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Velkommen til luksuriøse og praktiske  
spa-behandlinger hjemme hos deg selv
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II anvendes i kombinasjon med 
ageLOC® Transformation til din daglige hudpleierutine. Utnytt muligheten til å 
opprettholde et ungdommelig utseende ved å bekjempe aldringsprosessen der hvor 
den starter. Ny forskning viser at ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
forsterker den synlige effekten av ageLOC® Future Serum med gjennomsnittlig 80 %.*

Liten, smart og effektiv: ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II har 
selvjusterende strøm og utskiftbare elektroder for ansikt, kropp og hodebunn. Når du 
bruker Nu Skins særlig formulerte behandlingsprodukter sammen med apparatet, kan 
huden absorbere opp til fem ganger så mange viktige antialdrende ageLOC-
ingredienser enn det forrige apparatet.

* Et studium utført i november 2009, 
hvor 30 kvinner anvendte ageLOC® 
Future Serum daglig og ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II tre ganger i uken.  
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•  Øker tilførselen av ageLOC-ingredienser 

opp til fem ganger mer enn det forrige 
apparatet.

•   Har et større display, er brukervennlig og 
lett å håndtere.

•   Kan forbedre tilførselen av antialdrende 
ingredienser i opp til 24 timer.

•   Med patentert selvjusterende galvanisk 
strøm og utskiftbare elektroder. 

Kombiner spa-behandling med den enestående 
vitenskapelige oppdagelsen av ageLOC® og få  
fantastisk hud. Nå kan ingen gjette din sanne alder. 

ANSIKT             1
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Frisk opp ansiktshuden 
med Nu SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS med ageLOC®

Nu Skins forskere har utviklet en ny innstilling til behandling med ageLOC-
ansiktselektroden. Sammenlignet med tidligere utgaver er denne kraftige 
kombinasjonen designet for å tilføre opp til fem ganger så mange ageLOC-
ingredienser i kombinasjon med ansiktsgelene fra Nu Skin Galvanic Spa System™ med 
ageLOC®. Resultatet? Ungdommelig hud i dag og i fremtiden.  

•  Pre-Treatment Gel binder seg til 
urenheter, myker opp porene så de 
kan puste og løser opp overflødig 
fett i ansiktet.

•  Treatment Gel fjerner urenhetene fra 
pre-treatment-fasen og tilfører 
ageLOC® som angriper kilden til 
aldring. Denne prosessen bevarer det 
ungdommelige utseende og 
minimerer synlige aldringstegn.

“Det har aldri vært lettere å programmere den nye ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II. Den er behagelig og lett å bruke. Resultatene taler for seg selv, dette er et unikt system” 
-Kathrin Pröpster, Tyskland

2             ANSIKT
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ANSIKT            3

*Resultater kan variere.

Behandlet*Ubehandlet
(Resultater etter et behandlingsforløp på en 

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

Behandlet*Ubehandlet

Yngre på få minutter

(Resultat etter behandlingsforløp på 14 måneder 
med Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels 

med ageLOC® tre ganger i uken)*

Ubehandlet Behandlet*
(Resultat etter behandlingsforløp på tre uker med 
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med 

ageLOC® tre ganger i uken)*
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Mer gele under ansiktselektroden =  
flere ageLOC-ingredienser til huden

Vitenskapen bak ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Overflaten på ageLOC-ansiktselektroden er designet til å la geleen være i så tett 
kontakt med huden som mulig. Dette skaper en aktivitet som forbedrer tilførselen av 
ageLOC-ingredienser opp til fem ganger mer enn tidligere utgaver.

ageLOC® ansiktselektrode

Gele

Hud

4             ANSIKT
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•  Under pre-treatment-fasen er 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II-apparatet og Pre- 
Treatment Gel negativt ladet.

•   De negative ladningene frastøter 
hverandre, slik at Pre-Treatment Gel 
trenger inn i huden.

•   Pre-Treatment Gel binder seg til 
urenheter i huden.

