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Välkommen till ditt eget spa  
lyxigt och bekvämt i ditt eget hem
Med specialdesignade ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II och 
ageLOC® Transformations dagliga hudvårdsprogram kan du ta itu med åldrande hud 
direkt där den uppstår. Nu visar forskningen att ageLOC® Future Serum fungerar  
i genomsnitt 80 % bättre när det används tillsammans med ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.*

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II är liten, smart och effektiv med 
självreglerande strömstyrka och utbytbara munstycken för ansikte, hårbotten och kropp. 
Tillsammans med Nu Skins särskilda behandlingsprodukter överför systemet upp till fem 
gånger mer av den viktiga ageLOC-blandningen till huden än tidigare apparater.

* En sju dagar lång oberoende studie 
med 30 kvinnor som använde 
ageLOC® Future Serum dagligen och 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II tre gånger  
i veckan. November 2009.  
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The ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•  Förbättrar överföringen av ageLOC-

ingredienser upp till fem gånger jämfört 
med tidigare apparater.

•   Användarvänlig med stor ljusdisplay och 
förbättrad ergonomi.

•   Kan förstärka överföringen av anti ageing-
ingredienser upp till 24 timmar.

•   Har patentskyddad, självreglerande 
galvanisk strömstyrka och utbytbara 
munstycken. 

Kombinera spa-resultat med den oöverträffade vetenskapliga 
upptäckten ageLOC® och få en hud som får folk att undra 
över din egentliga ålder. 

ANSIKTE             1
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Nytt liv åt huden 
med NU SKIN GALVANIC SPA™ FACIAL GELS wITh ageLOC®

Nu Skins forskare har arbetat fram ett nytt munstycke för ansiktet, ageLOC® Face 
Conductor. Vid en jämförelse med tidigare upplagor har den nya designen visat sig 
kunna leverera upp till fem gånger mer ageLOC® till huden när den används med 
ansiktsgeléerna. Vad innebär det för dig? Hud som ser yngre ut idag såväl som i 
framtiden.  

•  Pre-Treatment Gel fäster sig på 
smuts; låter porerna andas och löser 
upp överflödig olja i ansiktet. 

•  Treatment Gel avlägsnar smutsen 
från förbehandlingen och innehåller 
ageLOC® som inriktar sig på 
åldrandet där det uppstår i huden, för 
att bevara och stötta ett 
ungdomligare utseende.

“Aldrig tidigare har det varit så lätt att programmera och använda nya ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Den är bekväm och lätt att använda. Jag är väldigt 
förtjust. Resultaten talar för sig själva - det här är verkligen unikt.” 
-Kathrin Pröpster, Tyskland

2             ANSIKTE
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ANSIKTE            3

*Resultaten kan variera.

Behandlad*Obehandlad
(Resultaten efter en månads behandling med  

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

Behandlad*Obehandlad

Yngre på kort tid

(Resultaten efter fjorton månader behandling med  
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med 

ageLOC® tre gånger i veckan)*

Obehandlad Behandlad*
(Resultaten efter tre veckors behandling med  

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med 
ageLOC® tre gånger i veckan)*
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Mer gel under munstycket =  
mer ageLOC-ingredienser till huden

Vetenskapen bakom ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Ytan på ansiktsmunstycket är räfflad så att produkten får bästa möjliga kontakt med 
huden. Aktiviteten gör att upp till fem gånger mer av den viktiga ageLOC-
blandningen levereras till huden jämfört med tidigare utgåvor av galvanic-apparaten.

ageLOC® ansiktsmunstycke

Gel

Hud
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•  Under förbehandlingen är både 
galvanic-apparaten och Pre-treatment 
Gel negativt laddade.

•   Negativa laddningar stöter ifrån 
varandra och detta gör att Pre-
Treatment Gel drivs in i huden.

•   Pre-Treatment Gel fäster sig på 
orenheterna i huden.

SÅ FUNGERAR GALVANISK

FÖRBEHANDLING
SÅ FUNGERAR GALVANISK

BEHANDLING
•  Under behandlingen är galvanic-

apparaten och Treatment Gel positivt 
laddade.

•   Dessa positiva laddningar stöter ifrån 
varandra vilket gör att de verksamma 
ingredienserna drivs in i huden, inklusive 
den exklusiva blandningen ageLOC®.

•   Den positivt laddade apparaten drar ut 
de återstående negativt laddade 
orenheterna från förbehandlingen.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Pre-treatment  
Gel 

treatment  
Gel 

Rengöring 
Smuts 

epidermis  

dermis  
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6             ANSIKTE

Stärker du ansiktets möjligheter mot att 
åldras?

Galvanisk behandling + anti-ageing ingrediens = mer effektiv absorbering

ÖVERFÖRDA INGREDIENSER MED 
GALVANISK BEHANDLING*

Applicerad utan behandling

Applicerad efter galvanisk behandling

* Resultatet visar påverkan av kvalitativ hudvård i kombination  
med galvaniskt instrument. Forskning vid University of Oklahoma 
(USA) 2006.

