ageLOC®
edition
NU SKIN
GALVANIC
SPA SYSTEM™ II
Um brilhante
passo em
frente

Bem-vinda ao mundo do luxo e da comodidade
dos tratamentos de rejuvenescimento
efectuados no conforto da sua casa
O aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II especialmente
desenhado, em combinação com o regime de tratamento diário ageLOC®
Transformation, permite-lhe manter o aspecto jovem da sua pele, atacando as principais
fontes de envelhecimento. Para além disso, estudos recentes demonstraram também
que o aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II consegue aumentar
em cerca de 80% as vantagens visíveis de ageLOC® Future Serum.*
O pequeno, inteligente e potente aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II funciona com correntes auto-ajustáveis e condutores intermutáveis para o
rosto, couro cabeludo e corpo. Utilizado em conjunto com produtos de tratamento
especialmente formulados pela Nu Skin®, este sistema consegue fornecer à pele até
cinco vezes mais ingredientes ageLOC® que o aparelho anterior.
*Estudo clínico de sete dias efectuado
por terceiros com 30 mulheres que
utilizaram ageLOC® Future Serum
diariamente e o aparelho ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa
System™ II três vezes por semana em
Novembro de 2009.

Combine os resultados de tratamentos de beleza com a
extraordinária descoberta científica de ageLOC® e consiga
uma pele fenomenal que fará com que os outros se
interroguem sobre a sua idade.

O aparelho ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II:
• Consegue fornecer à pele até cinco vezes
mais ingredientes ageLOC® que a edição
anterior.
• Possui um visor maior e mais luminoso,
permite maior facilidade de utilização e tem
melhor ergonomia.
• Consegue melhorar a acção de
ingredientes anti-envelhecimento até 24
horas.
• Possui correntes auto-ajustáveis
patenteadas e condutores intermutáveis.
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Rejuvenesça a sua pele com os

Mais jovem em apenas
alguns minutos

GELS FACIAis Nu Skin GALVANIC SPA SYSTEM™ com ageLOC®

Os cientistas da Nu Skin® desenvolveram um novo e exclusivo Condutor de Rosto e
tratamento ageLOC®. Em comparação com as edições anteriores, esta combinação
poderosa foi desenhada para fornecer à pele até cinco vezes mais ingredientes ageLOC®
quando utilizada com os Gels Faciais Nu Skin Galvanic Spa System™ com ageLOC®. O
que significa isto para si? Uma pele com aspecto mais jovem hoje e no futuro.

• O Gel de Pré-tratamento fixa-se às
impurezas, suaviza e relaxa os poros
deixando-os respirar e dissolve a
gordura excessiva da pele.

Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após um mês de tratamento com os
Gels Faciais Nu Skin Galvanic Spa System™
com ageLOC®)*

• O Gel de Tratamento remove as
impurezas capturadas durante o prétratamento e fornece ageLOC®para
combater as principais fontes de
envelhecimento e preservar um
aspecto jovem, minimizando os
danos causados pelo
envelhecimento.
“A programação do novo ageLOC R Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II nunca foi tão
fácil – é cómodo e fácil de utilizar. Estou absolutamente entusiasmada. Os resultados do
tratamento falam por si mesmos – é realmente único”
-Kathrin Pröpster, Alemanha
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Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após três semanas de tratamento com
os Gels Faciais Nu Skin Galvanic Spa System™
com ageLOC® três vezes por semana)*

Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após catorze meses de tratamento
com os Gels Faciais Nu Skin Galvanic Spa System™
com ageLOC® três vezes por semana)*

*Os resultados poderão não ser típicos.
ROSTO
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A base científica de ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II
A superfície do Condutor de Rosto ageLOC® exclusivo foi desenhada para permitir
que o produto se distribua através e por volta do padrão texturado mantendo o gel
em contacto com a pele de forma mais eficaz. Isto permite melhorar a transmissão de
ingredientes ageLOC® importantes para a pele até cinco vezes mais do que com as
edições anteriores.

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Produto de
limpeza
Impurezas

Gel de
Pré-tratamento

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Gel de
Tratamento

Epiderme

Derme

Acção Galvânica

PRÉ-TRATaMENTO

Condutor de Rosto ageLOC®
Gel

Pele
Mais gel sob o Condutor de Rosto = mais ingredientes
ageLOC® para a pele
galvanic illustrati#4876AE.indd 1
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Acção Galvânica

TRATAMENTO

•	Durante o ciclo de pré-tratamento, o
aparelho ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II e o Gel de
Pré-tratamento têm carga negativa.

