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Bine aţi venit în rândul celor care se bucură 
acasă de  luxul şi convenienţa beneficiilor 
spa de întinerire
Sistemul creat special ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II împreună cu 
tratamentul zilnic de îngrijire a pielii ageLOC® Transformation vă oferă puterea de a 
menţine pielea cu un aspect tânăr ţintind îmbătrânirea direct la sursele sale. Iar acum 
cercetările au arătat că ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II amplifică 
beneficiile vizibile ale ageLOC® Future Serum în medie cu 80%.* 

Micuţ, inteligent şi puternic, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
prezintă caracteristici brevetate precum curenţii auto-reglabili şi conductorii inter-
schimbabili pentru faţă, scalp şi corp. Împreună cu produsele de tratare special formulate 
de la Nu Skin® acest sistem furnizează pielii cu de până la cinci ori mai multe ingrediente 
esenţiale anti-îmbătrânire ageLOC® în comparaţie cu instrumentul precedent.
* Un studiu clinic de şapte zile realizat 
de către o terţă parte cu 30 de femei 
participante care au folosit zilnic 
ageLOC® Future Serum şi ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II de trei ori pe săptămână în 
luna noiembrie 2009.  
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•   Măreşte furnizarea cu de până la cinci ori 

mai multe ingrediente ageLOC® pielii 
dumneavoastră comparativ cu instrumentul 
precedent.

•   Prezintă un ecran mai mare, mai strălucitor, 
utilizare intuitivă şi o ergonomie sporită.

•   Poate îmbunătăţi furnizarea de ingrediente 
anti-îmbătrânire cu până la 24 de ore.

•   Prezintă curenţi galvanici auto-reglabili 
brevetaţi şi conductori inter-schimbabili. 

Combinaţi rezultatele spa cu descoperirea ştiinţifică ageLOC® 
fără precedent şi obţineţi o piele fenomenală ce îi va face pe 
oameni să se întrebe care este vârsta dumneavoastră reală. 

FAŢĂ             1
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Reîntineriţi înfăţişarea dumneavoastră 
cu Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ FACiAL GELS cu ageLOC®

Cercetătorii Nu Skin® au creat un nou Conductor ageLOC® pentru faţă şi o nouă 
metodă de tratament. În comparaţie cu ediţiile precedente, această combinaţie 
puternică este creată pentru a furniza pielii cu de până la cinci ori mai multe ingrediente 
ageLOC® când este folosită cu Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels cu 
ageLOC®. Ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră? O piele cu aspect întinerit 
acum şi în viitor.  

•  Gelul de Pre-Tratament atrage 
impurităţile; catifelează şi relaxează 
porii permiţându-le să respire; dizolvă 
şi lichefiază excesul de grăsimi faciale.

•  Gelul de Tratament îndepărtează 
impurităţile ţintite în pasul de pre-
tratament şi furnizează ageLOC® 
care ţinteşte principalele surse ale 
îmbătrânirii pentru a menţine 
înfăţişarea tânără şi a minimiza 
aspectul îmbătrânit.

„Programarea noului ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II nu a fost 
niciodată mai simplă - este confortabil şi uşor de utilizat. Sunt absolut încântată. 
Rezultatele tratamentului sistemului vorbesc de la sine – este cu adevărat unic.” 
-Kathrin Pröpster, Germany
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*Este posibil ca rezultatele să nu fie tipice.

