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Lista wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych jest podana w glosariuszu na stronie www.nuskin.com. 
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A. SYSTEM AGELOC BOOST 

1. CO TO JEST SYSTEM AGELOC BOOST? 
ageLOC Boost to innowacyjny system urządzeń do pielęgnacji opracowany przez firmę Nu Skin - światową 
markę numer 1 na świecie w dziedzinie systemów kosmetycznych1. System łączy technologię mikroprądów 
o zmiennych impulsach zastosowaną w naszym urządzeniu ageLOC Boost ze skutecznymi składnikami 
Activating Serum, aby wyraźnie rozjaśniać i pobudzać skórę. 

2. NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ I WYJĄTKOWOŚĆ SYSTEMU AGELOC BOOST? 
System ageLOC Boost wykorzystuje zgłoszoną do opatentowania technologię mikroprądów o zmiennych 
impulsach i unikatowym kształcie fali. W połączeniu z produktem Activating Serum system ageLOC Boost 
zapewnia rozjaśnioną, jędrniejszą i bardziej elastyczną skórę2. Pierwsze rezultaty zobaczysz już po 7 dniach 
i będziesz się cieszyć coraz lepszymi wynikami, im dłużej stosujesz system2.  

3. CZY MOŻNA ŁĄCZYĆ URZĄDZENIE AGELOC BOOST Z DOWOLNYM PRODUKTEM/SERUM? 
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy stosować urządzenie wyłączenie z produktem ageLOC Boost 
Activating Serum. Wynika to z faktu, że produkt Activating Serum został specjalnie opracowany naukowo, aby 
zapewnić skuteczne dostarczanie unikatowych, zgłoszonych do opatentowania mikroprądów o zmiennych 
impulsach do skóry. Stworzyliśmy różne formuły we współpracy z naszym światowej klasy zespołem ekspertów, aby 
odkryć tę o najwyższej zdolności przewodzenia potrzebnego prądu, która pozwala czerpać niesamowite korzyści 
z kluczowych składników. Starannie przeanalizowaliśmy każdy szczegół, dobierając odpowiednie składniki i stężenia.  
Końcowa formuła wspiera przewodność w zrównoważony sposób oraz jest pełna skutecznych składników, 
zapewniając jednocześnie wiele niesamowitych właściwości. Stosowanie systemu jako całości to jedyny sposób, 
aby zapewnić skórze pełną gamę korzyści oferowanych przez system ageLOC Boost. 

4. JAK DŁUGO TRWA APLIKACJA SYSTEMU AGELOC BOOST? 
Zalecamy stosowanie system ageLOC Boost codziennie, co zajmuje tylko dwie minuty (po jednej minucie na 
każdą połowę twarzy). 

5. CZY SYSTEM AGELOC BOOST NALEŻY STOSOWAĆ RANO, CZY TEŻ WIECZOREM? 
System ageLOC Boost można stosować w dowolnym momencie. Szczególnie polecamy stosowanie w ramach 
porannej pielęgnacji, aby cieszyć efektem upiększającym przez cały dzień3. 

                                                             
1 Źródło: Euromonitor International Limited; dotyczy wartości sprzedaży detalicznej (retail value, RSP) we wszystkich kanałach 
sprzedaży; od 2017 do 2020 r. Systemy kosmetyczne to urządzenia do domowej pielęgnacji skóry, przeznaczone do stosowania 
z preparatami miejscowymi tej samej marki. Weryfikacja oświadczenia na podstawie badania prowadzonego na zamówienie 
i metodologii Euromonitor; badanie prowadzono od stycznia do marca 2021 r. Sprzedaż urządzeń do domowej pielęgnacji skóry 
obejmuje sprzedaż elektrycznych produktów oczyszczających do twarzy zdefiniowanych w bazie danych Passport. Ta kategoria 
nie obejmuje urządzeń do usuwania/pielęgnacji włosów, golarek do ciała ani urządzeń do higieny jamy ustnej. 
2 Wyniki uzyskane z niezależnej profesjonalnej oceny na podstawie 12-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo 
metodą pojedynczo ślepej próby na 32 kobietach w wieku 25–40 lat, które stosowały system ageLOC Boost raz dziennie 
przez 12 tygodni. 
3 Wyniki uzyskane z niezależnej profesjonalnej oceny na podstawie 6-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo 
z udziałem 20 kobiet w wieku 25–40 lat, które stosowały preparat ageLOC Boost Activating Serum w połączeniu 
z urządzeniem ageLOC Boost raz dziennie przez 6 tygodni. 
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6. JAK WŁĄCZYĆ SYSTEM AGELOC BOOST DO CODZIENNEGO RYTUAŁU PIELĘGNACYJNEGO? 
System AgeLOC Boost należy stosować po oczyszczeniu skóry (produktami oczyszczającymi Nutricentials, 
systemem ageLOC LumiSpa lub innym wybranym środkiem oczyszczającym) i przemyciu jej tonikiem (tonikiem 
Nutricentials, Tru Face Priming Solution lub innym wybranym tonikiem). Po zastosowaniu systemu ageLOC 
Boost nałóż na skórę swoje ulubione serum (Celltrex Always Right Recovery Fluid, ageLOC Tru Face Essence 
Ultra, ageLOC Future Serum itp.), preparat nawilżający (produkty nawilżające Nutricentials, ageLOC Radiant 
Day itp.) i krem z filtrem przeciwsłonecznym (Sunright lub inny produkt). 
 
