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Verið velkomin til þægindanna og lúxussins 
sem spa-meðferðir heima fyrir gegn 
einkennum öldrunar bjóða uppá.
Sérstaklega hannaða ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II saman með 
ageLOC® Transformation fyrir daglega húðumhirðu veitir þér fullkomið vopn til að 
viðhalda unglegri húð með því að takast á við einkenni öldrunar þar sem þau eiga upptök 
sín. Og núna sýna rannsóknir að ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
eykur sýnilega kosti ageLOC® Future Serum að meðallagi um 80%.* 

Lítið, smart og öflugt ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II inniheldur 
einkaleyfisverndaða sjálfstillandi strauma og víxlanlega leiðara fyrir andlit, hársvörð og 
líkama. Saman með sérstaklega hönnuðum meðferðarvörum frá Nu Skin® og nýja 
andlitsleiðaranum mun þetta nýja tæki veita þér allt að fimm sinnum meira af ageLOC® 
innihaldsefnum sem taka á einkennum öldrunar en fyrra tækið.
* Sjö daga óháð rannsókn sem gerð var 
í nóvember 2009 og notuðu 
þátttakendurnir sem voru 30 talsins, 
daglega ageLOC® Future Serum og 
þrisvar í viku ageLOC® Edition Nu 
Skin Galvanic Spa System™ II.  
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II:
•    Færir til húðarinnar allt að fimm sinnum 

meiri ageLOC® innihaldsefni en fyrra 
tækið.

•  Stærri og bjartari skjár og er nú bæði 
handhægari og notendavænni.

•  Getur aukið ísogun innihaldsefna sem taka 
á einkennum öldrunar í allt að 24 tíma. 

•  Er með einkaleyfisverndaða sjálfstillanlega 
galvaní strauma og víxlanlega leiðara. 

Notfærðu þér kosti spa-meðferða saman með hinni 
fordæmalausu uppgötvun á ageLOC® og þú munt fá 
ótrúlega húð sem mun láta fólk vera í vafa um aldur þinn. 

ANDLIT             1
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Yngdu upp ásjónu þína 
með Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS með ageLOC®

Vísindamenn Nu Skin® hafa þróað nýjan ageLOC® andlitsleiðara og meðferðarstillingu. 
Þegar þessi tvenna er borin saman við fyrri útgáfur tækisins kemur í ljós að þessi öfluga 
tvenna veitir húð þinni allt að fimm sinnum meira magn ageLOC® innihaldsefna þegar 
hún er notuð saman með Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels með ageLOC®. 
Og hvað þýðir þetta fyrir þig? Unglegri húð í dag sem og í framtíðinni.  

•  Pre-Treatment gel binst óhreinindum 
í húðinni, mýkir og slakar á húðholum 
og gerir þeim kleift að anda og leysir 
upp umfram húðfitu í andliti. 

•  Treatment Gel fjarlægir óhreinindin 
sem tekið var á í pre-treatment 
skrefinu og færir húðinni ageLOC® 
sem tekur á einkennum öldrunar þar 
sem þau eiga upptök sín til að 
varðveita unglegt útlit og minnka 
einkenni öldrunar.

“Það hefur aldrei verið eins auðvelt að nota nýja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II – það er mjög þægilegt og auðvelt í notkun. Ég er ótrúlega ánægð. Árangur 
meðferðanna talar fyrir sig sjálfur – hann er virkilega einstakur.” 
- Kathrin Pröpster, Þýskalandi

2             ANDLIT
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ANDLIT            3

*Árangurinn getur verið misjafn.

Meðhöndlað*Ómeðhöndlað
(Árangur eftir eins mánaðar notkun með Nu Skin 

Galvanic Spa System™ Facial Gels  
með ageLOC®)*

Meðhöndlað*Ómeðhöndlað

Unglegri á nokkrum 
mínútum

(Árangur eftir 14 mánaða notkun með Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels með ageLOC® 

þrisvar sinnum í viku)*

Ómeðhöndlað Meðhöndlað*
(Árangur eftir þriggja vikna notkun með Nu Skin 

Galvanic Spa System™ Facial Gels með ageLOC® 
þrisvar sinnum í viku)*
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Meira gel undir andlitsleiðarann = meiri ageLOC®  
innihaldsefni til húðarinnar

Vísindin að baki ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Yfirborð einkaleyfisverndaða ageLOC® er hannað þannig að varan berist auðveldlega 
um rifað yfirborðið og með þeim hætti er varan í betra sambandi við húðina. Þetta 
skapar umhverfi sem gerir húðinni kleift að ísoga allt að fimm sinnum meiri ageLOC® 
innihaldsefni til sín en fyrri útgáfur af tækinu.

ageLOC® andlitsleiðari

Gel

Húð

4             ANDLIT
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•  Á meðan formeðferðinni stendur eru 
bæði ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II tækið sem og 
pre-treatment gelið neikvætt hlaðin.