Tratată*Netratată
(Rezultatele după o lună de tratament cu Nu Skin 
Galvanic Spa System™ Facial Gels cu ageLOC)*

Tratată*Netratată

Mai tânăr(ă) în  
câteva minute

(Rezultatele după patrusprezece luni de tratament 
cu Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels cu 

ageLOC® de trei ori pe săptămână)*

Netratată Tratată*
(Rezultatele după trei săptămâni de tratament cu 

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels cu 
ageLOC® de trei ori pe săptămână)*
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Mai mult gel sub Conductorul pentru faţă = mai multe 
ingrediente ageLOC® pentru piele

Ştiinţa din spatele sistemului ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Suprafaţa Conductorului brevetat ageLOC® pentru faţă este creată pentru a permite 
produsului să se deplaseze pe şi în jurul texturii brevetate, menţinând într-un mod mult 
mai eficient gelul în contact cu pielea. Aceasta creează un mediu al activităţii care 
îmbunătăţeşte furnizarea cu de până la cinci ori mai multe ingrediente esenţiale 
ageLOC® către piele comparativ cu ediţiile precedente.

Conductorul ageLOC® pentru faţă

Gel

Piele
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•  Pe parcursul ciclului de pre-tratament, 
instrumentul ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II şi Gelul de 
Pre-Tratament sunt încărcate negativ.

•  Aceste sarcini negative se resping, 
împingând gelul de Pre-Tratament în 
piele.

•  Gelul de Pre-Tratament atrage 
impurităţile din piele.

ACŢIUNEA GALVANICĂ

PrE -TrATAMENTUL
ACŢIUNEA GALVANICĂ

TRATAMENTUL
•  Pe parcursul ciclului de tratament, 

instrumentul ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II şi Gelul de 
Tratament sunt încărcate pozitiv.

•  Aceste sarcini pozitive se resping, 
ajutând la transmiterea ingredientelor 
benefice pielii, inclusiv a amestecului 
unic de ingrediente ageLOC®.

•  Instrumentul încărcat pozitiv atrage 
impurităţile încărcate negativ rămase 
după ciclul de pre-tratament, 
extrăgându-le din piele.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Gel de  
Pre-tratament 

Gel de  
tratament 

Produs  
de curăţare 

impurităţi 

epiderma  

derma  
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Doriţi să îmbunătăţiţi potenţialul pielii pentru 
a sfida îmbătrânirea?

Tratament galvanic + ingrediente anti-îmbătrânire = absorbţie mult mai eficientă

FURNIZAREA INGREDIENTELOR DE 
ÎNGRIJIRE CU TRATAMENTUL 
GALVANIC*

Aplicat fără tratament

Aplicat după tratamentul galvanic

* Rezultatele arată impactul folosirii produselor de îngrijire de 
calitate în combinaţie cu instrumentul galvanic. Studiile de 
cercetare desfăşurate la Universitatea Oklahoma (SUA), 2006.

Tratamentele galvanice lasă pielea 
dumneavoastră foarte receptivă la 
anumite ingrediente anti-îmbătrânire. În 
baza cercetărilor clinice, descoperirea în 
curs de brevetare de la Nu Skin® a arătat 
că tratamentele de cinci minute cu 
instrumentul galvanic pot îmbunătăţi 
furnizarea de ingrediente esenţiale cu 
până la 24 de ore. 

Maximizaţi potenţialul pielii 
dumneavoastră aplicând produsele din 
gama ageLOC® Transformation după 
fiecare tratament.
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Ore de la aplicarea produsului
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Produse eficiente pentru piele folosite după 
tratamentul galvanic cu ageLOC®
Studiu ageLOC® Future Serum realizat de către o terţă parte cu privire la rezultatele 
auto-percepţiei consumatorilor*
Ca parte a tratamentului dumneavoastră anti-îmbătrânire, ageLOC® 
Future Serum îi oferă pielii beneficii deosebite în opt feluri 
importante:

1. Structura întinerită a pielii
2. Catifelarea pielii
3. Tonifierea uniformă a pielii
4. Liniile fine/Ridurile
5. Radianţa (Strălucirea)
6. Mărimea porilor
7. Decolorarea pielii (Pete)
8. Hidratarea
Îmbunătăţirea percepută procentual faţă de valoarea iniţială
*studiu de auto-percepţie de 12 săptămâni cu 25 de participanţi 
care au folosit ageLOC® Future Serum.