 
 

 
 
 
 

7. CZY NALEŻY ZASTĄPIĆ OBECNIE STOSOWANE SERUM SYSTEMEM AGELOC BOOST? 
Niekoniecznie. Zależy to od korzyści, jakie może zaoferować Twoje obecne serum w porównaniu z systemem 
ageLOC Boost. Jeśli obecnie używasz na przykład Nutricentials Celltrex Always Right Recovery Fluid, możesz 
stosować go jako uzupełnienie do systemu ageLOC Boost. Dlaczego? To dlatego, że Celltrex ogranicza 
gromadzenie się zanieczyszczeń na skórze, natomiast system ageLOC Boost pomaga rozjaśnić skórę oraz dodać 
jej jędrności i elastyczności itp. – są to więc dwa różne działania! 

8. CZY ISTNIEJĄ BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄCE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA 
SYSTEMU AGELOC BOOST? 

Firma Nu Skin zleciła niezależne badanie kliniczne w celu oceny skuteczności systemu ageLOC Boost 
(urządzenie oraz ageLOC Boost Activating Serum). W badaniu wzięły udział 32 kobiety w wieku 25–40 lat, które 
korzystały z systemu raz dziennie przez 12 tygodni. 

 
Pod koniec badania podczas oceny klinicznej zaobserwowano kilka cech skóry. W porównaniu do stanu 
początkowego skóra uczestniczek wyglądała na bardziej elastyczną – o 90%, bardziej wypełnioną – o 103%, 
bardziej jędrną – o 104%, a także bardziej rozświetloną – o 75%. Poziom miękkości i gładkości skóry wzrósł 
odpowiednio o 64% i 66%! 
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Gdy zapytano uczestniczki o ich przemyślenia, 91% z nich zgodziło się, że system podkreśla ich piękno i jest mile 
widzianym dodatkiem do codziennej pielęgnacji. Uczestniczki zaobserwowały również o 54% bardziej 
równomierny koloryt skóry, a także odczuwały o 66% lepsze nawilżenie skóry! 

9. KIEDY POJAWIĄ SIĘ ZAUWAŻALNE EFEKTY PO ZASTOSOWANIU SYSTEMU AGELOC BOOST? 
Pierwsze widoczne rezultaty w postaci poprawy elastyczności i jędrności, rozświetlenia, gładkości, sprężystości 
i miękkości oraz zmniejszenia widoczności porów można zauważyć już po 7 dniach2. Kontynuuj stosowanie 
systemu ageLOC Boost raz dziennie, a rezultaty będą się pogłębiać i z czasem staną się coraz lepsze – nawet do 
103% więcej jędrności i 75% więcej blasku po 12 tygodniach2. 

10. CZY SYSTEM AGELOC BOOST MOŻNA STOSOWAĆ NA SKÓRZE WOKÓŁ OCZU?  
System ageLOC Boost jest przeznaczony do stosowania na twarzy, gdzie przynosi korzyści w postaci 
rozświetlenia, poprawy jędrności i elastyczności oraz wyrównania kolorytu skóry. Nie jest on przeznaczony do 
stosowania na obszarze wokół oczu, ust i powiek. Jeśli chcesz zlikwidować cienie pod oczami, zalecamy 
stosowanie urządzenia ageLOC LumiSpa Accent wraz z produktem LumiSpa IdealEyes.  