GALVANISK EFFEKT

PrE-TrEATMENT
GALVANISK EFFEKT

BEHANDLING
•  Under treatment-fasen er ageLOC® 

Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ 
II-apparatet og Treatment Gel positivt 
ladet.

•  De positive ladningene frastøter 
hverandre slik at de pleiende 
ingrediensene trenger inn i huden. 
Herunder den eksklusive ageLOC-
blandingen.

•  Det positivt ladede apparatet tiltrekker 
de resterende negativt ladede 
urenhetene fra pre-treatment-fasen, og 
trekker dem ut av huden.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Pre-treatment  
Gel 

treatment  
Gel 

Renseprodukt 
Smuss 

Overhud  

dermis  

ANSIKT             5
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6             ANSIKT

Styrker du hudens aldersbekjempende 
potensial?

Galvanisk behandling + antialdringsingredienser = mer effektiv absorbering

TILFØrSEL AV HUDPLEIEINGrEDIENSEr 
MED GALVANISK BEHANDLING*

Uten behandling

etter en galvanisk behandling

* Resultatet viser innvirkningen hudpleieproduktene har i 
kombinasjon med et galvanisk apparat. 
Undersøkelse utført på University of Oklahoma (USA), 2006.

Behandlinger med galvanisk strøm gjør 
huden din svært mottakelig for 
antialdrende ingredienser. Nu Skins 
patentsøkte oppdagelse er basert på 
kliniske studier. Den viser at fem 
minutter lange behandlinger med 
galvanisk strøm kan forbedre tilførselen 
av nøkkelingredienser i opp til 24 timer. 

Utnytt hudens potensial ved hjelp av 
antialdringsprodukter fra ageLOC® 
Transformation etter hver behandling.
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Timer etter påføring av produkt
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ANSIKT             7

Nærende produkter til anvendelse etter 
galvanisk behandling med ageLOC®
Resultater fra uavhengig brukerundersøkelse med ageLOC® Future Serum basert på 
selvobservasjon*
Som en del av din hudpleierutine for antialdring gir ageLOC® Future 
Serum utrolige resultater på åtte måter:

1. Ungdommelig hudstruktur
2. Myk hud
3. Ensartet hud
4. Fine linjer/rynker
5. Glød
6. Porestørrelse
7. Misfarginger (leverflekker)
8. Fukt
Prosentvis forbedring i forhold til utgangspunktet
*12-ukers selvobservasjon med 25 personer som anvendte 
ageLOC® Future Serum.

Vil du ha enda flere resultater? 
Ved hjelp av klinisk vurdering er det funnet at etter syv dagers bruk, kan du styrke de synlige 
fordelene med hovedproduktet i Transformation-serien, ageLOC® Future Serum, med 
gjennomsnittlig 80 % på mange forskjellige aldringstegn ved å anvende ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre ganger i uken. 
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8             ANSIKT

Ansiktsteknikker
 DET HANDLER OM BEVEGELSE

Når det gjelder bevegelsene, er det viktig å gå tilbake til utgangspunktet og gjenta mønsteret flere ganger.  
  Øyeområdet: Følg beinstrukturen rundt øyet. Start under øyet og før apparatet oppad og rundt øyet, 

rett under øyenbrynet. (ikke kom for tett på øyenlokk eller øyne).
  Smilerynker: Start rett under nesen, før apparatet til smilerynkene, hold, og beveg oppad og utad til 

tinningene og hold. 
  Kjeve: Start midt på haken, under leppene. La apparatet gli opp til kjevebenet, og hold. Deretter 

fortsetter du i en oppadgående utadgående bevegelse, til der hvor øret starter. 
  Panne: Start på neseryggen og fortsett opp til ”bekymringsrynkene” og hold. Deretter fortsetter du til 

hårfestet. Før apparatet fram og tilbake over pannen ved å følge samme mønster.
  Nese/kinn: Begynn på siden av nesen og beveg mot midten av kinnbenet  

og tilbake.
  Hals: Begynn ved halsgropen. Beveg apparatet oppad mot kjevebenet, hold i et par sekunder og la 

apparatet gli ned mot utgangspunktet. Derfra fører du apparatet oppad og utad, og holder stille ved 
kjevebenet, og så tilbake til halsgropen.