doriţi şi mai multe rezultate? 
Aşa cum apare estimat în evaluarea clinică după şapte zile de utilizare, puteţi mări beneficiile 
vizibile ale ageLOC® Future Serum, produsul principal din setul ageLOC® Transformation, în 
medie cu 80% pentru multiple semne ale îmbătrânirii prin utilizarea ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II de trei ori pe săptămână.
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Tehnici faciale
 TOTuL DEPiNDE DE MiŞCArE
Pentru toate aceste mişcări reveniţi uşor în zona din care aţi început şi repetaţi-le de mai multe ori.
  Zona ochilor: Urmând structura osului din jurul ochiului, începeţi sub ochi şi mişcaţi instrumentul 

ascendent în jurul ochiului, menţinându-l ferm sub sprânceană (nu vă apropiaţi de gene sau de ochi).
  Linia zâmbetului: Începeţi sub nas, îndreptând instrumentul spre liniile din jurul gurii, după care deplasaţi 

instrumentul ascendent, spre exterior, spre tâmplă şi menţineţi poziţia.
  Bărbia: Începeţi la mijlocul bărbiei, sub buze, îndreptându-vă spre linia maxilarului şi menţineţi poziţia, 

apoi continuaţi cu mişcări ascendente spre exterior până la marginea feţei ajungând lângă ureche.
  Fruntea: Începeţi de la baza nasului, mişcaţi instrumentul în sus spre “liniile gândirii” şi menţineţi poziţia 

după care continuaţi ascendent spre linia parului. Mişcaţi instrumentul de-a lungul frunţii folosind 
aceste mişcări.

  Nasul/Obrazul: Porniţi din partea laterală a nasului şi continuaţi spre mijlocul pomeţilor obrazului,  
după care reveniţi.

  Gâtul: Începeţi de la baza gâtului. Înaintaţi ascendent până la linia maxilarului, menţineţi poziţia pentru 
câteva secunde, reveniţi cu instrumentul în poziţia iniţială iar apoi înaintaţi cu mişcări ascendente, spre 
exterior, menţinându-vă tot acest timp pe linia maxilarului, după care reveniţi la baza gâtului.

 Nu uiTAŢi
• respectaţi indicaţiile.
• Păstraţi mâna umedă, având degetele în contact permanent cu plăcuţa de crom.
•  Atunci când instrumentul intră în contact cu pielea veţi auzi unul, două sau trei semnale sonore în timp 

ce instrumentul ajustează curentul la nevoile pielii.
•  Păstraţi mereu instrumentul în contact cu pielea. Dacă pierdeţi contactul, repuneţi instrumentul în 

contact cu pielea şi reluaţi tratamentul.
•  Ţineţi partea lată a Conductorului facial în contact cu faţă.
• Deplasaţi instrumentul cu mişcări ascendente spre exterior.

1
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5
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3
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COnCentRAŢi-VĂ Pe ZOneLe dUMneAVOAStRĂ de inteReS

Notă: Consultaţi-vă medicul înainte de a utiliza instrumentul ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II dacă 
sunteţi însărcinată, aveţi un pacemaker, sunteţi epileptic, aveţi sârmă dentară sau aveţi un implant din metal.  Instrumentul 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II nu ar trebui să fie folosit pe o zonă cu multe vase de sânge sparte sau 
pe o rană infectată sau deschisă. Pentru instrucţiuni şi avertismente complete vă rugăm să citiţi manualul de utilizare.
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Catifelaţi aspectul liniilor fine şi al
ridurilor 
cu Tru FACE® LiNE COrrECTOr

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II şi noul Conductor de focalizare 
funcţionează sinergetic cu Tru Face® Line Corrector, ajutând la îmbunătăţirea 
transmiterii peptidei pro-colagen. Peptidele ajută la reducerea 
aspectului liniilor moderate şi adânci transmiţând semnale de 
reversare a îmbătrânirii celulelor producătoare de 
colagen. Conductorul de focalizare vă ajută să ţintiţi 
zonele specifice ale feţei şi vă ajută în regimul de 
tratament anti-îmbătrânire 
existent.