11. CZY SYSTEM AGELOC BOOST MOŻNA RÓWNIEŻ STOSOWAĆ NA SZYI I DEKOLCIE? 
Resztki serum możesz rozprowadzić dłonią na szyi, ale urządzenie nie zostało zaprojektowane do stosowania na 
szyi i dekolcie. Innym doskonałym produktem, który można stosować zarówno na szyi, jak i dekolcie, jest ageLOC 
Tru Face Essence Duet.  

12. CZY OPAKOWANIE SYSTEMU AGELOC BOOST NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU?  
Tak, karton po urządzeniu ageLOC Boost oraz plastikowe tacki i osłonki nadają się do recyklingu. Butelka 
produktu Activating Serum również nadaje się do recyklingu. Jedyną częścią, która nie nadaje się do recyklingu, 
jest etykieta na kartonie, dlatego należy wyrzucić ją do zwykłego kosza. Prosimy zawsze sprawdzać sprawdzać 
lokalne możliwości recyklingu.  
 

B. URZĄDZENIE AGELOC BOOST 

1. JAKA JEST ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA URZĄDZENIA AGELOC BOOST? 
Opakowanie urządzenia ageLOC Boost zawiera: 

• Urządzenie ageLOC Boost  

• Skrócona instrukcja obsługi: zawiera wszystkie szczegóły, które pozwolą szybko i łatwo zrozumieć, jak 
korzystać z systemu. Należy przeczytać tę skróconą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem 
urządzenia. Należy również odnieść się do tej instrukcji w razie jakichkolwiek pytań dotyczących 
użytkowania, szczegółów technicznych i ostrzeżeń. Ponadto w tej instrukcji można znaleźć kod QR, który 
prowadzi do pełnej instrukcji obsługi dostępnej w wersji cyfrowej. 

• Osłona ochronna na głowicę: możesz korzystać z tej osłony umieszczając ją na powierzchni 
przewodzącej podczas podróży lub przechowywania urządzenia. Należy pamiętać, że nie trzeba 
umieszczać tej osłony podczas używania systemu ageLOC Boost.  
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• Ładowarka magnetyczna: jest to kabel z portem USB. Można go używać w połączeniu z każdą 
kompatybilną ładowarką USB, a nawet podłączyć go do komputera. Urządzenie ładuje się indukcyjnie. 
Ładowarka jest magnetyczna, dzięki czemu wiesz, kiedy ładowarka i urządzenie są prawidłowo 
podłączone. Zaleca się pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem. 

 
Urządzenie ageLOC Boost zawsze będzie sprzedawane z co najmniej jednym produktem Activating Serum. 
Produkt Activating Serum będzie również zawsze sprzedawany oddzielnie w celu uzupełnienia zapasu. 

2. PO CZYM POZNAĆ, ŻE APLIKACJA SIĘ ROZPOCZĘŁA? 
Po dwukrotnym przesunięciu palcem w górę (raz, aby włączyć urządzenie i raz po rozprowadzeniu serum na 
twarzy) urządzenie zacznie wibrować. Ta ciągła wibracja będzie oznaczać, że aplikacja została rozpoczęta. 
Podczas dwuminutowej aplikacji urządzenie będzie wibrować, a następnie przerwie pracę, abyś umożliwić 
przejście na drugą połowę twarzy. 

3. KIEDY URZĄDZENIE AGELOC BOOST POWINNO WIBROWAĆ, A KIEDY NIE? 

Urządzenie będzie wibrować przez cały czas trwania 2-minutowej aplikacji, o ile dwa razy przesunięto palcem 
w górę (raz, aby włączyć urządzenie i raz, aby rozpocząć aplikację) oraz nałożono produkt Activating Serum na 
powierzchnię przewodzącą.  
W przypadku tymczasowej utraty przewodności mikroprądów panele świetlne LED urządzenia zaczną migać 
w seriach po pięć krótkich błysków, którym towarzyszyć będzie pięć ostrych wibracji. W takiej sytuacji należy 
nałożyć większą ilość ageLOC Boost Activating Serum na powierzchnię przewodzącą urządzenia. Aby wznowić 
aplikację, przesuń palcem w górę przez całą długość panelu dotykowego. 

4. CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE WIBRUJE? 
Jeśli urządzenie nie wibruje, może to wynikać z następujących przyczyn: 

- Nie przesunięto palcem w górę panelu dotykowego po raz drugi. Pamiętaj, że należy przesunąć palcem 
w górę raz, aby włączyć urządzenie, a następnie drugi raz po rozprowadzeniu serum na twarzy, aby 
rozpocząć aplikację. 

- Nie nałożono (wystarczającej ilości) produktu Activating Serum na powierzchnię przewodzącą. Pamiętaj, 
że serum pełni funkcję środka przewodzącego, co oznacza, że bez niego prąd nie popłynie, a zatem 
urządzenie nie będzie wibrować. 
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5. CZY MOŻNA UŻYWAĆ URZĄDZENIA AGELOC BOOST POD PRYSZNICEM? CZY JEST ONO 
WODOSZCZELNE? 

Nie należy stosować systemu ageLOC Boost pod prysznicem ani w wannie, ponieważ urządzenie nie jest 
wodoszczelne (jest za to wodoodporne). Ponadto lepiej korzystać z systemu po kąpieli, ponieważ Activating 
Serum to produkt bez spłukiwania. Urządzenie ageLOC Boost można myć wodą, ale nie należy go zanurzać. 

6. JAK MYĆ URZĄDZENIE AGELOC BOOST? 
Zalecamy czyszczenie urządzenia wilgotną ściereczką. Jeśli z jakiegoś powodu uważasz, że głowica wymaga 
dokładniejszego umycia, możesz użyć wody i łagodnego detergentu. Stosowanie innych środków lub 
mechanizmów do czyszczenia przystawek może mieć szkodliwy wpływ na powierzchnie chromowane. 

7. DO CZEGO SŁUŻY NIEBIESKI PIERŚCIEŃ NA GŁOWICY PRZEWODZĄCEJ URZĄDZENIA AGELOC 
BOOST? 

Ten niebieski pierścień służy do oddzielenia obu elektrod urządzenia. Jedna elektroda znajduje się w pierścieniu 
wewnętrznym, a druga w pierścieniu zewnętrznym. Prąd urządzenia ageLOC Boost przepływa z pierścienia 
wewnętrznego do zewnętrznego, o ile na powierzchni przewodzącej znajduje się środek przewodzący ageLOC 
Boost Activating Serum. 

8. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST JEST OBJĘTE GWARANCJĄ? 
Nu Skin gwarantuje brak jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych w okresie dwóch lat od pierwotnej daty 
dostarczenia urządzenia użytkownikowi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku 
nieprawidłowego użytkowania lub wypadku. Jeżeli produkt przestanie działać prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu 
gwarancyjnego, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym Biurem Obsługi Klienta Nu Skin w celu naprawy lub 
wymiany urządzenia. W takiej sytuacji konieczne może być okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym 
określona będzie data dostarczenia urządzenia. Nu Skin zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu 
urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe kupującego obowiązujące w danym kraju zakupu. 
Prawa te w dalszym ciągu podlegają ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria, Belgia, 
Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. 

9. Z CZEGO WYKONANA JEST POWIERZCHNIA PRZEWODZĄCA URZĄDZENIA AGELOC BOOST?  
Powierzchnia przewodząca urządzenia ageLOC Boost wykonana jest z materiału ABS chromowanego 
galwanicznie. 

10. JAK SPRAWDZIĆ POZIOM NAŁADOWANIA BATERII URZĄDZENIA AGELOC BOOST? 
Po jednokrotnym przesunięciu palcem w górę urządzenie włączy się. Paski świetlne LED na urządzeniu wskazują 
poziom naładowania baterii urządzenia – od 1 (niski poziom naładowania baterii) do 6 pasków (bateria w pełni 
naładowana). 

11. JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE AGELOC BOOST? 
1) Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie oraz ładowarka magnetyczna są całkowicie suche. 
2) Umieść urządzenie na ładowarce magnetycznej. Upewnij się, że magnesy znajdują się w odpowiednim miejscu. 
Podłącz kabel USB do źródła zasilania (np. komputera lub wtyczki USB). 
3) Podczas ładowania diody na powierzchni dotykowej będą przesuwać się w górę od 1 do 6 oraz będą migać. 
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4) Całkowicie naładuj urządzenie ageLOC Boost. Gdy urządzenie w pełni się naładuje, diody przestaną migać, 
a panel świetlny LED pozostanie delikatnie podświetlony. 

12. JAK DŁUGO TRWA ŁADOWANIE URZĄDZENIA AGELOC BOOST? 
W zależności od posiadanej wtyczki USB ładowanie może trwać kilka godzin (maksymalnie 8 godzin), dlatego 
zalecamy ładowanie przez noc, tak jak w przypadku urządzenia ageLOC LumiSpa.  

13. JAK POZNAĆ, CZY URZĄDZENIE JEST W PEŁNI NAŁADOWANE? 
Podczas ładowania diody LED na urządzeniu ageLOC Boost będą powoli przesuwać się w górę, od 1 do 6 
pasków. Urządzenie będzie w pełni naładowane, gdy wszystkie 6 pasków będzie świecić się jednocześnie. Diody 
przestaną wtedy zapalać się i gasnąć, a panele świetlne LED pozostaną delikatnie podświetlone. 
 

C. AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM 

1. NA JAK DŁUGO WYSTARCZA PRODUKT ACTIVATING SERUM? 
W przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania (łącznie 6 naciśnięć pompki dziennie), 40 ml 
produktu Activating Serum powinno wystarczyć na około miesiąc. 

2. CZY SERUM JEST ODPOWIEDNIE DLA CERY WRAŻLIWEJ? 
W przypadku cery wrażliwej zalecamy, aby najpierw przeprowadzić test. Produkt ageLOC Boost Serum jest 
przeznaczony dla wszystkich typów skóry, ale nie uzyskał specjalnej rekomendacji dla cery wrażliwej, dlatego 
każda osoba powinna przetestować ten produkt samodzielnie. 

3. CZY MOŻNA STOSOWAĆ PRODUKT AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM BEZ URZĄDZENIA? 
Urządzenie ageLOC Boost i produkt Activating Serum zostały opracowane tak, aby skutecznie działały 
w połączeniu ze sobą. Stosuj oba te produkty jako system, aby zyskać rozjaśnioną, ujędrnioną, elastyczniejszą 
skórę oraz zmniejszoną widoczność porów.  

4. DLACZEGO NALEŻY NAKŁADAĆ PRODUKT ACTIVATING SERUM NA GŁOWICĘ URZĄDZENIA 
ZAMIAST BEZPOŚREDNIO NA SKÓRĘ? 

Pomaga to w skutecznym przewodzeniu prądu. Przy nakładaniu preparatu bezpośrednio na skórę produkt 
Activating Serum może częściowo wyschnąć na jednej części twarzy, zanim dotrzesz do niej z urządzeniem. Jest 
to też powód, dla którego zalecamy podzielenie zabiegu z użyciem urządzenia i wykonanie go najpierw na jednej 
połowie twarzy, a potem na drugiej.  

5. DLACZEGO NALEŻY UŻYĆ 3 NACIŚNIĘĆ POMPKI PRODUKTU ACTIVATING SERUM DWA RAZY? 
Prąd płynie na przewodzącej głowicy urządzenia TYLKO WTEDY, gdy nałożono na nią zalecaną ilość produktu 
Activating Serum. Ilość mniejsza niż 3 naciśnięcia pompki może spowodować przerwanie doprowadzania prądu, 
co uniemożliwi uzyskanie pożądanych korzyści dla skóry. Poza tym produkt Activating Serum zawiera również 
niesamowite składniki, których działanie uzupełnia korzyści płynące z mikroprądów. 
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6. CO TO JEST ŚRODOWISKO KONTROLOWANE I JAKI MA WPŁYW NA WYCIĄG Z PANKRACJUM 
NADMORSKIEGO? 

