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Ervaar de luxe en het gemak van 
verjongende spa-behandelingen bij u thuis
Dankzij het speciaal ontworpen ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II en 
het dagelijkse huidverzorgingssysteem ageLOC® Transformation, kunt u veroudering bij 
de bron aanpakken en er jonger blijven uitzien. Onderzoek heeft aangetoond dat het 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II de zichtbare voordelen van 
ageLOC® Future Serum met gemiddeld 80% verhoogt.* 
Het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II is klein, ingenieus en krachtig 
en maakt gebruik van gepatenteerde, zichzelf aanpassende stroom en verwisselbare 
conductors voor het gezicht, de hoofdhuid en het lichaam. Samen met Nu Skin®’s 
speciaal samengestelde behandelingsproducten voorziet dit systeem de huid van vijf 
keer zoveel antiverouderende ageLOC® ingrediënten als het vorige apparaat.

* Een zeven dagen durend 
onafhankelijk klinisch onderzoek 
waarbij dertig vrouwen dagelijks 
ageLOC® Future Serum en drie keer 
per week het ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
gebruikten, november 2009.  

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd   2 17/08/10   15:13



Het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•   voorziet de huid van vijf keer zoveel 

ageLOC® ingrediënten als het vorige 
apparaat

•   heeft een grotere, duidelijkere display, 
intuïtieve functionaliteit en een verbeterde 
ergonomie

•   kan de opname van 
antiverouderingsingrediënten tot 24 uur na 
de behandeling bevorderen

•   maakt gebruik van gepatenteerde, zichzelf 
aanpassende galvanische stroom en 
verwisselbare conductors. 

Combineer een spa-behandeling met de unieke 
wetenschappelijke ontdekking van ageLOC® en geniet  
van een mooie huid die uw leeftijd niet verraadt. 

GEZICHT             1
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Verjong uw huid 
met de Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS met ageLOC®

De wetenschappers van Nu Skin® hebben een nieuwe ageLOC® Face Conductor en 
behandeling ontwikkeld. Indien samen gebruikt met de Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels met ageLOC® kan deze krachtige combinatie de huid van vijf keer zoveel 
ageLOC® ingrediënten voorzien als de vorige edities. En dat betekent voor u een 
jonger ogende huid - nu en in de toekomst.  

•  Pre-Treatment Gel hecht zich aan 
onzuiverheden. De gel verzacht en 
ontspant de poriën, zodat ze kunnen 
ademen, en lost overmatig huidvet op. 

•  Treatment Gel verwijdert onzuiverheden 
die bij de voorbehandeling zijn 
aangepakt en voorziet de huid van 
ageLOC® om de belangrijkste oorzaken 
van veroudering aan te pakken, zodat u 
er jeugdig blijft uitzien en de tekenen van 
veroudering geminimaliseerd worden.

“Het was nog nooit zo gemakkelijk om het nieuwe ageLOC R Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II te programmeren - het is aangenaam en gemakkelijk in gebruik. Ik ben zeer 
verheugd. De behandelingsresultaten van het systeem spreken voor zich - het is echt uniek” 
-Kathrin Pröpster, Duitsland
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GEZICHT            3

*Resultaten kunnen variëren.

Behandeld*Onbehandeld
(Resultaten na een behandeling van een maand 

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

Behandeld*Onbehandeld

Jonger in een paar 
minuten tijd

(Resultaten na een behandeling met de Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels met ageLOC® 

- drie keer per week, veertien maanden lang)*

Onbehandeld Behandeld*
(Resultaten na een behandeling met de Nu Skin 

Galvanic Spa System™ Facial Gels met ageLOC® 
- drie keer per week, drie weken lang)*
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Meer gel onder de Face Conductor = meer ageLOC® 
ingrediënten in de huid

De wetenschap achter het ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Het behandeloppervlak van de bedrijfseigen ageLOC® Face Conductor is speciaal 
ontworpen om de gel vast te houden in en om de groefjes, zodat deze beter in contact 
blijft met de huid. Hierdoor wordt de huid van vijf keer zoveel ageLOC® ingrediënten 
voorzien als bij vorige edities. 

ageLOC® Face Conductor

Gel

Huid
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•  Bij de voorbehandeling zijn het 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II apparaat en de Pre- 
Treatment Gel negatief geladen.

•   Deze negatieve ladingen stoten elkaar 
af, waardoor de Pre-Treatment Gel aan 
de huid wordt afgegeven.

•   De Pre-Treatment Gel hecht zich aan 
onzuiverheden in de huid.