10             LiNii
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În cadrul unui studiu recent*, gradarea 
dermatologică a arătat că utilizarea 
instrumentului Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
împreună cu Tru Face® Line Corrector 
îmbunătăţeşte aspectul următoarelor zone 
esenţiale în comparaţie cu utilizarea singulară a 
Tru Face® Line Corrector:

Liniile fine 20%
”Laba gâştei” 21%
Netezire 17% 

tratată*Netratată
(Rezultatele după o săptămână de tratament cu Tru Face® 

Line Corrector şi instrumentul Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II)*

(Rezultatele după o săptămână de tratament cu Tru Face® 
Line Corrector şi instrumentul Nu Skin Galvanic Spa 

System™ II)*

*Este posibil ca rezultatele să nu fie tipice.

”Laba gâştei” folosind numai Tru Face® Line Corrector

”Laba gâştei” folosind Tru Face® Line Corrector şi Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II 

* Studiu de opt săptămâni efectuat de o terţă parte cu 40 de 
participanţi care au folosit Tru Face® Line Corrector cu 
instrumentul Nu Skin Galvanic Spa System™ II în anul 2008.

tratată*Netratată SĂPTĂMÂNA A 2-A SĂPTĂMÂNA A 4-A SĂPTĂMÂNA A 8-A

LiNii             11
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Remodelaţi-vă corpul 
cu Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ ii BODY SHAPiNG GEL

Acest gel exclusiv pentru corp acţionează împreună cu Conductorul ergonomic pentru 
corp pentru a ţinti pungile de grăsime şi toxinele, minimizând şi netezind aspectul celulitei 
pentru un corp mai ferm, cu un tonus mai bun.

Pentru o extindere a beneficiilor, folosiţi 
Dermatic Effects între tratamentele cu 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

• Teobromină (Extract din Theobroma Cocoa)
 -  Conţine o moleculă ce s-a demonstrat că ţinteşte enzimele din 

celulele de grăsime. 
Acest tratament avansat ajută la reducerea acumulării de grăsime, 
promovând un aspect mai ferm şi un tonus îmbunătăţit.

•	Muşeţel	galben (Chrysanthellum Indicum)
 -  Bogat în flavonoizi, testele au demonstrat că inhibă acumularea 

grăsimilor.
•	 	Cercetările	au	arătat	că,	atunci	când	Nu	Skin	Galvanic	Spa	
System™	II	Body	Shaping	Gel	este	folosit	de	două	ori	pe	zi,	
beneficiile se înmulţesc.

 

12             COrP
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• Netezeşte aspectul celulitei
• Oferă fermitate pielii
* Este posibil ca rezultatele să nu fie tipice.

netratat tratat*
(Rezultatele după patru săptămâni de tratament cu Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel de trei ori pe 

săptămână şi Dermatic Effects între tratamentele cu Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

COrP             13
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Tricalgoxyl® 
•  Este bogat în oligozaharide sulfatate de varec, 

fiind un ingredient de hrănire a scalpului patentat, 
atestat prin studii clinice.

•  Acţionează împreună cu alte ingrediente 
esenţiale pentru a hidrata şi a remineraliza scalpul, 
ajutând părul să îşi recâştige sănătatea, rezistenţa 
şi strălucirea sa naturală – pentru un maxim de 
vitalitate şi abundenţă.

Revitalizaţi scalpul şi părul
cu NuTriOL® HAir FiTNESS TrEATMENT

Acest tratament avansat tehnologic ajută părul să arate şi să se simtă mai abundent. 
Tratamentul Nutriol® Hair Fitness facilitează transportul ingredientelor esenţiale către 
scalp, promovând un păr cu aspect sănătos şi abundent.