Produkt ageLOC Boost Activating Serum zawiera wyciąg z pankracjum nadmorskiego (wyciąg z Pancratium 
maritimum), składnik pozyskiwany z upraw w środowisku kontrolowanym. Składniki te rosną w zamkniętym 
środowisku, dzięki czemu są zrównoważone i możliwe do zidentyfikowania – od nasion aż do końcowego 
produktu. Groviv to innowacyjna inicjatywa Nu Skin, która polega na pozyskiwaniu składników poprzez uprawę 
w warunkach kontrolowanych. Logo Groviv na opakowaniu produktu Nu Skin oznacza, że produkt zawiera co 
najmniej jeden składnik uprawiany w środowisku kontrolowanym. 
Pancratium maritimum, czyli pankracjum nadmorskie, rośnie na piaszczystych plażach blisko morza, gdzie ma dobry 
dostęp do światła słonecznego. Jest to gatunek chroniony, dlatego producent prowadzi uprawy w szklarniach.  
 

D. URZĄDZENIA NU SKIN 
1. CZYM RÓŻNI SIĘ URZĄDZENIE AGELOC BOOST OD AGELOC LUMISPA ORAZ AGELOC GALVANIC SPA? 
• System ageLOC LumiSpa został zaprojektowany z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją 

przygodę z pielęgnacją skóry. To system o podwójnym działaniu, który dokładnie oczyszcza i upiększa 
skórę, pozostawiając ją odświeżoną i promienną oraz zapewnia młodzieńczy wygląd cery w zaledwie dwie 
minuty, przy stosowaniu dwa razy dziennie. 

• System ageLOC Boost został opracowany z myślą o konsumentach, którzy poszukują nowoczesnych 
i innowacyjnych sposobów na podkreślenie naturalnego piękna swojej skóry. Łatwa, dwuminutowa 
aplikacja widocznie rozjaśnia skórę, zapewniając jej elastyczność i jędrność, a także delikatne złuszczanie 
oraz wspiera odnowę komórkową skóry, pomagając uzyskać widocznie gładszą, bardziej promienną 
i młodzieńczo wyglądającą cerę. 

• System ageLOC Galvanic Spa został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych użytkownikach, którzy 
chcą przeciwdziałać różnym widocznym oznakom starzenia się skóry. System ten ma za zadanie widocznie 
odmłodzić twarz, włosy i ciało, w zależności od użytej przystawki (przystawka do twarzy, wybranych partii 
skóry, ciała lub skóry głowy) oraz użytego produktu kosmetycznego (ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, Tru 
Face Line Corrector, ageLOC Body Shaping Gel lub ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum). 

2. NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY PRĄDAMI URZĄDZENIA AGELOC GALVANIC SPA ORAZ 
PRĄDEM URZĄDZENIA AGELOC BOOST? 

Urządzenie ageLOC Boost wykorzystuje mikroprądy 
o zmiennych impulsach, które optymalizują i aktywizują 
skórę, aby zapewnić młodzieńczy wygląd cery. Prąd ten 
standardowo przełącza się z polaryzacji dodatniej na 
ujemną w ustalony sposób, aby stymulować skórę. 
W przypadku tego rodzaju mikroprądów stosujemy 
losowe wzory długości impulsów, które są równoważone 
pod względem ładunku co 2,4 sekundy.  
 
Urządzenie ageLOC Galvanic Spa wykorzystuje 
prąd stały/galwaniczny, aby ułatwić dostarczanie 
cennych składników. Prąd stały nie zmienia się 
i utrzymuje stały ładunek. Pomaga to w dostarczaniu 
składników dzięki wykorzystaniu ważnej cechy 
ładunków elektrycznych: podobne ładunki się 
odpychają, zaś przeciwne przyciągają. Jeśli produkt 
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Galvanic Spa Facial Pre-Treat Gel jest naładowany ujemnie, a cykl urządzenia Galvanic Spa jest ustawiony tak, 
aby zapewnić tę samą polaryzację, ładunki będą się odpychać, wspomagając dostarczanie składników do skóry. 
Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli produkt jest naładowany dodatnio, a cykl urządzenia Galvanic Spa ma taki 
sam ładunek.  
W zależności od ładunku produktu kosmetycznego można stosować zarówno prąd stały o ładunku dodatnim, jak 
i ujemnym, ale w danym momencie można stosować tylko jedną polaryzację.  
 
