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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II:
•  Dodáva pleti až päťkrát viac účinných látok 

ageLOC® ako predošlý prístroj.
•  Má väčší, svetlejší displej, intuitívne 

používanie a vylepšenú ergonómiu.
•  Zlepšuje dodávanie zložiek vyvinutých proti 

starnutiu v časovom limite až do 24 hodín.
•  Prístroj sa vyznačuje patentovaným 

samoprispôsobovacím prúdením a 
vymeniteľnými nadstavcami. 

Spojte spa výsledky s bezpríkladným vedeckým objavom 
ageLOC® a dosiahnite nádhernú pleť, vďaka ktorej sa iní budú 
zaujímať o váš vek. 
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Vychutnajte si z domova luxusne a pohodlne 
účinky kúpeľa proti starnutiu.
Špeciálne navrhnutý ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II spolu  
s produktmi starostlivosti o pleť ageLOC® Transformation vám umožní zachovať si  
mladistvejší výzor spomalením známok starnutia priamo v zdroji ich tvorby. Výskumy 
preukázali, že ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II zvyšuje viditeľné 
účinky ageLOC® Future Serum v priemere o 80%.* 

Malý, šikovný a účinný ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II sa vyznačuje 
patentovaným samoprispôsobovacím prúdením a vymeniteľnými nadstavcami na tvár, 
pokožku hlavy a telo. Spolu so špeciálne sformulovanými Nu Skin® ošetrujúcimi 
produktmi tento systém dodáva pleti až päťkrát viac účinných látok ageLOC® ako 
predošlý prístroj.

* 7-dňová klinická štúdia počas ktorej 30 
žien používalo ageLOC® Future 
Serum denne a ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
trikrát do týždňa, November 2009.  



Omlaďte vašu pleť 
pomocou Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ FACiAL GELS s ageLOC®

Vedci spoločnosti Nu Skin® navrhli nový ageLOC® nadstavec na tvár a program 
ošetrenia. V porovnaní s predošlým prístrojom, táto účinná kombinácia bola vyvinutá na 
to, aby dodala pleti až päťkrát viac účinných látok ageLOC® pri používaní pleťových 
gélov Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels s ageLOC®. Čo to pre vás znamená? 
Mladšie vyzerajúcu pleť dnes aj v budúcnosti.  

•  Predošetrovací gél pomáha 
odstraňovať nečistoty; zjemňuje 
a uvoľňuje póry, takže môžu voľne 
dýchať, pričom skvapalňuje mastnotu 
na tvári.

•  Ošetrovací gél odstraňuje nečistoty 
pomocou predošetrovacieho kroku 
a dodáva pleti ageLOC®, ktorý sa 
zameriava na prvotné zdroje starnutia 
na zachovanie mladistvého vzhľadu a 
minimalizáciu vzhľadu starnutia.

“Naprogramovanie prístroja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II nemôže 
byť jednoduchšie - je to pohodlné a ľahké. Som z toho očarená. A výsledky ošetrenia 
hovoria za seba - je to skutočne niečo výnimočné.” 
- Kathrin Pröpster, Nemecko
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*Výsledky nemusia byť štandardné.

Ošetrená časť*Neošetrená časť
(Výsledky po jednom mesiaci používania 

pleťových gélov Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels s obsahom ageLOC®)*

Ošetrená časť*Neošetrená časť

Omladenie v priebehu 
minút

(Výsledky po štrnástich týždňoch používania  
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels s 

ageLOC® trikrát týždenne)*

Neošetrená časť Ošetrená časť*
(Výsledky po troch mesiacoch používania Nu Skin 

Galvanic Spa System™ Facial Gels s ageLOC® 
trikrát týždenne)*
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Viac gélu pod nadstavec na tvár = viac ageLOC® do pleti

Veda v pozadí ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II
Povrch ageLOC® nadstavca na tvár bol navrhnutý tak, aby produkt mohol prúdiť cez a 
okolo obrazca, čím sa zabezpečuje efektívnejšie udržanie gélu v kontakte s pleťou. 
Týmto sa vytvára prostredie, ktoré zlepšuje prísun až päťkrát viac účinných látok 
ageLOC® v porovnaní s predošlým prístrojom.

ageLOC® nadstavec na tvár

Gél

Pleť
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•  Počas predošetrovacej fázy sú prístroj 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II a predošetrovací gél 
nabité negatívne.

•   Tieto negatívne nabitia sa vzájomne 
odpudzujú a pretláčajú predošetrovací 
gél do pokožky.

•   Predošetrovací gél na seba viaže 
nečistoty hlboko v pokožke.

