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Kendi evinizde gençlik dolu Spa bakımının lüks
ve rahatlığından faydalanmaya hoş geldiniz
Özel olarak formüle edilmiş ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ve
ageLOC® Transformation günlük cilt bakım kürü, yaşlanmayı kaynağından hedef alarak
size cildinizin genç görünümünü muhafaza etme gücünü verir. Ve artık araştırma
sonuçlarına göre, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, ageLOC® Future
Serum’un gözle görünür faydalarını % 80 oranında arttırdığı ortaya çıkmıştır.*
Küçük, becerikli ve güçlü ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II patentli ve
kendiliğinden ayarlanabilen akımlarla, yüz, saç derisi ve vücut için değiştirilebilen iletkenlere
sahiptir. Nu Skin®’in özel olarak formüle edilmiş ürünleriyle birlikte, bu sistem yaşlılık karşıtı
ageLOC® bileşenlerini bir önceki cihaza göre beş kat fazlasıyla cildinize iletir.

*Kasım 2009 tarihinde üçüncü
şahıslarca 30 kadın üzerinde yedi gün
süreyle haftada üç defa ageLOC®
Future Serum günlük ve ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II kullanımını kapsayan bir
klinik araştırma.
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Spa sonuçlarını benzersiz ageLOC ™ bilimsel buluşu ile
birleştirin ve herkes üzerinde gerçek yaşınızı tahmin etme
merakı uyandıran harika bir cilde kavuşun.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II:
• 	ageLOC® bileşenlerinin bir önceki cihaza
göre beş kat daha fazla cildinize iletilmesini
sağlar.
• 	Daha büyük ve daha parlak bir ekrana
sahiptir, ayrıca sezgisel ve kolay
kullanılabilirliği yanında geliştirilmiş
ergonomik özellikleri de bulunmaktadır.
• 	Yaşlılık karşıtı bileşenlerin 24 saate kadar
cilde iletilmesini arttırır.
•	Patenti alınmış, kendiliğinden ayarlanabilen
akımları ve yüz, saç derisi ve vücut için
değiştirilebilen iletkenleri vardır.

YÜZ
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ageLOC® bileşenli Nu Skin GALVANIC SPA SYSTEM™ Yüz Jeli

ile cildinizi yeniden gençleştirin

Nu Skin® bilimcileri patentli yeni bir ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) ve tedavi
ayarları geliştirdiler. Bu güçlü kombinasyon, ageLOC® ve Nu Skin Galvanic Spa
System™ ageLOC® bileşenli Yüz Jeli ile birlikte kullanıldığında, ageLOC® bileşenlerini
önceki sürümlere nazaran cilde beş kat daha fazla iletebilecek güçte tasarlanmıştır. Bu
sizin için ne anlama geliyor? Bugün ve gelecekte daha genç görünen bir cilt.

• Ön Bakım Jeli kir ve tozlara yapışır;
gözenekleri yumuşatıp rahatlatarak
nefes almalarını sağlar; yüzdeki fazla
yağları eritip sıvılaştırır.
• Bakım Jeli, bakım öncesi adımda
hedeflenen kir ve tozları temizler,
genç görünümü muhafaza edip
yaşlanmanın temel kaynaklarını
hedefleyen ve yaşlanma belirtilerini
azaltıp minimuma indirir.

“Bu ürün cilt tonumu ve dokusunu tümüyle değiştirdi.”
-Mark Mabry, Arizona, ABD
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YÜZ
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Birkaç dakika içinde daha
genç bir görünüm

Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

( Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with
ageLOC® ile bir ay süreyle bakım sonrası alınan
sonuçlar)*

Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

( Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with
ageLOC® ile üç hafta süreyle haftada üç kez bakım
sonrası alınan sonuçlar)*

Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

( Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with
ageLOC® ile ondört hafta süreyle haftada üç defa
bakım sonrası alınan sonuçlar)*