 
Urządzenie ageLOC Galvanic Body Spa 
wykorzystuje impulsowy prąd stały/galwaniczny, aby 
ułatwić dostarczanie cennych składników. Uzyskujemy 
tutaj taką samą funkcjonalność jak w przypadku systemu 
ageLOC Galvanic Spa z wykorzystaniem przeciwnych 
ładunków elektrycznych. Doatkowo impulsy prądu 
zapewniają efekt stymulacji skóry. 

3. CZY MOŻNA STOSOWAĆ URZĄDZENIE AGELOC BOOST Z PRODUKTEM AGELOC GALVANIC SPA 
FACIAL GELS? 

System ageLOC Galvanic Spa wspomaga dostarczanie składników odżywczych do skóry przy użyciu prądu stałego, 
natomiast ageLOC Boost wykorzystuje mikroprądy o zmiennych impulsach do optymalizacji i aktywacji skóry, aby 
uzyskać bardziej młodzieńczy wygląd cery. Formuła produktu ageLOC Galvanic Spa Facial Gels została opracowana 
pod kątem działania przy użyciu prądów galwanicznych, natomiast system ageLOC Boost wykorzystuje mikroprądy 
o zmiennych impulsach, które różnią się od prądów galwanicznych. Z tego powodu produkt ageLOC Galvanic Spa 
Facial Gels używany z urządzeniem ageLOC Boost nie będzie działać w ten sam sposób i nie zapewni takich samych 
korzyści. Urządzenie AgeLOC Boost należy stosować wyłącznie z produktem ageLOC Boost Activating Serum. 
 

E. PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. DLACZEGO UMIESZCZONO OSTRZEŻENIE O TREŚCI „NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM 
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA AGELOC BOOST, JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, MASZ ROZRUSZNIK SERCA 
LUB PODOBNE URZĄDZENIE, CHORUJESZ NA PADACZKĘ, NOSISZ METALOWY APARAT 
ORTODONTYCZNY LUB MASZ METALOWY IMPLANT”? 

Urządzenie ageLOC Boost jest bezpieczne i delikatne, jednak nie przeprowadzono badań klinicznych, które 
potwierdzałyby, że jego stosowanie jest bezpieczne w przypadku wyżej wspomnianych osób. Nu Skin załącza to 
ostrzeżenie również w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektronicznych. 
Oddziaływanie na osoby z rozrusznikiem serca, metalowymi aparatami ortodontycznymi lub metalowymi 
implantami będzie się różnić w zależności od stanu zdrowia danej osoby. 
To ostrzeżenie dołączone do urządzenia ageLOC Boost jest zbliżone do ostrzeżeń znajdujących się na innych 
produktach elektrycznych, takich jak elektryczne szczoteczki do zębów. U większości osób nie będzie to stanowiło 
żadnego zagrożenia, ale istnieje potencjalne ryzyko dla poszczególnych użytkowników. Mikroprądy generowane przez 
urządzenie ageLOC Boost mogą zakłócić działanie urządzeń, takich jak rozruszniki serca, lub spowodować 
podrażnienie u osób posiadających metalowy aparat ortodontyczny na zębach bądź metalowy implant w jamie ustnej.  
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W razie obaw zalecamy konsultację z lekarzem. Maksymalny poziom prądu wynosi 0,250 mA (miliamperów). 
Taka wartość jest uznawana za bardzo niewielką. 

2. CZY URZĄDZENIE MOGĄ STOSOWAĆ OSOBY POSIADAJĄCE IMPLANTY NIEMETALICZNE? 
Może to zależeć od materiału, z którego wykonany jest implant. Zwykle implanty niemetaliczne nie powinny 
przewodzić prądu, ale nie dotyczy to niektórych nowszych polimerów. Przed użyciem urządzenia najlepiej 
skonsultować się z lekarzem.  

3. CZY UŻYWANIE SYSTEMU AGELOC BOOST JEST BEZPIECZNE, JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZESZEDŁ 
WSTRZYKNIĘCIE BOTOKSU, KOLAGENU, SILIKONU LUB INNE ZABIEGI PODOBNEGO RODZAJU? 

Firma Nu Skin nie przebadała oddziaływania systemu ageLOC Boost w przypadku wstrzyknięć botoksu, 
kolagenu, silikonu itp. Wszystkie te zabiegi są procedurami medycznymi i dlatego nie mieszczą się w sferze 
kosmetycznej, w której prowadzimy naszą działalność. 