Nutriol® Shampoo* 
Conţine ingredientul activ Tricalgoxyl® şi ajută 
părul să arate şi să se simtă mai abundent între 
tratamentele galvanice.  

* Nu este compatibil pentru utilizarea cu instrumentul ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.

14             PĂr
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Produsele special formulare acţionează sinergetic cu fiecare 
dispozitiv brevetat pentru a oferi beneficiile dorite. Această 
combinaţie furnizează beneficii de înfrumuseţare remarcabile 
pentru faţă, scalp şi corp. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Catifelează aspectul liniilor fine şi al 
ridurilor, reîntinereşte înfăţişarea 
dumneavoastră, vă revitalizează 
scalpul şi vă revigorează corpul cu 
sistemul brevetat ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II. 
Furnizând pielii cu de până la cinci ori 
mai multe ingrediente ageLOC® 
comparativ cu instrumentul 
precedent, acest nou sistem prezintă 
un ecran mai mare, mai luminos, 
utilizare intuitivă şi o ergonomie 
sporită.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels cu ageLOC®

Gelurile de Pre-Tratament conţin 
ingrediente de purificare care 
furnizează o micro-curăţare în 
profunzime a pielii atunci când sunt 
folosite în combinaţie cu ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II. Gelurile de Tratament 
conţin ingrediente ageLOC® pentru 
a ţinti principalele surse ale 
îmbătrânirii – ajutând la menţinerea 
unui aspect tânăr şi reducând 
înfăţişarea îmbătrânită.

4 fiole fiecare

tru Face® Line Corrector
Catifelează liniile cu puterea 
peptidelor. Această formulă avansată 
conţine revoluţionara peptidă pro-
colagen care ajută la diminuarea 
aspectului liniilor moderate şi adânci 
din jurul gurii, a ochilor şi a frunţii în 
doar patru săptămâni.

30ml
 

16          
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Acţionează în vederea netezirii 
aspectului celulitei. Conţinând 
teobromină şi muşeţel galben, acest 
gel avansat ajută la promovarea unui 
aspect mai ferm, cu un tonus mai bun. 

150ml

* Nu este compatibil pentru utilizarea cu 
instrumentul ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.

dermatic effects* 
Partenerul perfect în lupta împotriva 
celulitei. Un studiu clinic de opt 
săptămâni a arătat o reducere cu 55% 
a aspectului celulitei, o îmbunătăţire 
cu 37% a fermităţii pielii şi o sporire cu 
69% a catifelării acesteia.

150ml

ageLOC® transformation*
Ţintind principalele surse ale 
îmbătrânirii, acest sistem complet şi 
complex de îngrijire a pielii purifică, 
reînnoieşte, hidratează şi evidenţiază 
pielea cu un aspect întinerit în opt 
feluri.

nutriol® Hair Fitness treatment
Ajută părul să arate şi să se simtă cu 
mult mai abundent. Acest tratament 
care se lasă în păr remineralizează 
scalpul şi hidratează părul cu 
Tricalgoxyl®, un derivat din algă 
marină atestat clinic.

12 fiole

nutriol® Shampoo*
Rezultate remarcabile pentru 
capetele firelor de păr. Conţinând 
Tricalgoxyl®, acest şampon pentru 
utilizare zilnică este formulat pentru 
a reface volumul şi strălucirea 
părului.

125ml

economisiţi cu pachetele 
ageLOC® AdR.
Pentru mai multe informaţii 
despre cum să beneficiaţi de 
această promoţie specială vă 
rugăm să întrebaţi Distribuitorul 
dumneavoastră.
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Pentru mai multe informaţii legate de oportunitatea 
de afaceri şi produsele Nu Skin® vă rugăm să 
contactaţi un Distribuitor Nu Skin®.  

Sunteţi pregătit(ă) să dezvăluiţi 
secretul înfăţişării întinerite cu 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II?
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