganyagokat, és kisimítja a narancsbőrt a 
feszesebb, tónusosabb bőrért!

A még látványosabb eredmény 
érdekében a Galvanic Spa® II Body 
Shaping Gel (Alakformáló gél) 
kezelések között alkalmazza a Dermatic 
Effects Feszesítő testápolót!

• teobromin (Theobroma Cocoa Extract)
 -  Olyan molekulát tartalmaz, amely a zsírsejtekben lévő enzimeket 

célozza meg. 
E továbbfejlesztett kezelés lecsökkenti a test zsírraktározását, 
feszesebb, tónusosabb külsőt hozva létre.

•	Kamilla (Chrysanthellum Indicum)
 -  Flavonoidokban gazdag, amelyek a kutatások során bizonyítottan 

csökkentették a zsír elraktározódását.
•	 	A	kutatások	kimutatták,	hogy	a	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	

Alakformáló Gél napi kétszeri használatával jelentős eredmény 
érhető el!

 

12             teSt
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• Kisimultabb narancsbőr
• Feszes bőr
* Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.

nem kezelt Kezelt*
(Eredmények négy hét után a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Alakformáló Gél heti három alkalommal való használata és a 

köztes napokon a Dermatic Effects Feszesítő testápoló alkalmazása után)* 

teSt             13
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tricalgoxyl® 
•  A tengeri hínárban található szulfátos 

oligoszacharidokban gazdag, egyben klinikailag 
bizonyított fejbőrt tápláló anyag.

•  A többi fontos összetevővel együtt hidratálja a 
hajat és ásványi anyagokkal táplálja a fejbőrt, 
segítve a haj természetes egészségének,  
erejének és fényének visszaállítását, az élettel  
teli, dús hajért!

Keltse új életre fejbőrét és haját a
NutRiOl® HAiR FitNeSS tReAtmeNttel (HAJkezeléS)!

E fejlett technológiájú kezelés hatására haja egészségesebbnek fest és dúsabbnak 
tetszik! A Nutriol® Hair Fitness Treatment (Hajkezelés) megkönnyíti a kulcsfontosságú 
összetevők bevitelét a fejbőrbe, és egészséges, dús hatású hajat eredményez!

Nutriol® Shampoo* 
Tricalgoxyl® nevű aktív hatóanyagot tartalmaz. 
Segítségével haja a Galvanic kezelések közötti 
időben is kívül-belül egészségesebbnek és 
dúsabbnak hat!  

*  Nem alkalmazható együtt az ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II készülékkel!

14             HAJ
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A speciális anyagokból létrehozott termékek egymással 
együttműködve megsokszorozzák a hatékonyságot.  ez a 
kombináció rendkívüli módon megszépíti az arcot, a fejbőrt és 
a testet! 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Simítsa ki a finom- és mélyráncokat, 
revitalizálja bőrét, fejbőrét és testét a 
szabadalmaztatott ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel!  
A korábbi készülékhez képest akár 
ötször több ageLOC® hatóanyagot 
bőrbe juttató új rendszer nagyobb, jól 
látható kijelzővel rendelkezik, intuitív 
felhasználású és továbbfejlesztett 
ergonómiájú!

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels with ageLOC® 

(Kezelő arcgélek ageLOC ™-kal)
Az előkezelő gélek tisztító anyagokat 
tartalmaznak, amelyek az ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System ™ II készülékkel együtt 
alkalmazva alapos mélytisztítást 
hajtanak végre a bőrön. A kezelőgél 
ageLOC® összetevőt tartalmaz, 
amely az öregedés alapvető kiváltó 
forrását veszi célba a fiatalos külső 
megőrzése és az öregedés látható 
jeleinek csökkentése érdekében.

4 fiolát tartalmaz

tru Face® Line Corrector
Kevesebb barázda a peptidek 
erejével!
E továbbfejlesztett formula 
forradalmi pro-kollagén peptidet 
tartalmaz, amely alig 4 hét alatt segít 
a száj- és szemkörüli, valamint a 
homlokon lévő finom és mélyráncok 
kisimításában.

30ml
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel  
(Alakformáló gél)
Lépjen a tettek mezejére, és 
számoljon már ma le a narancsbőrrel! 
A teobromin és kamilla tartalmú, 
továbbfejlesztett gél használata 
feszesebb, tónusosabb bőrt 
eredményez. 

150ml * Nem alkalmazható együtt az ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
készülékkel.

dermatic effects*  
(Feszesítő testápoló)
Tökéletes társ a narancsbőr elleni 
harcban. Egy nyolchetes klinikai 
kísérlet szerint 55%-kal csökkenti a 
narancsbőr megjelenését, a bőr 37%-
kal feszesebb és 69%-kal simább lesz.

150ml

ageLOC® transformation*
Ez az átfogó és teljes bőrápolási 
rendszer az öregedés alapvető 
kiváltó forrását veszi célba: tisztít, 
frissít, táplál, és nyolcféle módon 
eredményez fiatalosabb 
megjelenésű bőrt!

nutriol® Hair Fitness treatment 
(Hajkezelés)
Haja kívül-belül egészséges és dús 
lesz!  Ez a kimosást nem igénylő 
termék ásványi anyagokkal tölti fel a 
fejbőrt; a Tricalgoxyl®, ez a klinikailag 
bizonyított tengeri moszat kivonat 
hidratálja a hajat.

12 fiolát tartalmaz

nutriol® Shampoo* (Sampon)
A csodálatos hajkoronáért! Ez a 
Tricalgoxyl® tartalmú, mindennapos 
használatra is kitűnő sampon 
visszaállítja a haj tartását és 
ragyogását.

125ml

takarítson meg az ageLOC® 
AdR csomagokkal! 
A speciális ajánlatról és annak 
Önre vonatkozó előnyeiről 
kérdezze Üzletépítőjét!
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A Nu Skin® üzleti lehetőséggel illetve termékekkel 
kapcsolatos további információk tekintetében kérjük, 
lépjen kapcsolatba Nu Skin® Üzletépítőjével! 

Ön felfedi-e fiatalos bőrének titkát 
az az ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II-vel?
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