•	Durante o ciclo de tratamento, o
aparelho ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II e o Gel de
Tratamento têm carga positiva.

• 	Estas cargas negativas repelem-se
reciprocamente, introduzindo assim o
Gel de Pré-tratamento na pele.

• 	Estas cargas positivas repelem-se
reciprocamente, ajudando assim os
ingredientes benéficos a introduzirem-se
na pele, incluindo o composto exclusivo
de ingredientes ageLOC®.

• 	O Gel de Pré-tratamento associa-se às
impurezas da pele.

• 	O aparelho carregado com carga
positiva atrai as restantes impurezas com
carga negativa do ciclo de prétratamento, retirando-as assim da pele.
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Aproveita todo o potencial de
anti-envelhecimento da sua pele?

Auxiliares do tratamento da pele PostageLOC®galvanic

Os tratamentos galvânicos tornam a sua
pele altamente receptiva a determinados
ingredientes anti-envelhecimento. A
descoberta da Nu Skin®, a aguardar
patente e baseada em estudos clínicos,
revela que os tratamentos com um
aparelho galvânico com a duração de
cinco minutos, conseguem melhorar a
acção dos ingredientes essenciais até
24 horas.

Resultados* da Pesquisa de Auto-percepção dos consumidores de terceiros relativo ao
eageLOC® Future Serum

Aplicado sem tratamento
Aplicado após um tratamento galvânico
Quantidade absorvida de Activo “A”

Aumente o potencial da sua pele
utilizando produtos anti-envelhecimento
da linha ageLOC® Transformation após
cada tratamento.

ABSORÇÃO DE INGREDIENTES DE
TRATAMENTO DA PELE COM
TRATAMENTO GALVÂNICO*

150

100

50

0

0
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24

Horas Após Aplicação do Produto
*Os resultados mostram o impacto da utilização de produtos de
tratamento da pele de qualidade em combinação com um
instrumento galvânico. Estudo conduzido pela Universidade de
Oklahoma (EUA) em 2006.

Tratamento galvânico + ingredientes anti-envelhecimento = absorção mais eficaz
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Como parte do seu programa de anti-envelhecimento, o ageLOC®
Future Serum proporciona benefícios surpreendentes à pele em
oito aspectos significantes:
1. Estrutura jovem da pele
2. Suavidade da pele
3. Tonalidade uniforme da pele
4. Linhas finas/rugas
5. Luminosidade (brilho)
6. Tamanho dos poros
7. Descoloração da pele (manchas)
8. Hidratação
Percentagem de melhoria notada ao longo da linha de base
*Pesquisa de 12 semanas da auto-percepção com 25 pessoas
utilizando ageLOC® Future Serum.

Quer ainda mais resultados?

Tal como foi demonstrado pela avaliação clínica após sete dias de uso, pode aumentar os
benefícios visíveis do ageLOC® Future Serum, o produto principal da ageLOC®
Transformation, com uma média de 80% em múltiplos sinais de envelhecimento utilizando o
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II três vezes por semana.
ROSTO
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Técnicas faciais

O SEGREDO ESTÁ NO movimento
Para todos estes movimentos, volte suavemente à posição inicial e repita diversas vezes.
1 Área de contorno dos olhos: Siga a estrutura óssea por volta do olho, comece por baixo do olho e
	
avance para cima com um movimento circular, segurando firmemente por baixo da sobrancelha (não
utilizar junto às pálpebras ou olhos).
2 Linha de sorriso: Comece por baixo do nariz, avance para a zona da linha de sorriso e pare, movendo
	
de seguida para cima em sentido exterior para a têmpora; pare novamente.

	
3 Maxilar: Comece ao centro do queixo, por baixo dos lábios, avance para cima para a zona do maxilar e
pare; de seguida, continue para cima em sentido exterior até ao contorno do rosto em frente à orelha.
	
4 Testa: Comece sobre a cana do nariz, mova o instrumento para cima em direcção às linhas da testa e
pare; de seguida continue até ao início da zona capilar. Faça o mesmo movimento por toda a testa.
	