GaLvaNISCHE wERkING

vOORBEHaNDELING
GaLvaNISCHE wERkING

BEHaNDELING
•  Bij de behandeling zijn het ageLOC® 

Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
apparaat en de Treatment Gel positief 
geladen.

•   Deze positieve ladingen stoten elkaar af, 
wat de afgifte van de heilzame 
ingrediënten (inclusief de exclusieve 
ingrediëntcombinatie ageLOC®) aan de 
huid bevordert.

•   Het positief geladen apparaat trekt de 
resterende negatief geladen 
onzuiverheden van de voorbehandeling 
aan en trekt ze uit de huid.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Pre-treatment  
Gel 

treatment  
Gel 

Reiniger 
Vuil 

Opperhuid  

Lederhuid  

GEZICHT             5
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6             GEZICHT

Helpt u uw huid om de tand des tijds te 
weerstaan?

Galvanische behandeling + antiverouderingsingrediënten = effectievere opname

OPNAME HUIDVERZORGINGSINGREDIËNTEN 
Na EEN GaLvaNISCHE BEHaNDELING*

Aangebracht zonder behandeling

Aangebracht na een galvanische behandeling

* De resultaten tonen het effect aan van een uitstekende huidverzorging 
in combinatie met een galvanisch apparaat. Onderzoek uitgevoerd aan 
de Universiteit van Oklahoma (VS), 2006.

Galvanische behandelingen maken uw 
huid ontvankelijk voor bepaalde 
antiverouderingsingrediënten. Uit 
klinisch onderzoek naar Nu Skin®’s 
ontdekking, waarop patent is 
aangevraagd, blijkt dat een behandeling 
van vijf minuten met een galvanisch 
apparaat de opname van belangrijke 
ingrediënten 24 uur lang kan 
bevorderen. 

Help uw huid door de ageLOC® 
Transformation antiverouderingsproducten 
na iedere behandeling te gebruiken.
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Uren na productapplicatie
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Producten die de huid stimuleren na de 
galvanische ageLOC® behandeling
ageLOC® Future Serum - Resultaten onafhankelijk onderzoek naar zelfperceptie van 
consumenten*
als onderdeel van uw antiverouderingsprogramma biedt ageLOC® 
Future Serum in acht opzichten verbazingwekkende voordelen 
voor de huid:

1. Jeugdige huidstructuur
2. Gladheid van de huid
3. Gelijkmatige teint
4. Fijne lijntjes/rimpels
5. Stralendheid (helderheid)
6. Poriegrootte
7. Huidverkleuringen (vlekken)
8. Hydratatie
Percentage waargenomen verbetering t.o.v. nulmeting
*12 weken durend zelfperceptieonderzoek bij 25 testpersonen die 
ageLOC® Future Serum gebruikten.

Wilt u nog meer resultaten? 
Zoals bleek uit een zeven dagen durend onafhankelijk klinisch onderzoek, kunt u de zichtbare 
effecten van ageLOC® Future Serum, het kernproduct van het ageLOC® Transformation 
pakket, op diverse tekenen van veroudering met gemiddeld 80% verhogen door drie keer per 
week het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II te gebruiken.
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Gezichtsbehandelingstechnieken
HET ZIT ‘M IN dE bEwEGING

Laat het apparaat bij al deze bewegingen voorzichtig terugkomen in de startpositie en herhaal de beweging 
verschillende malen.  
  Gebied rond de ogen: volg de botstructuur rond de ogen. Begin onder het oog en beweeg het apparaat om 

het oog heen naar boven toe en laat het vlak onder de wenkbrauwen even rusten (laat het apparaat niet vlakbij 
de oogleden of ogen komen).

  Lachlijn: begin vlak onder de neus, beweeg het apparaat naar de lachlijn, laat het apparaat daar even rusten en 
beweeg het vervolgens omhoog en naar de zijkant van het gezicht naar de slaap en laat het ook daar even rusten.

  kaaklijn: begin in het midden van de kin, onder de lippen, en beweeg het apparaat langs de kaaklijn omhoog, 
laat het even rusten en beweeg het vervolgens boven- en buitenwaarts naar de zijkant van het gezicht, net voor 
het oor.

  voorhoofd: begin bij de neusbrug, beweeg het apparaat omhoog naar uw ‘denkrimpeltjes’, laat het daar even 
rusten en beweeg het vervolgens naar uw haarlijn. Maak dezelfde bewegingen over het hele voorhoofd.

  Neus/wangen: begin tegen de zijkant van uw neus en beweeg het apparaat vervolgens naar het midden van uw 
jukbeenderen en terug.