HuSK
• Følg anvisningene.
•   Hånden skal være fuktet hele tiden, og fingrene skal til enhver tid være i kontakt med krompanelet.
•   Når apparatet er i kontakt med huden vil du høre ett til tre pip. Det betyr at apparatet tilpasser 

strømtilførselen til din huds behov.
•   Apparatet skal være i kontakt med huden hele tiden. Hvis du mister kontakten, før apparatet tilbake 

mot huden og fortsett der hvor du slapp.
•   Hold ansiktselektroden flatt mot huden.
•   La apparatet arbeide med oppadgående utadgående bevegelser.

1

6

5

4

3

2
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ANSIKT             9

FOKUSeR PÅ PROBLeMOMRÅdene dine

Bemerk: Rådfør deg med lege innen du benytter ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II hvis du er 
gravid, har pacemaker, er epileptiker, bruker tannregulering eller har metallimplantat. Du bør ikke bruke ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II på områder med mange sprengte blodkar, eller på betente  
eller åpne sår. Du finner en komplett samling av anvisninger og advarsler i bruksanvisningen.
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Glatt ut fine linjer og rynker 
med TRu FACE® LINE CORRECTOR

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II med fokuselektroden arbeider 
sammen med Tru Face® Line Corrector for en mer effektiv tilførsel av prokollagen 
peptid. Peptider reduserer moderate/dype linjer ved å sende aldersreverserende 
signaler til kollagenproduserende celler. Fokuselektroden konsentrerer 
strømtilførselen slik at du kan fokusere på særlige områder i 
ansiktet. I tillegg blir din eksisterende 
antialdringshudpleierutine forsterket.

10             LINJER
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I et nylig utført studium*, viste dermatologisk 
klassifisering at når man anvender Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II-apparatet sammen 
med Tru Face® Line Corrector, forbedres 
følgende hovedområder i forhold til bruk av Tru 
Face® Line Corrector alene:

Fine linjer 20 %
Kråkeføtter 21 %
Fasthet 17 % 

Behandlet*Ubehandlet
(Resultater etter én behandling med Tru Face® Line 

Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

(Resultater etter én behandling med Tru Face® Line 
Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

*Resultater kan variere.

Kråkeføtter ved bruk av Tru Face® Line Corrector alene

Kråkeføtter ved bruk av Tru Face® Line Corrector i 
kombinasjon med Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* Et uavhengig studieforløp på åtte uker utført i 2008, hvor 40 
personer brukte Tru Face® Line Corrector i kombinasjon med 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II-apparatet.

Behandlet*Ubehandlet UKE 2 UKE 4 UKE 8

LINJER             11

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd   13 17/08/10   15:20



Stram opp kroppen 
med Nu SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Denne eksklusive kroppsgeleen anvendes sammen med kroppselektroden for å angripe 
fettlommer og opphopning av giftstoffer i huden. Dette resulterer i at appelsinhud 
minimeres og huden blir glattere og fastere.

For enda bedre resultat, bruk Dermatic 
Effects mellom behandlinger med Nu 
Skin Galvanic Spa Systemｪ II Body 
Shaping Gel.

• Teobromin (ekstrakt fra Theobroma Cocoa)
 -  Inneholder et molekyl som har vist seg å angripe enzymer i fettceller. 

Denne avanserte behandlingen minsker fettopphopning og gir 
fastere, glattere hud.

•	Gylden	Kamille (Chrysanthellum Indicum)
 - Rik på flavonoider som ifølge undersøkelser hindrer opphopning av fett.
•	 	Forskning	viser	at	når	man	anvender	Nu	Skin	Galvanic	Spa	System™	II	
Body	Shaping	Gel	to	ganger	om	dagen,	øker	fordelene.

 

12             KROPP
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• Glatt ut appelsinhuden
• Fast hud
* Resultater kan variere.