*Sonuçlar farklı olabilir.
YÜZ
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II ardındaki bilim
Patentli ageLOC® Yüz İletkeni’nin yüzeyi, jelin ten ile temasını daha etkin kılmak için,
ürünün doku örgüsü arasından ve çevresinden dolaşmasını sağlayacak bir biçimde
tasarlanmıştır. Bu ageLOC® bileşenlerinin, önceki cihaza göre beş kat daha fazla
cildinize iletilmesi için bir aktivite ortamı yaratır.

ageLOC® Yüz İletkeni
Jel

Cilt
Yüz İletkeni altında daha fazla jel olması = ageLOC®
bileşenlerinin cilt tarafından daha çok emilmesi
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YÜZ
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Bakım Öncesi
Jeli

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Temizleyici

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Bakım
Jeli

Üst deri

Kir

Alt deri

galvaniK ETKİ

ÖN BAKIM

galvaniK ETKİ

Bakım

•	Bakım öncesi aşamasında, ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™
II cihazı ve Bakım öncesi Jeli negatif
olarak yüklenir.

•	Bakım döngüsü sırasında, ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
cihazı ve Bakım Öncesi Jeli pozitif olarak
yüklenir.

• 	Bu negatif yükler birbirini iterek Bakım
Jelinin cilde iletilmesini sağlar.

• 	Bu pozitif yükler birbirini iterek aralarında
seçkin ageLOC® bileşeninin de
bulunduğu faydalı maddelerin cilde
iletilmesine yardım eder.

• 	Ön Bakım Jeli ciltteki kir ve tozlara
yapışır.

• 	Pozitif yüklenen galvanik cihaz bakım
öncesi aşamasında cildinizdeki negatifle
yüklenmiş kirleri çekerek cildinizden
dışarı doğru atar.

YÜZ
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Cildinizin yaşlanmaya meydan okuyan
potansiyelini destekliyor musunuz?

Her bakımdan sonra ageLOC®
Transformation içeriğindeki yaşlanma
karşıtı ürünleri cildinize uygulayarak
cildinizin potansiyelini maksimize edin.

GALVANİK BAKIM İLE CİLT BAKIM
BİLEŞENLERİNİN İLETİMİ*
Bakım yapılmadan önce uygulanır
Galvanik bakım sonrası uygulanır

Emilmiş Aktif “A” Miktarı

Galvanik bakımı yaşlanma karşıtı
bileşenlerin cilde kolaylıkla iletilebilmesi
için cildinizi alıcı olmaya hazırlar.
Nu Skin®’in patent başvurusu yapılmış
buluşu, galvanik cihazı ile beşer dakikalık
sürelerle yapılan bakımlarda ana
bileşenlerin cildinize iletilmesini 24 saate
kadar arttırabildiği klinik araştırmalarda
ortaya çıkmıştır.

Ürün Uygulama Sonrası Saat Süreleri
*S onuçlar, Galvanik cihazla uygulanan kaliteli cilt bakımının
etkilerini gösteriyor. Araştırma 2006 yılında (ABD) Oklohama
Üniversitesi’nde yapılmıştır.

Galvanik bakım + yaşlanma karşıtı bileşenler = daha etkili emilim
6

YÜZ
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ageLOC®galvanic bakım sonrası cilt
güçlendiricileri
ageLOC® Future Serum Üçüncü-Taraf Tüketici Kendi Kendine Algılama Çalışmasının
Sonuçları*
ageLOC® Future Serum, yaşlanma karşıtı kürünüzün bir parçası olarak
cildinize yönelik olağanüstü faydalarını sekiz belirgin şekilde sağlar:
1. Gençlik Dolu Cilt Yapısı
2. Cilt Pürüzsüzlüğü
3. Homojen Cilt Tonu
4. İnce Çizgiler/Kırışıklar
5. Işıltı (Canlılık)
6. Gözenek Büyüklüğü
7. Ciltteki Renk Bozuklukları (Lekeler)
8. Nemlendirme
Temel Bakımın Üzerinde İyileştirme Oranı
*ageLOC® Future Serum kullanılarak 25 denek üzerinde yapılan ve
12-hafta süreli kendi kendine algılama üzerine bir klinik deney
çalışması.

Bundan daha fazla sonuç almak mi istiyorsunuz?