GALVANICKÉ

PrEDOŠETrENIE
GALVANICKÉ

OŠETrENIE
•  Počas fázy ošetrenia sú prístroj 

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II a ošetrovací gél nabité 
pozitívne.

•   Tieto pozitívne nabitia sa navzájom 
odpudzujú, a tým dodávajú prospešné 
zložky do pokožky, vrátane exkluzívnej 
zmesi prísad ageLOC® .

*   Pozitívne nabitý prístroj priťahuje zvyšné 
negatívne nabité nečistoty z fázy 
predošetrenia a odstraňuje ich z pokožky.

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 

Predošetrovací  
gél 

Ošetrovací  
gél 

Čistiaci 
prípravok 

nečistota 
epiderma  

dermis  
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Zvyšujete vzdorovací potenciál vašej pleti  
voči starnutiu?

Galvanic ošetrenie + zložky anti-ageing = efektívnejšie vstrebávanie

PrÍSUN ZLOŽIEK STArOSTLIVOSTI 
O PLEŤ POMOCOU GALVANICKÉHO 
OŠETrENIA*

Aplikované bez ošetrenia

Aplikované po ošetrení galvanicom

* Výsledky preukazujú vplyv používania kvalitných produktov 
starostlivosti o pleť v kombinácii s prístrojom galvanic. 
Vedecké štúdie uskutočnené na University of Oklahoma  
(USA), 2006.

Galvanic ošetrenia zanechajú vašu pleť 
pripravenú na prí jem anti-ageing zložiek. 
Patentovaný objav spoločnosti Nu Skin® 
založený na klinickej štúdii preukázal, že 
procedúry s galvanickým prúdením po 
dobu 5 minút môžu zabezpečiť dodanie 
kľúčových zložiek v časovom limite až do 
24 hodín. 

Zmaximalizujte potenciál vašej pleti 
aplikovaním produktov proti starnutiu  
z ageLOC® Transformation po každom 
ošetrení.
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Hodiny po aplikácii produktu

Zvyšovanie viditeľných účinkov po 
ageLOC®galvanic ošetrení
ageLOC® Future Serum výsledky* subjektívneho pocitu nezávislých spotrebiteľov
ageLOC®  Future Serum, ako súčasť vášho anti-ageing režimu, vám poskytne úžasné 
účinky ôsmimi spôsobmi:

1. Mladistvejšia štruktúra pleti
2. Hladkosť pleti
3. Jednotný tón pleti
4. Jemné línie/vrásky
5. Žiarivosť
6. Veľkosť pórov
7. Nejednotnosť sfarbenia pleti (škvrny)
8. Hydratácia
Percentuálne zlepšenie 
*12-týždňové klinické testy s 25. subjektami pri používaní 
ageLOC® Future Serum.

Chcete viac výsledkov? 
Ako je to stanovené klinickým hodnotením, po siedmich dňoch používania sa zvyšujú viditeľné 
účinky Future Séra, hlavného produktu ageLOC® Transformation, v priemere o 80% napriek 
mnohonásobným známkam starnutia použitím ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II trikrát do týždňa.
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Techniky ošetrenia tváre
 VšETkO jE dANé POhYbOM

Pri všetkých vykonaných pohyboch sa vždy vráťte na začiatok a postup niekoľkokrát zopakujte.  
  Oblasť okolo očí:  Masírujte okolie očí tak, že začnete pri spodnej časti oka a pokračujte smerom hore 

popri oku, pevne podržte pod obočím (nepoužívajte v blízkosti očného viečka alebo očí).
  Línie úsmevu: Začnite v časti pod nosom, pokračujte smerom k línii úsmevu a podržte. Potom 

prístrojom pokračujte smerom hore a von až k spánku a podržte na chvíľu.  
  Čeľusť: Začnite uprostred čeluste, priamo pod perami a pohybujte sa smerom hore po línii brady, 

podržte prístroj na chvíľu. Potom pokračujte smerom hore a von po okraji tváre až po ucho. 
  Čelo: Začnite pri koreni nosa, pohybujte prístrojom až po “vrásky myslenia“ a podržte, pokračujte ďalej 

k vlasovej línii. Pohybujte prístrojom po čele týmto pohybom.

  Nos/líca: Začnite vedľa nosa a pokračujte do stredu vašich lícnych kostí a späť.

  Krk: Začnite pri dolnej časti krku. Pokračujte smerom hore čeľustnej kosti, podržte po dobu  niekoľkých 
sekúnd a stiahnite prístroj späť na počiatočnú pozíciu. Pokračujte späť smerom hore a von, pričom držte 
prístroj po línii brady a vráťte sa späť ku krku.

