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AGELOC BOOST™ 
QUICKSTART GUIDE

Fully charge ageLOC Boost before 

using for the first time.

40 mL ℮ (1.35 FL. OZ.)

ACTIVATING 
SERUM

™

Use with ageLOC Boost Activating 

Serum after cleansing and toning. 
USING AGELOC BOOST

Turn on device by swiping finger up  

full length of touch surface.1
Touch Surface

Touch Surface

2
5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 

Boost Activating Serum onto the 

device treatment surface. Spread over 

one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 

skin, then follow with daily serum and 

moisturizer. (Device will automatically 

turn off.)

Begin treatment by swiping finger  

up full length of touch surface. Glide 

treatment surface over face in an 

upward/outward motion.

Repeat STEPS 2 & STEPS 3 on other 

half of the face.


1 min


1 min

X2

TO PAUSE: Swipe down full length of 

touch surface. To resume, swipe up full 

length of touch surface.

TO STOP TREATMENT MANUALLY: 

Swipe down full length of touch  

surface twice.
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ageLOC BOOst™ 
quiCkstart guide

Fully charge ageLOC Boost before 
using for the first time.

Use with ageLOC Boost Activating 
Serum after cleansing and toning. 

Using ageLOC BOOst

Turn on device by swiping finger up  
full length of touch surface.1

Touch Surface

Touch Surface

2 5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 
Boost Activating Serum onto the 
device conductive surface. Spread 
over one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 
skin, then follow with your daily skin 
care regimen. (Device will 
automatically turn off.)

Begin application by swiping finger  
up full length of touch surface. Glide 
conductive surface over face in an 
upward/outward motion.

Repeat step 2 & step 3 on other 
half of the face.


1 min


1 min

X2

tO paUse: Swipe down full length of 
touch surface. To resume, swipe up full 
length of touch surface.

tO stOp appLiCatiOn manUaLLy: 
Swipe down full length of touch  
surface twice.
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   Inspiser jevnlig for skader, og for å unngå skader må apparatet aldri brukes dersom det ser ut 
til å være skadet eller ødelagt.  

   ageLOC Boost inneholder et litium-polymer-batteri som ikke kan skiftes ut. Enheten må 
aldri eksponeres for høy varme eller varmekilder på grunn av eksplosjonsfare. Må ikke lagres 
i nærheten av en varmekilde, som en radiator, brann eller varmeventil. Undersøk med 
flyselskapet før du sender eller flyr med dette apparatet. 

   Oppladbare batterier, som de som brukes i ageLOC Boost, må ha en minimums ladning for å 
fungere skikkelig. For optimal batterilevetid anbefaler vi at du lader enheten når det indikeres 
lavt batterinivå, og at du ikke oppbevarer enheten uten bruk i flere måneder av gangen.

   Merk, ageLOC Boost lades med induktiv lading. Bruk alltid den medfølgende laderen for lading. 
Ikke forsøk å lade med noen annen induksjonslader. Kontakt Nu Skin kundeservice ved skade.

   Må ikke lades på baderommet eller i nærheten av vann.

   Ikke bruk sterke kjemikalier eller slipemidler på ditt ageLOC Boost-apparat.

   Unngå å la ageLOC Boost ligge i et svært varmt eller kaldt miljø over lengre tid. 
Skal oppbevares innendørs.

   Plasser alltid apparatet på en varmeresistent, stabil og flat overflate, spesielt under lading. 

   Bare bruk ageLOC Boost som anvist, og aldri bruk apparatet på hud med skader eller 
føflekker som ikke er flate. Ikke bruk ageLOC Boost lenger eller oftere enn påføringstiden 
som er oppgitt i brukerveiledningen. Vask håndtaket jevnlig.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER, ADVARSLER OG 
FORHOLDSREGLER
ageLOC Boost og den magnetiske laderen er testet under trykk som tilsvarer 4000 m høyde. 