5 Nariz/Maçãs do rosto: Inicie ao lado do nariz e movimente-o sobre o rosto no sentido da maçã do
rosto e regresse.
	
6 Pescoço: Comece na base do pescoço. Movimente o aparelho para cima em direcção à linha do
maxilar, pare durante alguns segundos; volte a deslizar o instrumento para baixo para a posição inicial e
de seguida avance em sentido ascendente e para o exterior, parando sempre na linha do maxilar e
regressando depois à base do pescoço.

Não se esqueça

• Utilize de acordo com as indicações.
• Mantenha a mão húmida, assegurando-se que os seus dedos tocam o painel cromado.
• 	Ao tocar na pele com o instrumento, ouvirá um a três sinais sonoros, à medida que o aparelho
configura automaticamente o nível de corrente mais indicado para o seu tipo de pele.
• 	Mantenha sempre o aparelho em contacto com a pele. No caso de perder o contacto, volte a colocar o
aparelho sobre a pele e reinicie o tratamento.
• Mantenha o Condutor Facial contra a pele em posição plana.
• Movimente o aparelho com movimentos ascendentes e do interior para o exterior.
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Concentração nas áreas de atenção especial
Nota: Consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II caso esteja
grávida, tiver um pacemaker, sofrer de epilepsia, tiver um aparelho metálico nos dentes ou qualquer outro implante
metálico. O aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II não deve ser utilizado em zonas com muitos
derrames capilares ou sobre feridas inflamadas ou abertas. Para mais instruções e avisos, consulte o manual do utilizador.
ROSTO
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Suavize as linhas de expressão e rugas

Num estudo recente*, a graduação
dermatológica mostrou que a utilização do
aparelho Nu Skin Galvanic Spa System™ II com
Tru Face® Line Corrector melhora os seguintes
aspectos em comparação com a utilização
solitária de Tru Face® Line Corrector:

com TRU FACE® LINE CORRECTOR

O aparelho ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II com condutor para
Áreas de Atenção Especial funciona de forma sinergética com o Tru Face® Line
Corrector, permitindo uma absorção mais eficaz de um peptídeo pró-colagénio. Os
peptídeos contribuem para a melhoria do aspecto das linhas de expressão
moderadas a profundas, enviando sinais reversores de idade para
as células produtoras de colagénio. O condutor de Áreas de
Atenção Especial concentra a corrente permitindo assim
abordar melhor as áreas específicas do rosto e constitui
um reforço do seu ritual de tratamento antienvelhecimento actual.

Linhas de expressão 20%
Pés-de-galinha 21%
Tensão 17%
Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após um tratamento com Tru Face® Line
Corrector e com o aparelho Galvanic Spa System™ II)*.

Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após um tratamento com Tru Face® Line
Corrector e com o aparelho Galvanic Spa System™ II)*.

SEMANA 2

SEMANA 4

SEMANA 8

Pés-de-galinha apenas com utilização de Tru Face® Line
Corrector
Pés-de-galinha com utilização de Tru Face® Line Corrector
e Nu Skin Galvanic Spa System™ II

*Os resultados poderão não ser típicos.
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FACE
LINHAS

*Estudo clínico de oito semanas efectuado por terceiros com 40
mulheres que utilizaram Tru Face® Line Corrector com o aparelho
Nu Skin Galvanic Spa System™ II em 2008.

LINHAS
FACE
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Rejuvenesça o seu corpo

com NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Este gel exclusivo de contorno para o corpo funciona conjuntamente com o Condutor de
Corpo, ergonomicamente desenhado, para atacar áreas de gordura acumulada e toxinas,
melhorando e suavizando o aspecto da celulite, para conseguir assim um corpo mais
firme e mais tonificado.

• Teobromina (Extracto de Theobroma Cocoa)
- Contém uma molécula que ataca enzimas situados nas células de
gordura.
Este tratamento avançado diminui a acumulação de gorduras,
conseguindo assim um aspecto mais firme e mais tonificado.
• Camomila Dourada (extracto de Chrysanthellum Indicum)
- Rica em flavonóides, os quais mostraram em testes ser capazes de
inibir a acumulação de gorduras.
•P
 esquisas mostraram que a utilização de Galvanic Spa™ II Body
Shaping Gel duas vezes por dia permite resultados cumulativos.
Sem tratamento

Com tratamento*

(Resultados após quatro semanas de tratamento com Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel três vezes por
semana e Dermatic Effects entre os tratamentos com Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

Utilize Dermatic Effects entre os seus
tratamentos com Nu Skin Galvanic Spa
System™ II Body Shaping Gel para
prolongar os resultados.
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CORPO

• Suavização do aspecto da celulite
• Pele firme
*Os resultados poderão não ser típicos.