Galvaniska behandlingar gör huden 
extra mottaglig för vissa anti ageing-
ingredienser. Nu Skins patentsökta 
upptäckt, baserad på klinisk forskning, 
avslöjar att en behandling på fem 
minuter med en galvanic-apparat kan 
förstärka leveransen av verksamma 
ingredienser upp till 24 timmar. 

Maximera din huds potential genom att 
använda anti ageing-produkter från 
ageLOC® Transformation efter varje 
behandling.

M
än

gd
 ab

so
rb

er
ad

 ak
tiv

t “
A”

Timmar efter produktens applicering
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Stärk huden efter varje ageLOC® galvanic-
behandling
Resultat från oberoende konsumentstudie om ageLOC® Future Serum*
Som en del av din åldersbekämpning har ageLOC® Future Serum åtta signifikanta 
fördelar:

1. Ungdomlig uppbyggnad av huden
2. Hudens mjukhet
3. Jämnare hudton
4. Fina linjer/rynkor
5. Klarhet (lyster)
6. Porstorlek
7. Missfärgningar (fläckar)
8. Hydrering
Förbättring i procent
*12 veckors klinisk studie på 25 personer som använt ageLOC® 
Future Serum.

Vill du ha ännu bättre resultat? 
Kliniska mätningar visar att sju dagars användning av ageLOC® Future Serum, den centrala 
produkten i ageLOC® Transformation, stärker resultaten med i genomsnitt 80 %, vid samtidig 
användning av ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre gånger i veckan.
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Tekniker för ansiktet
DET hÄNGER PÅ RÖRELSEN

Gör alla rörelser i tur och ordning så att du återvänder till startposition. Upprepa flera gånger.  
  Området kring ögonen: Följ benstrukturen kring ögat, starta under ögat och arbeta dig upp och runt, 

håll ett fast grepp strax under ögonbrynet. (Använd inte nära ögonlocken eller ögonen).
  Skrattrynkorna: Börja strax under näsan, flytta till linjen från näsan och håll ett slag, fortsätt sedan uppåt 

och utåt mot tinningen och håll kvar.
  Käklinjen: Starta mitt på hakan, under läpparna, och flytta upp längs käklinjen och håll ett slag. Fortsätt 

sedan uppåt och utåt till sidan av ansiktet, strax framför örat. 
  Pannan: Starta vid näsroten, flytta apparaten över linjerna mellan ögonbrynen och håll ett slag, fortsätt 

sedan mot hårfästet. För apparaten över pannan med samma rörelser.
  Näsan/kinderna: Starta vid sidan av näsan och flytta sedan apparaten till mitten av käkbenet  

och tillbaka.    
  Halsen: Starta vid nedre delen av halsen. Flytta uppåt mot käklinjen, håll kvar några sekunder, för sedan 

apparaten ned till utgångspunkten och flytta den uppåt och utåt. Stanna till vid käklinjen varje gång och 
återvänd sedan till halsgropen.

 KOM IhÅG
•  Håll handen fuktad och fingrarna i konstant beröring med krompanelen. 
•   När du lägger apparaten mot huden hör du ett till tre pip då apparaten anpassar strömstyrkan efter 

hudens behov. 
•   Ha alltid kontakt med huden. Förlorar du kontakten, tryck apparaten mot huden igen och återuppta 

behandlingen. 
•  Håll munstycket platt mot huden. 
•  Behandlingen genomförs med uppåt- och utåtgående rörelser.

1

6

5

4

3

2
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FOKUSeRA PÅ PROBLeMOMRÅden

OBS! Kontrollera först med din läkare innan användning av ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II eller 
galvanisk spa-behandling, om du är gravid, bär pacemaker eller liknande, har epilepsi, bär tandställning av metall eller 
har metallimplantat. Apparaten ska inte användas på områden med brustna blodkärl eller över inflammationer eller 
öppna sår. Se din manual för mer detaljerade användningsmetoder och säkerhetsföreskrifter.
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Mildra fina linjer och rynkor 
med TRU FACE® LINE CORRECTOR

Tillsammans med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II och dess 
ansiktsmunstycke arbetar Tru Face® Line Corrector med att leverera prokollagen-
peptider till huden. Peptider minskar måttliga till djupa rynkor genom att sända 
åldersbromsande signaler till kollagenproducerande celler. Med det speciella 
munstycket koncentreras strömmen till de områden du vill 
behandla i ansiktet och ger ökad effekt på din redan 
existerande anti-ageingbehandling.

10             LINJER
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I en nyligen utförd studie* visade dermatologiska 
graderingar att användningen av Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II tillsammans med Tru 
Face® Line Corrector ger bättre resultat på 
följande områden än när man bara använder Tru 
Face® Line Corrector:

Fina linjer 20 %
Kråkfötter 21 %
Fasthet 17 % 

Behandlad*Obehandlad
(Resultat efter en behandling med Tru Face® 

 Line Corrector och apparaten Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II)*

(Resultaten efter en behandling med Tru Face® Line 
Corrector och Nu Skin Galvanic Spa System™ II)*

*Resultaten kan variera.