  Hals: begin bij de onderkant van de hals. Beweeg het apparaat omhoog naar de kaaklijn, laat het daar een paar 
seconden rusten, beweeg het apparaat terug naar de startpositie en vervolgens op- en buitenwaarts, waarbij u 
het apparaat steeds eventjes laat rusten bij de kaaklijn en vervolgens weer terug beweegt naar de halsholte.

 bELANGrIjk
• Volg de gebruiksaanwijzing. 
•   Houd uw hand vochtig en zorg dat uw vingers altijd in contact zijn met het chromen plaatje.
•   Als u het apparaat tegen uw huid plaatst, hoort u één tot drie piepjes wanneer het apparaat de stroom 

aanpast aan de behoeften van uw huid.
•   Zorg dat het apparaat in contact blijft met uw huid. Als het contact verbroken wordt, plaats dan het 

apparaat opnieuw tegen de huid en begin opnieuw.
•   Houd de Face Conductor plat tegen de huid.
•   Maak op- en buitenwaartse bewegingen met het apparaat.

1
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COnCentReeR U OP de SPeCiALe AAndACHtSGebieden

Opgelet: als u zwanger bent, een pacemaker hebt, aan epilepsie lijdt of een metalen beugel of metalen implantaat hebt, 
dient u een arts te raadplegen alvorens het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ te gebruiken. Het ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II mag niet gebruikt worden op plaatsen met veel gebroken haarvaatjes of op een 
ontstoken of open wond. Gelieve uw gebruikershandleiding te raadplegen voor alle instructies en waarschuwingen.
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Reduceer lijntjes en rimpels 
met Tru FACE® LINE COrrECTOr

Het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II met de Focus area 
Conductor werkt synergistisch met Tru Face® Line Corrector en bevordert de afgifte 
van een procollageenpeptide. Peptiden helpen gematigde tot diepe lijntjes te 
verminderen door verjongende signalen te sturen naar de cellen die collageen 
produceren. De Focus area Conductor concentreert de stroom, 
zodat u specifieke delen van het gezicht beter kunt 
behandelen, en geeft uw antihuidverouderingsprogramma 
een extra impuls.

10             LIjNTjES
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Bij een recent onderzoek* is uit dermatologische 
evaluatie gebleken dat de combinatie van het 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II apparaat en 
Tru Face® Line Corrector op onderstaande 
vlakken tot een sterkere verbetering leidde dan 
gebruik van Tru Face® Line Corrector alleen:

Lijntjes 20%
kraaienpootjes 21%
Stevigheid 17% 

behandeld*Onbehandeld
(Resultaten na één behandeling met Tru Face® Line 
Corrector en het Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

apparaat)*

(Resultaten na één behandeling met Tru Face® Line 
Corrector en het Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

apparaat)*

*Resultaten kunnen variëren.

kraaienpootjes - Enkel gebruik van Tru Face® Line Corrector

kraaienpootjes - gebruik van Tru Face® Line Corrector en 
het Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* Een acht weken durend onafhankelijk onderzoek waarbij veertig 
testpersonen Tru Face® Line Corrector gebruikten in combinatie 
met het Nu Skin Galvanic Spa System™ II apparaat, 2008.

behandeld*Onbehandeld wEEk 2 wEEk 4 wEEk 8

LIjNTjES             11
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Perfectioneer uw lichaam 
met Nu SkIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II bOdY SHAPING GEL

In combinatie met de ergonomisch ontworpen Body Conductor pakt deze exclusieve 
lichaamsgel vetzakjes en toxines aan om cellulitis te minimaliseren voor een steviger, 
strakker lichaam.

voor een nog beter resultaat kunt u 
Dermatic Effects gebruiken tussen de 
behandelingen met Nu skin Galvanic 
Spa System™ II Body Shaping Gel.

• Theobromine (Theobroma cocoa extract)
 -  Bevat een molecuul dat enzymen in vetcellen beïnvloedt.  

Deze geavanceerde behandeling helpt de vetopslag te reduceren 
en bevordert zo een stevigere, strakkere huid.

•	Gele	kamille (Chrysanthellum indicum)
 -  Rijk aan flavonoïden die, zoals uit tests is gebleken, de vetopslag 

remmen.
•	 	Onderzoek	heeft	aangetoond	dat	het	effect	van	Nu	Skin	
Galvanic	Spa	System™	II	Body	Shaping	Gel	cumulatief	is	indien	
de gel tweemaal per dag gebruikt wordt.

 

12             LICHAAM
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• Reductie van cellulitis
• Versteviging van de huid
* Resultaten kunnen variëren.