Ubehandlet Behandlet*
(resultat etter behandlingsforløp på fire uker med Nu Skin Galvanic Spa System™ Body Shaping Gel tre ganger i uken og 

Dermatic Effects mellom behandlinger med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

KROPP             13

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd   15 17/08/10   15:20



Tricalgoxyl®	
•  rik på tangsulfaterte oligosakkarider. Dette er en 

klinisk bevist og patentert nærende ingrediens for 
hodebunnen.

•  Fungerer i kombinasjon med andre viktige 
ingredienser for å gi håret fukt, remineralisere 
hodebunnen, fremme sunnere, sterkere og mer 
glansfullt hår, gi maksimal vitalitet og fylde.

Frisk opp hår og hodebunn
med NuTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Denne teknologisk avanserte behandlingen hjelper ditt hår med å føles og se fyldigere 
ut. Nutriol® Hair Fitness Treatment tilveiebringer nøkkelingredienser til hodebunnen 
for sunt og fyldig hår.

Nutriol®	Shampoo*	
Inneholder den aktive ingrediensen Tricalgoxyl® 
som holder håret fyldig mellom galvaniske 
behandlinger.  

* Kan ikke anvendes sammen med ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II-apparatet.

14             HÅR
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Særlig formulerte produkter som fungerer i kombinasjon med 
merkevarebeskyttede tilleggsprodukter for det beste resultatet. 
disse kombinasjonene tilveiebringer skjønnhetsfremmende 
resultater for ansikt, kropp og hodebunn. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Glatt ut rynkene, få gløden tilbake i 
ansiktet, frisk opp hodebunnen og 
stram opp huden med det patenterte 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II. Det nye systemet 
tilveiebringer opp til fem ganger så 
mange ageLOC-ingredienser som 
den forrige utgaven. Den nye 
utgaven har et større display, bedre 
brukervennlighet og er enkel å 
håndtere.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels with ageLOC®

Pre-Treatment Gels inneholder 
rensende ingredienser som i 
kombinasjon med ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II-
apparatet gir en dyp mikrorensing av 
huden. Treatment Gels inneholder 
ageLOC® som angriper de 
grunnleggende kildene til aldring slik 
at det ungdommelige utseende 
bevares, og aldringstegnene 
reduseres.

Fire ampuller av hver

tru Face® Line Corrector
Glatter ut linjer ved hjelp av peptider. 
Denne avanserte formuleringen 
inneholder et prokollagen peptid som 
minimerer moderate/dype linjer rundt 
munn, øyne og panne på bare få uker.

30 ml
 

16          
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Ta opp kampen mot appelsinhud. 
Denne geleen innholder teobromid 
og gylden kamille, for et fastere og 
glattere utseende.  

150 ml

* Kan ikke anvendes sammen med 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II-apparatet.

dermatic effects* 
Ditt hemmelige våpen i kampen mot 
appelsinhud. Et klinisk studieforløp på 
åtte uker viste en reduksjon av 
appelsinhud på 55 % en forbedring av 
fasthet på 37 % og en forbedring av 
glatthet på 69 %.

150 ml

ageLOC® transformation*
Dette omfattende hudpleiesystemet 
rengjør, renser, oppfrisker, fukter og 
viser huden fra sin beste side på åtte 
forskjellige måter.

nutriol® Hair Fitness treatment
Håret føles og ser tykkere ut. Denne 
behandlingen remineraliserer 
hodebunnen og fukter håret med 
Tricalgoxyl®, som er et tangderivat.

Tolv ampuller

nutriol® Shampoo*
Oppsiktsvekkende vakkert hår. 
Denne sjampoen inneholder 
Tricalgoxyl®, og er spesielt formulert 
til å gjenopprette fylde og glans.

125 ml

Spar penger med ageLOC ™ 
AdR-pakker.
For mer informasjon om denne 
kampanjen, kontakt din 
distributør.

         17
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Hvis du vil vite mer om Nu Skins 
forretningsmuligheter og produkter kan du kontakte 
din Nu Skin-distributør.  

Er du klar til et yngre utseende med 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II?
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