Kråkfötter behandlade enbart med Tru Face® Line Corrector

Kråkfötter behandlade med Tru Face® Line Corrector och 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

*  Oberoende studie med 40 deltagare som behandlas under åtta 
veckor med Tru Face® Line Corrector och apparaten Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II, 2008.

Behandlad*Obehandlad VECKA 2 VECKA 4 VECKA 8

LINJER             11
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Få fastare kropp 
med NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY ShAPING GEL

Detta exklusiva gel i kombination med ett ergonomiskt utformat munstycke tar itu med 
fettanhopningar och gifter och lindrar celluliterna för en fastare, mer tonad kropp.

För ytterligare effekt, använd Dermatic 
Effects mellan behandlingarna med  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel.

• Teobromin (extrakt av Theobroma cocoa)
 -  innehåller en molekyl som visat sig effektiv på ett enzym i 

fettcellerna. Inriktning på dessa enzymer kan aktivera 
nedbrytningen av fett.

•	 Färgkulla (extrakt av Chrysanthellum indicum)
 - rik på flavonoider som i tester visat sig hämma fettlagringen.
•	 	Forskning	visar	att	när	Galvanic	Spa™	II	Body	Shaping	Gel	

används två gånger dagligen blir resultatet bättre.
 

12             KROPP
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• Mildrar synbara celluliter
• Ger fastare hud
* Resultaten kan variera.

Obehandlad Behandlad*
(Resultaten efter fyra veckors behandling med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel tre gånger i veckan och 

däremellan användning av Dermatic Effects)*

KROPP             13
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Tricalgoxyl®	
•  Kliniskt bevisat verksam ingrediens utvunnen från 

brunalger, rika på oligosackarider. 
•  Samarbetar med andra viktiga ingredienser för att 

återfukta håret och remineralisera hårbotten, 
hjälper håret att återfå sin ursprungliga hälsa, 
styrka och glans.

Ge nytt liv åt hårbotten och hår
med NUTRIOL® hAIR FITNESS TREATMENT

Denna tekniskt avancerade behandling får ditt hår att kännas och se fylligare ut. 
Nutriol® Hair Fitness Treatment underlättar överföringen av viktiga ingredienser ned i 
hårbotten, vilket ger friskt fylligt hår.

Nutriol® Shampoo* 
Innehåller den aktiva ingrediensen Tricalgoxyl® och 
kan användas mellan galvaniska behandlingar för 
att ge ett hår som känns och ser fylligare ut.  

* Ska inte användas med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II.

14             hÅR
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Särskilt utformade produkter och munstycken som samarbetar 
för rätt resultat. Kombinationen ger fördelar för både ansikte, 
hårbotten och kropp. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Mildra rynkor, ge nytt liv åt hy och 
hårbotten och strama upp kroppen 
med ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II. Med den 
patentskyddade apparaten överförs 
upp till fem gånger mer ageLOC® till 
huden än tidigare. Apparaten är 
dessutom mer användarvänlig, har 
större ljusdisplay och är ergonomiskt 
förbättrad.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels with ageLOC®
Pre-Treatment Gels innehåller 
ingredienser som tillsammans med 
apparaten ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II ger en  
djup mikrorengöring av huden. 
Treatment Gels innehåller 
ingrediensblandningen ageLOC® 
som inriktar sig på åldrandets källor – 
och hjälper dig bevara ett 
ungdomligt utseende och minska 
ålderstecknen.

4 kapslar vardera

tru Face® Line Corrector
Effektiva peptider som mildrar 
linjerna. Den avancerade formulan 
innehåller prokollagen-peptider som 
på bara fyra veckor minimerar 
måttliga till djupa linjer kring munnen, 
ögonen och i pannan.

30 ml
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Ta upp kampen mot apelsinhud. 
Innehåller teobromin och färgkulla och 
är ett avancerat gel som främjar en 
fastare hud.

150 ml

* Ska inte användas med apparaten 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II.

dermatic effects* 
Perfekt produkt för att bekämpa 
celluliterna. En åtta veckors studie 
visade 55 % minskning av synbara 
celluliter, 37 % fastare hud och 69 % 
större lenhet.

150 ml

ageLOC® transformation*
Komplett och omfattande 
hudvårdssystem som inriktar sig på 
åldrandets källor; rengör, förnyar och 
återfuktar och tar fram en 
ungdomligare hy på åtta sätt.

nutriol® Hair Fitness treatment
Hjälper håret att se och kännas 
fylligare ut. Behandlingen ska inte 
sköljas ur och innehåller mineraler för 
hårbottnen samt Tricalgoxyl®, ett 
kliniskt bevisat verksamt 
sjögräsderivat som ger fukt.

12 ampuller

nutriol® Shampoo*
Uppseendeväckande vackert hår. 
Schampot kan användas varje dag 
och innehåller Tricalgoxyl®, för att 
återställa glans och fyllighet.

125 ml

Spara pengar med ageLOC® 
AdR-paket.
För mer information om 
kampanjen, fråga din distributör.

         17
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För mer information om Nu Skins affärsmöjligheter 
och produkter, kontakta din Nu Skin-distributör.  

Är du beredd att plocka fram en 
yngre upplaga av dig själv med 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II?
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