Dette apparatet har batterier som ikke kan skiftes ut. 

  ADVARSEL: Bruk kun den magnetiske laderen som leveres sammen med apparatet 
for opplading av batteriet.

   ageLOC Boost-apparatet er kun til bruk på frisk hud. Må ikke brukes på åpne sår eller skader, 
hvis du er sårbar for rosacea, er allergisk mot metall eller hvis du har problematisk eller svært 
sensitiv hud. Sjekk med legen din før bruk dersom du er gravid, har pacemaker eller et lignende 
apparat, er epileptisk, bruker tannregulering i metall, har et metallimplantat eller ved sykdom.

   ageLOC Boost er utviklet for bruk av voksne. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, og barn over 16 år kan bruke enheten 
dersom de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av enheten på en trygg måte og forstår 
risikoen som er involvert. Oppbevares utilgjengelig for barn. Barn bør være under tilsyn for 
å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn.

   Ikke bruk direkte på lepper, øyne eller øyelokk. Apparatet og aktiverende serum er kun til 
utvortes bruk. Hvis du opplever hevelse, langvarig rødhet eller unormal irritasjon, opphør 
bruken umiddelbart og oppsøk lege ved behov. Nye ageLOC Boost-brukere og de med 
sensitiv hud eller hud som er utsatt for allergier, skal alltid teste på et lite hudområde før 
bruk av det anviste produktet.

   For å redusere risikoen for støt, forbrenning, brann eller personskade, ikke legg apparatet ned i 
vann. Ikke plasser eller oppbevar apparatet hvor det vil kunne falle eller trekkes ned i badekaret, 
dusjen, vasken eller toalettet. 
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Når ladingen starter, vil ageLOC Boost vibrere én gang, og LED-lysstripen vil sakte pulsere 
oppover – dette indikerer at apparatet lader, og viser gjeldende batterinivå. 

 
Etter to minutter vil lysstripene gløde av og på for å indikere gjeldende batterinivå. Når apparatet 
er fullt oppladet, vil lysene slutte å gløde av og på, og LED-lyset vil forbli svakt opplyst. 

ageLOC Boost lades med induktiv lading. Bruk alltid den medfølgende laderen for å lade apparatet. 
Ikke forsøk å lade med en annen induksjonslader. Kontakt Nu Skin støttetjenester ved skade.

FØR DU BEGYNNER
Les all sikkerhets- og teknisk informasjon før du bruker ageLOC Boost.

LADING AV ET AGELOC BOOST™-APPARAT
Lad ageLOC Boost fullstendig opp før førstegangsbruk. 

Før lading må du sørge for at både apparatet og den magnetiske laderen er helt tørre.

Plasser apparatet på den magnetiske laderen (i riktig posisjon, se diagrammet). Pass på at 
magnetene posisjoneres riktig. Sett USB-kabelen inn i en strømkilde. 

Lad ageLOC Boost helt opp. 
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TRINN 2 Pump ut tre omganger med Activating Serum på den ledende overflaten til apparatet. 
Bruk enheten til å spre Activating Serum jevnt over halve ansiktet. 

TRINN 3 Start påføringen ved å sveipe fingeren langs hele lengden av berøringsoverflaten. 
Apparatet vil vibrere forsiktig for å indikere at påføringen pågår. Plasser den ledende 
overflaten på ansiktet og start påføring på huden med sakte bevegelser i en bevegelse 
opp og ut i ett minutt.   

                                                                             

INSTRUKSJONER FOR BRUK
Bruk ageLOC Boost™ som en del av hudpleierutinen om morgenen, etter rens og toner. 

MERK: ageLOC Boost er spesielt utviklet for bruk sammen med ageLOC Boost Activating 
Serum. For din egen sikkerhet og komfort anbefaler vi at apparatet ikke brukes sammen med 
andre produkter enn Activating Serum.