Yedi günlük kullanımın ardından yapılan klinik araştırmalara göre, ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II ürününü haftada üç kere düzenli olarak kullanarak, ageLOC®
Transformation’ın ana ürünü olan ageLOC® Future Serum’un pekçok sayıdaki yaşlanma belirtisi
üzerindeki gözle görünür faydalarını ortalama olarak %80 oranında artırabilirsiniz..
YÜZ
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Yüz teknikleri

HEPSİ HAREKETLERİNİZE BAĞLI
Bu adımların hepsini teker teker uyguladıktan sonra tekrar ilk pozisyona, başa dönün ve birkaç kez bu
uygulamaları tekrarlayın.
1 Göz çevresi: Gözünüzü çevreleyen kemik yapınızı izleyerek, göz altından başlayarak göz çevresinde ve
	
yukarıya doğru kaşların tam altına gelip orada hafif sıkıca bastırarak bekletin (göz kapaklarına ya da
gözlerinize yaklaştırmayın).
2 Gülümseme çizgisi: Burnunuzun tam altından başlayıp, gülümseme çizgisine gelip orada durun, sonra
	
diklemesine yukarı şakaklarınıza kadar hareket edin ve orada bekletin.
3
	Alt
çene: Çene ortasından dudakların altından başlayın, yukarıya alt çene çizgisine gelin ve orada tutun,
sonra yüzünüzün kenarlarına doğru, kulağınızın tam önüne kadar yukarı ve dışa doğru hareket ettirin.
4 Alın: Burnunuzun köprüsünden başlayarak, cihazı alnınızdaki çizgilere kadar kaydırarak çıkarın ve orada
	
tutun, sonra saç çizgilerinize hareket ettirin. Aynı hareketlerle cihazı alnınız boyunca gezdirin.
5 Burun/Yanak: Burnunuzun köprsünden başlayıp sonra yüzünüzün ortasından dışarıya doğru
	
hareket edin.
6 Boyun: Boğazınızın en altından başlayın. Çene çizgisine kadar yukarı hareket ettirip birkaç saniye
	
bekleyin, cihazı başlangıç konumuna kaydırın, sonra yukarı ve dışa doğru hareket ettirin, her defasında
çene çizgisinde bekletip ve sonra aşağı boğaz boşluğuna dönün.

UNUTMAMANIZ GEREKENLER

• Kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Elinizi nemlendirin, parmaklarınız krom panelle her zaman temas halinde olsun.
• 	Cihazı cildinize dokundurduğunuzda cihaz, cildinizin ihtiyacına göre akım ayarı yaparken bir ila üç
arasında bip sesi duyacaksınız.
• 	Cihaz her an cildinizle temas halinde olsun. Teması kaybederseniz, cihazı tekrar cildinize koyup
devam edin.
• 	Yüz İletkeni’ni cildinize düz olarak dayayın.
• Cihazı yukarı ve dışarı doğru hareketlerle gezdirin.
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SİZİ ilgilendiREN bölgelere odaklanın
Uyarı Notu: Eğer hamileyseniz, pacemaker (kalp pili) ya da benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, epilepsi hastalığınız
varsa, diş telleri takıyorsanız ya da metal implant (diş ekme ) varsa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™
II cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız. The ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı
çatlak kılcal damarlarla dolu bir bölgeye, iltihaplanmış ya da açık bir yara üzerine uygulanmamalıdır. Uyarı ve şartların
tümü için lütfen kullanıcı el kitabına bakınız.
YÜZ
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TRU FACE® LINE CORRECTOR İLE

İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltın

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ve Odak Bölgesi İletkeni
Tru Face® Line Corrector ile sinerjik etki yaratıp ön kolajen peptidlerin iletimini
arttırır. Peptidler kolajen üreten hücrelere gönderdiği yaşlılık
belirtilerini dönüştüren sinyallerle orta ve derin çizgilerin
görünümünü azaltır. Odak Bölgesi İletkeni galvanik
akımını yoğunlaştırarak yüzün özel bölgelerini
hedeflemeyi sağlar ve mevcut yaşlanma karşıtı
kürünüze ek olarak takviye görevi
yapar.