 NEZAbÚdAjTE
• Použite podľa návodu.
•   Vaše ruky musia byť neustále navlhčené a vaše prsty sa vždy musia dotýkať chrómového panela.
•   Ak sa prístroj dotkne vašej pleti, budete počuť jedno až tri pípnutia, čo znamená, že sa samo 

prispôsobilo vašej pleti.
•   Prístroj musí byť v neustálom kontakte s vašou pleťou. Ak sa stratí kontakt, priložte prístroj k pleti 

a začnite znova.
•   Nadstavec na tvár by sa mal dotýkať vašej tváre čo najväčšou plochou.
•  Prístrojom pohybujte smerom hore a von.
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ZAMeRAnie SA nA POŽAdOVAnÉ ČASti

Poznámka: Pred použitím prístroja ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II  sa poraďte so svojím 
lekárom ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo iné obdobné zariadenie, trpíte epilepsiou, máte na zuboch 
kovové vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov alebo ak sa cítite byť chorí. Prístroj ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II by nemal byť používaný ak máte popraskané žilky, zečervenané či zapálené miesta alebo 
poranenia. Pre celkové znenie inštrukcií a upozornení si preštudujte užívateľskú príručku.
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Behom nedávnej štúdie* dermatologické 
vyšetrenie preukázalo, že použitím prístroja  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II s Tru Face® 
Line Corrector sa zlepšil vzhľad nasledovných 
oblastí v porovaní s použitím Tru Face® Line 
Corrector samostatne:

Línie 20%
Vrásky okolo očí 21%
Napätosť 17% 

Ošetrená časť*Neošetrená časť
(Výsledky po jednom ošetrení s Tru Face® Line Corrector 

a s prístrojom Nu Skin Galvanic  
Spa System™ II)*

(Výsledky po jednom ošetrení s Tru Face® Line Corrector 
a s prístrojom Nu Skin Galvanic  

Spa System™ II)*

*Výsledky nemusia byť príznačné.

Vrásky v okolí očí po použití Tru Face® Line Corrector

Vrásky okolo očí po použití Tru Face® Line Corrector a  
Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

* 8-týždňová nezávislá štúdia uskutočnená treťou stranou so  
40 subjektmi pri používaní Tru Face® Line Corrector s 
prístrojom Nu Skin Galvanic Spa System™ II, 2008.

Ošetrená časť*Neošetrená časť 2. TÝŽDEŇ 4. TÝŽDEŇ 8. TÝŽDEŇ

Zjemnite vzhľad jemných línií a vrások 
s TRu FACE® LiNE CORRECTOR

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II nadstavec na ťažko dostupné 
miesta pracuje spolu s Tru Face® Line Corrector a pomáha tak zlepšovat dodanie 
pro-kolagenových peptidov. Tieto peptidy napomáhajú zníženiu výskytu stredných 
až hlbokých vrások tým, že do buniek produkujúcich kolagén odosielajú signály na 
odvrátenie starnutia. Tento nadstavec na bodové ošetrenie vám 
umožní lepšie sa zamerať na špecifické oblasti tváre a oživí 
a podporí vás režim starostlivosti proti starnutiu.
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Obnovte svoje telo 
s Nu SkiN GALVANiC SPA SYSTEM™ ii bOdY ShAPiNG GEL

Tento exkluzívny body shaping gel pracuje výlučne s ergonomicky vytvoreným telovým 
nadstavcom, ktorý sa koncentruje na tukové vankúšiky a bojuje proti toxínom, 
minimalizuje vzhľad celulitídy pre pevnejší a zdravší vzhľad.

Na dosiahnutie ešte lepších výsledkov 
používajte Dermatic Effect medzi 
ošetreniami s Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II Body Shaping Gel.

• Teobromín (výťažok z kakaa teobroma)
 -  Obsahuje molekulu, ktorá sa zameriava na enzým v tukových 

bunkách. Toto účinné ošetrenie pomáha znižovať ukladanie tuku 
pre pevnejší a viac tonizovanejší vzhľad.

•	Zlatá	kamilka (Chrysanthellum Indicum)
 - Je bohatá na flavonoidy, ktorá zabraňuje nahromadenia tuku.
•	 	Výskumy	preukázali,	že	používaním	Nu	Skin	Galvanic	Spa	

System™ ii body Shaping Gel dvakrát denne sa účinky zvyšujú.
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• Vyhladenosť celulitídy
• Pevnejšia pokožka
* Výsledky nemusia byť príznačné.

neošetrená časť Ošetrená časť*
(Výsledky po štvortýždňovom ošetrení s Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels s ageLOC® trikrát týždenne a  Dermatic 

Effects medzi ošetreniami s Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

TELO             13
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Tricalgoxyl® 
•  Bohatý na sulfátové oligosacharidy, pričom je 

klinicky preukázané, že sú vyživujúcou zložkou 
pre vlasy.