4. CZY SYSTEMU AGELOC BOOST MOGĄ UŻYWAĆ OSOBY Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ LUB 
BĘDĄCE W TRAKCIE CHEMIOTERAPII?  

Wszystkie osoby będące w trakcie chemioterapii powinny stosować się do zaleceń lekarza w zakresie 
stosowanych produktów. Chemioterapia różni się w zależności od osoby, podobnie jak reakcja na leki. Tylko 
lekarz może określić, jaka jest tolerancja skóry na przyjmowaną chemioterapię i jak reaguje na nią cera. 

5. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOŻE BYĆ STOSOWANE PRZEZ OSOBY MAJĄCE PLOMBY, 
AMALGAMAT STOMATOLOGICZNY, ŚRUBY DENTYSTYCZNE LUB OSOBY PO ZABIEGU 
WYPEŁNIANIA DERMALNEGO? 

Wszystkie metalowe elementy w jamie ustnej, takie jak wypełnienia lub aparaty ortodontyczne mogą przewodzić 
prąd, co może powodować uczucie dyskomfortu zębów lub nieprzyjemny smak w ustach. Nie jest to szkodliwe, 
lecz może wywoływać dyskomfort. 

6. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOGĄ STOSOWAĆ OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY SKÓRY, 
TAKIE JAK TRĄDZIK RÓŻOWATY? 

Osoby cierpiące na choroby skóry lub jakiekolwiek inne schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem lub 
dermatologiem przed użyciem systemu ageLOC Boost. 

7. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOŻE BYĆ STOSOWANE PRZEZ OSOBY UCZULONE NA 
CHROM? 

Wszystkie osoby mające alergię lub wrażliwość skóry powinny przeprowadzić standardowy test skórny przed 
użyciem produktu. Powierzchnia przewodząca urządzenia ageLOC Boost wykonana jest z materiału ABS 
chromowanego galwanicznie. Z tego powodu osoby, u których występuje reakcja na zetknięcie skóry z chromem, 
powinny zachować ostrożność podczas stosowania urządzenia. 

8. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOŻE BYĆ STOSOWANE PRZEZ OSOBY UCZULONE NA 
NIKIEL?  

Wszystkie osoby mające alergię lub wrażliwość skóry powinny przeprowadzić standardowy test skórny przed 
użyciem produktu. Powierzchnia przewodząca urządzenia ageLOC Boost wykonana jest z materiału ABS 
chromowanego galwanicznie. 
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9. CZY URZĄDZENIE MOŻNA STOSOWAĆ / BĘDZIE SKUTECZNE W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA 
ŻYLAKÓW? 

Osoby cierpiące na choroby skóry lub jakiekolwiek inne schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem lub 
dermatologiem przed użyciem systemu ageloc boost. 

10. CZY MOŻNA UŻYWAĆ URZĄDZENIA DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ ZALECANY CZAS APLIKACJI? 

Zawsze zalecamy, aby użytkownicy postępowali zgodnie z instrukcjami użytkowania. Nasze produkty zapewniają 
udowodnione rezultaty w przypadku stosowania przez zalecany czas. Dłuższe stosowanie urządzenia nie jest 
konieczne. Poza tym bezpieczeństwo jest gwarantowane wyłączenie w przypadku stosowania zgodnie z instrukcją. 

11. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOŻE BYĆ STOSOWANE PRZEZ KOBIETY W CIĄŻY ORAZ 
KARMIĄCE PIERSIĄ?  

Urządzenie ageLOC Boost jest bezpieczne i delikatne, jednak nie przeprowadzono badań klinicznych, które 
potwierdzałyby, że jego stosowanie jest bezpieczne w przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nu Skin 
załącza to ostrzeżenie również w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń 
elektronicznych. 
W razie obaw zalecamy konsultację z lekarzem. Maksymalny poziom prądu wynosi 0,250 mA (miliamperów). 
Taka wartość jest uznawana za bardzo niewielką. 

12. CZY URZĄDZENIE AGELOC BOOST MOŻE BYĆ STOSOWANE PRZEZ DZIECI? 

Nie – urządzenie ageLOC Boost jest urządzeniem do pielęgnacji skóry twarzy i może być bezpiecznie stosowane 
przez osoby powyżej 16 roku życia, ale nie zalecamy go dla osób poniżej 18 roku życia. 
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