10

ÇİZGİLER
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Güncel bir araştırmada*, dermatolojik derecelendirme
yapılmış ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II cihazı ile Tru Face® Line Corrector
ürününün kombine kullanımı tek başına Tru Face®
Line Corrector kullanımı ile karşılaştırıldığında temel
alanlardaki görünümün iyileştirilmesinde aşağıdaki
veriler bulunmuştur
İnce Çizgilerde % 20
Kaz Ayağı % 21
Gerginlik % 17
Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Tru Face® Line Corrector ve Nu Skin Galvanic Spa
System™ II cihazı ile bir defalık bakım sonrası elde
edilen sonuçlar)*

Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Tru Face® Line Corrector ve Nu Skin Galvanic Spa
System™ II cihazı ile bir defalık bakım sonrası elde
edilen sonuçlar)*

2. HAFTA

4. HAFTA

8. HAFTA

Kaz Ayağı için sadece Tru Face® Line Corrector
Kaz Ayağı için Tru Face® Line Corrector ve ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

*Sonuçlar farklı olabilir.

*2008 yılında üçüncü şahıslar tarafından 40 denek üzerinde sekiz
hafta süreyle Tru Face® Line Corrector ile ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı kullanımını kapsayan
bir araştırma.
ÇİZGİLER
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NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL ile

vücudunuzu onarın

Body Shaping Gel ve ergonomik olarak tasarlanmış Vücut İletkeni birlikte iş görerek, daha
sıkı ve ahenkli bir vücut için yağ ve toksin bloklarını hedefler, selülit görünümünü azaltıp
minimuma indirir.

• Theobromine (Teobroma Kakao Özütü)
- İçeriğinde yağ hücrelerinde bulunan enzimleri hedefleyen bir
molekül vardır.
Bu gelişmiş cilt bakımı yağ depolarını azaltmada yardımcı olarak
cilde daha sıkı ve daha tonlu bir görünüm kazandırır.
• Sarı Papatya (Chrysanthellum Indicum)
- Yapılan testlerde yağ depolonmasını önleyen zengin flavonoidler
içerdiği görülmüştür.
•G
 ünde iki kez Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping
Gel kullanıldığında faydalarının katlanarak arttığı araştırmalarda
açığa çıkmıştır.

Faydalarını artırmak için Nu Skin
Galvanic Spa System™ II Body Shaping
Gel bakımları arasında Dermatic Effects
kullanın.

12

VÜCUT
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Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

( Dört hafta süreyle haftada üç kez Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel bakımı ile bu bakımlar arasında
Dermatic Effects kullanımı sonrası alınan sonuçlar)*

• Azaltılmış Selülit Görünümü
• Sıkı Cilt
* Sonuçlar farklı olabilir.

VÜCUT
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NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT ile

saç derinizi ve saçlarınızı canlandırın

Gelişmiş bir teknolojiye sahip olan bu bakım, saçlarınıza daha dolgun bir görünüm
kazandırır. Nutriol® Hair Fitness Treatment saç derinize ana bileşenlerin iletimini
sağlayarak dolgun ve sağlıklı bir saç görünümünü teşvik eder.

Tricalgoxyl®
•	Saç derisini besleyici özelliği klinik testlerle
kanıtlanmış, patentli, içeriğindeki kelp sülfatlı
oligosakkaridler bakımından zengin bir bileşendir.
• Diğer temel bileşenlerle birlikte saçları
nemlendirir, saç derisini minarellerle besler,
saçlarınızın maksimum canlılık ve dolgun bir
görünüme kavuşmasında, doğal, sağlıklı, güçlü ve
parlak halini yeniden kazanmasında işlev görür.

14

Nutriol® Shampoo*
Bileşimindeki aktif madde Tricalgoxyl® ile galvanik
bakımlar arasında saçlarınıza dolgun bir görünüm
kazandırır.
*ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile
birlikte kullanılması uygun değildir.