Onbehandeld behandeld*
(Resultaten na vier weken, waarbij de huid drie keer per week behandeld werd met Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 

Shaping Gel en Dermatic Effects tussen de behandelingen met Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

LICHAAM             13
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Tricalgoxyl® 
•  Een klinisch bewezen, gepatenteerd ingrediënt dat 

de hoofdhuid voedt en rijk is aan gesulfateerde 
oligosacchariden.

•  Helpt samen met andere essentiële ingrediënten 
om het haar te hydrateren en de hoofdhuid te 
remineraliseren, zodat het haar weer gezond, sterk 
en glanzend wordt en een optimaal volume krijgt.

Revitaliseer uw haar en hoofdhuid
met NuTrIOL® HAIr FITNESS TrEATMENT

Deze technologisch geavanceerde behandeling doet u haar voller ogen en aanvoelen. 
Nutriol® Hair Fitness Treatment helpt het transport van de hoofdingrediënten naar de 
hoofdhuid te bevorderen en zorgt zo voor gezond en vol haar.

Nutriol® Shampoo* 
Bevat de werkzame stof Tricalgoxyl® en doet het 
haar voller ogen en aanvoelen tussen galvanische 
behandelingen in.  

* Niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met het 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II apparaat.

14             HAAr
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Speciaal samengestelde producten werken op synergistische 
wijze samen met de verschillende opzetstukjes voor een 
gericht resultaat. een ideale combinatie voor een zichbare 
verfraaiing van het gezicht, de hoofdhuid en het lichaam. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
verjong uw huid, egaliseer lijntjes en 
rimpels, revitaliseer uw hoofdhuid en 
perfectioneer uw lichaam met het 
gepatenteerde ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II.  
Dit nieuwe systeem voorziet de huid 
van vijf keer zoveel ageLOC® 
ingrediënten als het vorige apparaat 
en heeft een grotere, duidelijkere 
display, intuïtieve functionaliteit en 
een verbeterde ergonomie.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels met ageLOC®

Pre-Treatment Gel bevat zuiverende 
ingrediënten die de huid grondig 
reinigen indien de gel gebruikt wordt 
in combinatie met het ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II. Treatment Gel bevat 
ageLOC® ingrediënten om de 
belangrijkste oorzaken van 
veroudering aan te pakken en helpt u 
om een jeugdig ogende huid te 
behouden en tekenen van 
veroudering te reduceren.

4 ampullen van beide

tru Face® Line Corrector
verzacht lijntjes met de kracht van 
peptiden. Deze geavanceerde 
formule bevat een revolutionaire 
procollageenpeptide die gematigde 
tot diepe lijntjes rond de ogen, de 
mond en op het voorhoofd in slechts 
vier weken helpt verzachten.

30ml
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
body Shaping Gel
Maak korte metten met cellulitis. Deze 
geavanceerde gel met theobromine 
en gele kamille draagt bij tot een 
stevigere, strakkere huid. 

150ml

* Niet geschikt om gebruikt te worden in 
combinatie met het ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II apparaat.

dermatic effects* 
De perfecte partner in de strijd tegen 
cellulitis. Bij een acht weken durend 
klinisch onderzoek bleek dat de 
cellulitis met 55% was afgenomen en 
dat de stevigheid van de huid met 
37% was toegenomen en de gladheid 
met 69%.

150ml

ageLOC® transformation*
Dit uitgebreide huidverzorgingssysteem 
pakt de belangrijkste oorzaken van 
veroudering aan. Het zuivert, vernieuwt 
en hydrateert en geeft op acht manieren 
een jonger ogende huid.

nutriol® Hair Fitness treatment
Doet het haar voller ogen en 
aanvoelen. Dit product dat niet 
uitgespoeld moet worden, 
remineraliseert de hoofdhuid en 
hydrateert het haar met Tricalgoxyl®, 
een klinisch bewezen derivaat van 
zeewier.

12 flacons

nutriol® Shampoo*
Opzienbarende resultaten voor uw 
haar. Deze dagelijkse shampoo 
bevat Tricalgoxyl® en is speciaal 
samengesteld om het haar weer vol 
en glanzend te maken.

125ml

bespaar geld met de ageLOC ™ 
AdR-pakketten.
vraag aan uw Distributeur hoe u 
kunt profiteren van deze speciale 
aanbieding.
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voor meer informatie over de zakelijke mogelijkheden 
en producten van Nu Skin® kunt u contact opnemen 
met uw Nu Skin® Distributeur.  

Wilt u er ook jonger uitzien met 
behulp van het ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II?
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