•   Þessar neikvæðu hleðslur ýta hvorri 
annarri frá sér og auðvelda þannig pre-
treatment gelinu að smjúga inn í húðina.

•   Pre-treatment gelið binst óhreinindum 
sem liggja djúpt inn í húðinni.

GaLVaNIC MEÐFERÐ

PrE-TrEATMENT
GaLVaNIC MEÐFERÐ

TREaTMENT
•  Á meðan aðalmeðferð stendur eru bæði 

Galvanic tækið, sem og treatment gelið, 
jákvætt hlaðin.

•   Þessar jákvæðu hleðslur hrinda hvor 
annarri frá sér og greiða þannig leið 
lykilnæringarefna inn í húðina, þar á 
meðal hinni einstöku ageLOC® blöndu.

•   Að lokum dregur jákvæð hleðsla tækisins 
til sín öll þau neikvætt hlöðnu óhreinindi 
frá formeðferðinni, sem eftir lágu inn í 
húðinni.

ageLOC ™ edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii  

ageLOC ™ edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii  

Pre-treatment  
Gel 

treatment  
Gel 

Hreinsir 
Óhreinindi 

Yfirhúð  

Leðurhúð  

ANDLIT             5
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6             ANDLIT

Ert þú að auka við möguleika húðar þinnar að 
takast á við einkenni öldrunar?

Galvanic meðferð + innihaldsefni sem taka á einkennum öldrunar = betri ísogun

FLUTNINGUr HÚÐUMHIrÐU-
INNIHaLDSEFNa MEÐ GaLVaNIC MEÐFERÐ*

Borið á án meðferðar

Borið á eftir galvanic meðferð

* Útkoman sýnir áhrif gæða húðumhirðuvara saman með galvanic 
tæki. Rannsókn gerð að Oklahoma háskóla árið 2006.

Galvanic meðferð lætur húð þína vera 
sérstaklega móttækilega fyrir völdum 
innihaldsefnum sem taka á einkennum 
öldrunar. Einkaleyfisvernduð uppgötvun 
Nu Skin® sem byggð er á klíniskum 
rannsóknum sýnir að fimm mínútna 
meðferð með galvanic tækinu getur 
aukið ísogun lykilinnihaldsefna til 
húðarinnar í allt að 24 tíma. 

auktu við kostina með því að nota 
vörurnar í ageLOC® Transformation 
settinu eftir hverja meðferð.
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Stundir eftir að varan var borin á
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Auktu við kostina eftir ageLOC® galvanic 
meðferð
Útkoma óháðrar rannsóknar sem gerð var á ageLOC® Future Serum*
Sem hluti af húðumhirðuvenjum þínum gegn einkennum öldrunar, mun ageLOC® Future 
Serum veita húð þinni einstaka kosti á átta mismunandi vegu:

1. Ungleg uppbygging húðar
2. Mýkt húðarinnar
3. Jafn húðlitur
4. Fínar línur og hrukkur
5. Útgeislun (ljómi)
6. Stærð húðhola
7. Mislitun (blettir)
8. Raki
Framför í prósentutölu frá upphafi
*12 vikna löng rannsókn á 25 aðilum sem notuðu ageLOC® Future 
Serum.

Viltu enn frekari árangur? 
Eins og sýnt hefur verið fram með klínisku mati, eykur ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II sýnilega kosti ageLOC® Future Serum sem er helsta varan í ageLOC® 
Transformation settinu um að meðaltali 80% og þá er meint flest sýnileg einkenni öldrunar ef 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II er notað þrisvar sinnum í viku. 
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Tækni fyrir andlit
HREYFINGIN SkIPTIR ÖLLu MÁLI

Með öllum þessum hreyfingum skal fara aftur til baka til byrjun og endurtaka nokkrum sinnum.  
  augnsvæði: Fylgdu beinabyggingu í kringum augun. Byrjaðu undir auganu og færðu þig upp og 

meðfram auganu og haltu tækinu þétt að húðinni undir augnbrúninni. 
  Munnur: Byrjaðu undir nefinu og færðu þig út til hliðar og haltu tækinu þar. Færðu tækið beint upp og 

út að gagnauganu og haltu því þar.
  Undirhaka: Byrjaðu á miðri undirhökunni, undir vörunum. Færðu tækið uppá við og haltu tækinu þar. 

Haltu svo áfram uppá við og til hliðar, rétt fyrir framan eyrað. 
  Enni: Byrjaðu á nefhryggnum og færðu tækið að hrukkunum á milli augnanna og haltu tækinu þar. 