CORPO

13

Revitalize o seu couro cabeludo e cabelo
com NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Este tratamento tecnologicamente avançado permite conseguir um cabelo com
aspecto mais abundante. Nutriol® Hair Fitness Treatment facilita o transporte de
ingredientes essenciais para o couro cabeludo, permitindo assim um cabelo com
aspecto saudável e abundante.

Tricalgoxyl®
•	Rico em oligosacarídeos sulfatados, é também
um ingrediente clinicamente comprovado de
nutrição do couro cabeludo.
• Este elemento actua conjuntamente com outros
ingredientes essenciais para hidratar o cabelo e
remineralizar o couro cabeludo, ajudando o
cabelo a recuperar a sua saúde natural, força e
brilho - para uma maior vitalidade e abundância.
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CABELO

Nutriol® Shampoo*
Contém o ingrediente activo Tricalgoxyl® que
proporciona uma sensação e um aspecto mais
abundante ao seu cabelo entre os tratamentos
galvânicos.
*Não compatível para utilização com o aparelho ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.

CABELO
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Produtos especialmente formulados que actuam
sinergeticamente com cada acessório exclusivo para conseguir
maiores vantagens. Esta combinação permite conseguir
vantagens extraordinárias para o rosto, couro cabeludo e corpo.

Nutriol® Shampoo*

Resultados espantosos para o seu
cabelo. Este champô diário contém
Tricalgoxyl® e foi formulado para
restaurar o volume e o brilho do
cabelo.
125ml

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Suavize o aspecto das linhas de
expressão e rugas, rejuvenesça a sua
pele, revitalize o seu couro cabeludo
e renove o seu corpo com o aparelho
patenteado ageLOC® Edition Nu
Skin Galvanic Spa System™ II. Este
novo sistema possui um visor maior e
mais luminoso, permite maior
facilidade de utilização e melhor
ergonomia e fornece à pele até cinco
vezes mais ingredientes ageLOC®
que a edição anterior.
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Nu Skin Galvanic Spa System™
Facial Gels com ageLOC®

Os Gels de Pré-tratamento contêm
ingredientes purificantes que
efectuam uma micro-limpeza
profunda à pele quando utilizados em
conjunto com o ageLOC® Edition
Nu Skin Galvanic Spa System™ II.
4 ampolas cada

Nutriol® Hair Fitness Treatment

Dá ao cabelo um aspecto mais
abundante. Este tratamento de
aplicação sem enxaguar remineraliza
o couro cabeludo e hidrata o cabelo
com Tricalgoxyl® , um derivado de
algas marinhas clinicamente testado.
12 ampolas

ageLOC® Transformation*

Este sistema de tratamento completo
ataca as fontes de envelhecimento na
sua origem ao mesmo tempo que
limpa, purifica, renova, hidrata e revela
uma pele de aspecto mais jovem de
oito formas.

Tru Face® Line Corrector

Suaviza as linhas de expressão com a
força dos peptídeos. Esta fórmula
avançada contém um revolucionário
peptídeo de pro-colagénio que
auxilia a melhorar o aspecto das
linhas de expressão moderadas a
profundas por volta dos lábios, olhos
e testa em apenas quatro semanas.
30ml

Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Body Shaping Gel

Dermatic Effects*

Suavize o aspecto da celulite. Este gel
avançado contém teobromina e
camomila dourada e ajuda a conseguir
um aspecto mais firme e mais
tonificado.

O parceiro perfeito no combate à
celulite. Um estudo clínico de oito
semanas mostrou uma redução da
celulite de 55%, um aumento da
firmeza da pele de 37% e um aumento
da suavidade da pele de 69%.

150ml

150ml

Poupe com os pacotes ADR
ageLOC®.
Contacte o seu distribuidor para
mais informações sobre os
benefícios desta promoção
especial.

*Não compatível para utilização com o
aparelho ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II.
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Contacte o seu distribuidor Nu Skin® para mais
informações sobre os produtos e a oportunidade
comercial da Nu Skin®.

© 2010 NSE Products, Inc.

Está preparada para redescobrir a
juventude da sua pele com
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II?

www.nuskineurope.com