SAÇ
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SAÇ

ageLOC_galvbro_1008_cd.indd 17

15

17/08/10 15:45

Özel olarak formüle edilmiş ürünler, hedeflenen faydaları
iletmek için bileşimindeki her bir öğe ile sinerjik çalışır. Bu
kombinasyon vücut, saç derisi, ve yüze muhteşem bir tazelik
ve güzellik verir.

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Patentli ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II ile ince çizgi
ve kırışıklıkların görünümünü azaltın,
cldinizi yeniden gençleştirin, saç
derinizi canlandırın ve bedeninizi
yenileyin. ageLOC® bileşenlerini
önceki cihaza göre cildinize beş kat
daha fazla iletilmesini sağlar, daha
büyük ve daha parlak bir ekrana sahip
olan bu yeni sistemin ayrıca sezgisel
kullanılabilirliği ve geliştirilmiş
ergonomik özellikleri bulunmaktadır.

Nu Skin Galvanic Spa System™
ageLOC® bileşenli Yüz Jeli

Ön Bakım Jelinin içeriğinde
saflaştırıcı arındırıcı maddeler bulunur,
bu maddeler cilt için ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa
SystemTM II ile kullandığında derin
mikro temizleme işlevi görür. Bakım
Jelinin içeriğinde ageLOC® bileşeni
bulunur, bu bileşen yaşlanmanın
kaynaklarını hedefleyerek cildinizin,
taze ve genç görünümünün
korunmasına yardımcı olur ve
cildinizdeki yaşlılık belirtilerini azaltır.

Tru Face® Line Corrector

Peptidlerin yardımıyla çizgilerin
görünümünü azaltır. Bu gelişmiş
formülün içeriğinde ön kolajen
peptidler bulunur; ağzınız, gözleriniz
ve alnınızdaki orta ve derin çizgilerin
görünümünü dört haftada azaltır.
30ml

Herbiri için 4 flakon şişe
16
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Nutriol® Shampoo*

Saçlarınız için baş döndürücü
sonuçlar. İçeriğinde Tricalgoxyl®
bileşeni bulunan bu günlük şampuan,
saçlarınıza dolgunluk ve parlaklık
niteliklerini yeniden kazandıracak
şekilde formüllendirilmiştir.
125ml

Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Body Shaping Gel
Selülit görünümlerini azaltmak için
harekete geçin. Bileşiminde,
theobromine ve sarı papatya bulunan
bu gelişmiş jel, daha sıkı ve ahenkli bir
görünümü destekler.
150ml

Nutriol® Hair Fitness Treatment

Saçlara daha dolgun bir görünüm
kazandırır. Bu durulanmayan saç
bakımı, bileşimindeki klinik
araştırmalarca kanıtlanmış bir deniz
yosunu türevi olan Tricalgoxyl® ile saç
derisini minerallerle besler ve saçları
nemlendirir.

ageLOC® Transformation*

Bu tam ve geniş kapsamlı cilt bakım
sistemi cildinizi arıtıp saflaştırır,
nemlendirir ve yeniler, sekiz değişik
yolla daha genç bir cilt görünümünü
açığa çıkarır.

12 flakon

Dermatic Effects*

Selülitle mücadelede kusursuz bir
ortak. Sekiz hafta süren bir klinik
araştırma sonucunda selülitlerin
görünümünde %55’lik bir azalma, cilt
sıkılığında % 37’lik bir ilerleme ve cilt
düzgünlüğünde % 69’luk bir gelişme
görülmüştür.

ageLOC ™ ADR paketleri ile
tasarruf edin.
Bu promosyondan nasıl
yararlanacağınızı öğrenmek ve
daha fazla bilgi edinmek için,
lütfen Distribütörünüze danışınız.

150ml
*ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II cihazı ile birlikte kullanılması
uygun değildir.
17
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Nu Skin®’in iş fırsatları ve ürünleri hakkında daha
fazla bilgi için, lütfen Nu Skin® Distribütörünüz ile
temasa geçiniz.

© 2010 NSE Products, Inc.

Daha genç bir görünümün ardındaki
sırrın kilidini ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile
açmaya hazır mısınız?
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