Haltu svo áfram að hárlínunni. Færðu þig fram og aftur um ennið með þessum sömu hreyfingum. 
  Nef/kinnar: Byrjaðu við hlið nefs þíns og færðu svo tækið til miðju kinnbeina og svo  

aftur til baka.
  Háls: Byrjaðu á milli viðbeinanna. Færðu þig upp kjálkalínuna og færðu tækið aftur til baka þar sem þú 

byrjaðir. Færðu svo tækið með hreyfingum upp- og útá við og haltu tækinu í hvert skipti við kjálkalínuna 
og færðu þig svo aftur þar sem þú byrjaðir.

 TIL MINNIS
• Notið eins og leiðbeiningar segja til um.
•  Hafðu hönd þína raka og verða fingurnir ávallt að snerta krómflötinn.
•   Þegar tækið snertir húðina, munt þú heyra eitt til þrjú píp þegar tækið aðlagar sig að því hversu mikinn 

straum húð þín þarf. 
•   Láttu tækið ávallt vera í snertingu við húðina. Ef þú missir tak á tækinu, skaltu færa tækið aftur að 

húðinni og halda áfram. 
•  Haltu andlitsleiðaranum þétt að húðinni.
•  Færðu tækið með hreyfingum uppá við og til hliðar.

1

6

5

4

3

2
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ÁHYGGJUeFni

Ath.: Ráðfærðu þig með lækni áður en þú notar ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tækið ef þú ert með 
mjög viðkvæma húð, húðvandamál, ert barnshafandi, ert með gangráð eða svipaðan útbúnað, ert flogaveik/ur, ert með 
teina eða með málmígræðslu.  Það ætti ekki að nota ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II á svæði með 
mörgum rofnum háræðum, á opin sár eða sýkta húð. Vinsamlegast lesið handbók tækisins til að fá nánari upplýsingar.
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Dragðu úr fínum línum og hrukkum 
með TRu FACE® LINE CORRECTOR

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II saman með fókusleiðaranum 
vinnur fullkomnlega saman með Tru Face® Line Corrector og hjálpar til við að auka 
virkni prókollagen peptíða. Peptíðin hjálpa til við að minnka sýnileika miðlungs til 
djúpra lína með því að senda boð til fruma sem framleiða kollagen, um að hægja á 
öldrunarferlinu. Fókusleiðarinn gerir þér kleift að vinna betur á 
sérstökum svæðum á andlitinu og veitir auka upplyftingu við 
þínar daglegu umhirðuvenjur gegn öldrunareinkennum.

10             LÍNuR
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Nýleg rannsókn* á notkun ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II tækinu með  
Tru Face® Line Corrector sýndi sýnilega framför 
á eftirfarandi svæðum í samanburð við að nota 
Tru Face® Line Corrector eitt og sér.

Fínar línur 20%
Augnsvæði 21%
Stinnleiki 17% 

Meðhöndlað*Ómeðhöndlað
(Árangur eftir eina meðferð með Tru Face® Line Corrector 

og Nu Skin Galvanic Spa System™ II.)*

(Árangur eftir eina meðferð með Tru Face® Line 
Corrector og ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  

Spa System™ II tækinu)*

*Árangurinn getur verið misjafn.

augnsvæði með notkun á aðeins Tru Face® Line Corrector

augnsvæði með notkun á Tru Face® Line Corrector og 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* Átta vikna óháð rannsókn gerð á árinu 2008, á notkun 40 
þátttakenda á Tru Face® Line Corrector saman með ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.

Meðhöndlað*Ómeðhöndlað 2. VIKa 4. VIKa 8. VIKa

LÍNuR             11
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Endurnærðu líkamann 
með Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Þetta einstaka líkamsgel vinnur saman með hinum sérhannaða líkamsleiðara sem er 
hannaður til að vinna á fitupokum og eiturúrgangi og minnkar og sléttar úr appelsínuhúð 
til að veita þér stinnari og sléttari líkama.

Til að ná sem bestum árangri skal nota 
Dermatic Effects milli Nu Skin Galvanic 
Spa™ II Body Shaping Gel meðferða.

•  Theobromine (Thobroma Cacao útdráttur)
 -  Inniheldur sameindir sem sýnt hefur verið fram á að hafi áhrif á 

ákveðin ensími í fitufrumum sem geta orsakað niðurbrot fitu.
•	Gyllt	kamilla (Chrysanthellum indicum útdráttur)
 -  Þessi blanda er rík af flavónóíðum, sem er flokkur andoxunarefna. 

Rannsóknir benda til að þessi flavónóíð hamli fitusöfnun.
•	 	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	með	notkun	Nu	Skin	Galvanic	

SpaｪII Body Shaping Gel tvisvar sama daginn eykst árangurinn  
til muna.

 

12             LÍkAMI
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• Sýnilegri minni appelsínuhúð
• Stinn húð
* Árangurinn getur verið misjafn.