•  Pôsobí spolu s inými esenciálnymi zložkami na 
hydratácii vlasov a re-mineralizácii vlasovej 
pokožky, aby vlasy získali späť svoje prirodzené 
zdravie, silu a lesk – pre maximálnu vitalitu 
a hustotu.

Revitalizujte pokožku na temene hlavy a vlasy
s NuTRiOL® hAiR FiTNESS TREATMENT

Táto účinná formula pomáha vašim vlasom vyzerať a cítiť sa bohatšie. Nutriol® Hair 
Fitness Treatment dodáva vlasom kľúčové zložky, aby vlasy boli zdravšie a hustejšie.

Nutriol® Shampoo* 
Vďaka aktívnej zložke Tricalgoxyl® pracuje na 
obnovení hustoty medzi ošetreniami s galvanicom.  

* S týmto produktom nemusíte používať prístroj ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II.
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nu Skin Galvanic Spa System™ ii 
Body Shaping Gel
Konajte a vyhlaďte vašu celulitídu. 
Tento gél, ktorý obsahuje teobromín 
a zlatú kamilku, pomáha podporovať 
pevnejší a tonizovanejší vzhľad vašej 
pokožky. 

150ml

* S týmto produktom nemusíte používat 
prístroj ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.

dermatic effects* 
Skvelý partner na boj s celulitídou. 
Osemtýždnová klinická štúdia 
preukázala 55% redukciu vo 
viditeľnosti celulitídy, 37% zlepšenie 
v pevnosti pokožky a 69% zlepšenie 
v jemnosti pokožky.

150ml

ageLOC® transformation*
Tieto produkty ako jeden systém 
pôsobia proti starnutiu a jeho 
príčinám, zatiaľčo pleť očisťujú, 
zbavujú nečistôt, obnovujú, zvlhčujú 
a odhaľujú mladšie vyzerajúcu pleť 
ôsmimi spôsobmi.

nutriol® Hair Fitness treatment
Pomáha vlasom vyzerať a cítiť sa 
hustejšie. Táto nezmývateľná kúra 
remineralizuje pokožku hlavy 
a hydratuje vlasy so zložkou 
Tricalgoxyl®, klinicky overeným 
derivátom z chaluchy.

12 fľaštičiek

nutriol® Shampoo*
Teraz sa za vašimi vlasmi určite každý 
otočí. Šampón obsahuje látku 
Tricalgoxyl® a je vytvorený tak, aby 
zabezpečil obnovenie hustoty a lesku 
vlasov.

125ml

Ušetrite s ageLOC ™ AdR 
balíkmi.
Pre viac informácií ,aké výhody 
môžete získať z tejto promo-akcie 
sa prosíme, obráťte na svojho 
Distribútora.

Špeciálne sformulované produkty pracujú spoločne na 
dosiahnutí požadovaných účinkov. táto kombinácia prináša 
pozoruhodné účinky pre tvár, vlasovú pokožku a telo. 

ageLOC® edition nu Skin 
Galvanic Spa System™ ii 
Zjemnite vzhľad línií a vrások, 
obnovte pleť, revitalizujte vlasovú 
pokožku a obnovte si telo 
s patentovaným ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System™ II. 
Tento nový systém s väčším 
a svetlejším displejom, intuitívnym 
používaním a s vylepšenou 
ergonómiou dodáva pleti až päťkrát 
viac účinných látok ageLOC® ako 
predošlý prístroj.

nu Skin Galvanic Spa System™  
Facial Gels s ageLOC®
Predošetrovacie gély obsahujú 
čistiace zložky, ktoré poskytujú 
hĺbkové odstránenie nečistôt pri 
použití  s prístrojom ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
SystemTM II. Ošetrovacie gély 
obsahujú zložky ageLOC®, ktoré sa 
zameriavajú na prvotné zdroje 
starnutia – pre zachovanie 
mladistvejšieho vzhľadu a zníženie 
vzhľadu starnutia.

4 ampulky z každého druhu

tru Face® Line Corrector
Vyhladzuje línie so silou peptidov. 
Toto vyspelé zloženie obsahuje 
revolučné prokolagénové peptidy, 
ktoré pomáhajú minimalizovať 
viditeľnosť jemných až hlbokých línií 
v okolí úst, očí a na čele len za štyri 
týždne.

30ml
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Pre viac informácií ohľadom obchodnej príležitosti a 
produktov spoločnosti Nu Skin® prosíme, kontaktujte 
vášho Nu Skin® Distribútora.  

Ste pripravení odhaliť tajomstvo 
mladšieho vzhľadu s ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II?