Ómeðhöndlað Meðhöndlað*
(Árangur eftir fjögurra vikna meðferð með Nu Skin Galvanic Spa™ II Body Shaping Gel. Nu Skin Galvanic Spa™ II Body 

Shaping Gel var notað þrisvar í viku og þess á milli var Dermatic Effects notað) *

LÍkAMI             13

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd   15 17/08/10   15:10



Tricalgoxyl®	
•  Er ríkt af þara-sulphated oligosaccharides sem er 

klíniskt þróað einkaleyfisverndað innihaldsefni 
sem nærir hársvörð.

•  Vinnur með öðrum grundvallarinnihaldsefnum til 
að græða hársvörðinn og hjálpa hárinu að ná sínu 
náttúrulega heilbrigði, styrk og gljáa svo að hárið 
verði eins líflegt og fyllt og mögulegt er.

Blástu nýju lífi í hársvörð þinn og hár
með NuTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Þessi tæknilega þróaða meðferð hjálpar hárinu að líta betur og fá meiri fyllingu. 
Nutriol® Hair Fitness Treatment auðveldar leið lykilinnihaldsefna til hársvarðarins og 
styður þar með að heilbrigðara og fyllra hári.

Nutriol® Shampoo* 
Inniheldur virka innihaldsefnið Tricalgoxyl® og 
hjálpar hárinu að verða og líta meira fyllra út á milli 
galvanic meðferða.  

* Er ekki hægt að nota með ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II tækinu.

14             HÁR
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Sérstaklega hannaðar vörur vinna á samvirkan hátt með 
hverjum og einum leiðara til að færa þér hnitmiðaða kosti. 
Þessi samsetning veitir andliti, hársverði og líkama sýnilega 
kosti fegurðar. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Dragðu úr sýnileika fínna lína og 
hrukka, lífgaðu upp á ásjónu þína, 
endurnærðu hár þitt og líkama með 
hinu einkaleyfisverndaða ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II. Þetta nýja tæki færir til 
húðarinnar allt að fimm sinnum meiri 
ageLOC® innihaldsefni en fyrra 
tækið og er nú með stærri og bjartari 
skjá og er bæði handhægari og 
notendavænni.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels with ageLOC®
Pre-Treatment Gels innihalda 
hreinsandi innihaldsefni sem 
djúphreinsa húðina þegar þau eru 
notuð saman með ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II. 
Treatment gelin innihalda ageLOC® 
efni sem taka á frum-uppsprettu 
öldrunar og hjálpa því þér að 
varðveita unglegt útlit og draga úr 
einkennum öldrunar.

4 hylki

tru Face® Line Corrector
Dregur úr sýnileika lína með krafti 
peptíða. Þessi þróaða formúla 
inniheldur byltingarkennt pró-
kollagen peptíð sem hjálpa til við að 
minnka sýnileika miðlungs til djúpra 
lína kringum munn, augu og á enni á 
aðeins fjórum vikum.

30ml
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Taktu á vandanum og dragðu úr 
sýnileika appelsínuhúðar. Þetta þróaða 
gel inniheldur theobromine og gyllta 
kamillu og hjálpar til við að auka 
stinnleika og móta líkamann.

150ml

* Er ekki hægt að nota með ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
tækinu.

dermatic effects* 
Fullkominn félagi til varnar gegn 
appelsínuhúð. Átta vikna klínisk 
rannsókn sýndi 55% minni sýnileika á 
appelsínuhúð, 37% meiri stinnleika og 
69% aukningu á mýkt húðarinnar.

150ml

ageLOC® transformation*
Tekur á frum-uppsprettu öldrunar og 
mun þetta yfirgripsmikla 
húðumhirðukerfi hreinsa, endurnýja, 
veita raka og afhjúpa unglegri húð á 
átta vegu.

nutriol® Hair Fitness treatment
Hjálpar til við að græða hárið lífið og 
fyllingu og er framleitt með það í huga 
að græða hársvörðinn og veita raka til 
hársins. Þessi formúla inniheldur 
Tricalgoxyl® sem er klíniskt prófað 
innihaldsefni unnið úr sjávarþörungum 
og á ekki að skola vöruna úr hárinu.

12 hylki

nutriol® Shampoo*
Hár sem tekið er eftir. Þetta sjampó 
til daglegar notkunnar inniheldur 
Tricalgoxyl® sem er framleitt til að 
veita hárinu fyllingu og endurheimta 
gljáa.

125ml

Þú sparar með ageLOC ™ AdR 
pökkunum.
Fyrir frekari upplýsingar um þetta 
sérstaka tilboð, skaltu hafa 
samband við þinn dreifingaraðila.
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Vinsamlegast hafðu samband við þinn Nu Skin® 
dreifingaraðila ef þú vilt frekari upplýsingar.  

Ert þú tilbúin/n til að ljúka upp 
leyndarmálinu að unglegra útliti með 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II?
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