PÅFØRINGSTID
En påføring består av to (2) runder med ett minutts påføring i halve ansiktet. Etter ett minutt 
vil ageLOC Boost ta en kort pause for å gi deg tid til å påføre mer ageLOC Boost Activating 
Serum på den ledende overflaten før du begynner på den andre halvdelen av ansiktet.

TRINN 1 Slå på enheten ved å sveipe fingeren opp langs hele lengden av berøringsoverflaten. 
Lysene vil slå seg på.

                                            

Berøringsoverflate

Berøringsoverflate


1 min
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FOR Å TA EN PAUSE I PÅFØRINGEN Du kan når som helst sveipe ned langs hele berøringsoverflatens 
lengde. Sveip opp langs hele lengden av berøringsoverflaten for å fortsette.

 
                                                                          pause                                fortsett

FOR Å STOPPE PÅFØRINGEN MANUELT Under bruk kan du stoppe apparatet når som helst ved 
å sveipe ned langs hele lengden av berøringsoverflaten to ganger.  

X2

  

MERK: ageLOC Boost er utviklet for å gli sakte over hudens overflate under bruk, og skal ikke 
holdes på ett sted. Hvis du opplever hevelse, langvarig rødhet eller unormal irritasjon, opphør 
bruken umiddelbart og oppsøk lege ved behov. 

TRINN 4 Når den første påføringen i ett minutt er fullført, vil apparatet ta en automatisk pause. 
Pump ytterligere tre omganger på den ledende overflaten på apparatet, og spre det jevnt ut 
over den andre halvparten av ansiktet. Sveip opp langs hele lengden av berøringsoverflaten. 
Enheten vil fortsette den forsiktige vibreringen. Fortsett med rolige bevegelser opp og ut i 
ytterligere ett minutt. 

                                               

 

TRINN 5 Apparatet vil automatisk slå seg av når en full påføringssyklus er fullført. Masser overflødig 
serum inn i huden når påføringen er fullført, og fortsett med den daglige hudpleierutinen.

Berøringsoverflate


1 min
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DITT  
AGELOC BOOST-APPARAT
ageLOC Boost bør rengjøres i henhold til disse instruksjonene etter hver bruk, for å unngå at 
rester bygger seg opp. Skyll den ledende overflaten på ageLOC Boost under rennende vann 
etter hver påføring for å sikre at overskudd og smuss fjernes. Tørk apparatet godt med en myk 
vaskeklut. Skal oppbevares på et tørt sted.

FEILSØKING
TAP AV LEDENDE EGENSKAPER UNDER BRUK: Hvis den ledende mikrospenningen forsvinner 
midlertidig, vil apparatets LED-lyset blinke i fem korte glimt, kombinert med fem kraftige vibrasjoner. 
Hvis dette skjer, påfør mer ageLOC Boost Activating Serum på den ledende overflaten på apparatet. 
Sveip opp langs berøringsoverflaten for å fortsette påføringen. 

APPARATET SVARER IKKE: Sveip sakte opp fra bunnen av apparatet langs hele berøringsoverflatens 
lengde. Hvis apparatet fortsatt ikke svarer, kan du forsøke å lade det helt opp og prøve på nytt. 
Hvis apparatet fortsatt ikke svarer, må du ta kontakt med Nu Skins kundeservice. 

LAVT BATTERINIVÅ: Det nederste lyset på apparatet vil bli gult. Lad apparatet. 

EKSTREMT LAVT BATTERINIVÅ: Det gule lyset nederst på ageLOC Boost vil blinke gjentatte 
ganger når brukeren forsøker å starte en påføring. Dette indikerer at det ikke er nok batteri til 
å gjennomføre en påføring, og apparatet vil slå seg av. Lad apparatet.

AVHENDING
Du må avhende ageLOC Boost på riktig måte i henhold til lokale lover og retningslinjer. 
ageLOC Boost inneholder elektroniske komponenter og et litium-polymer-batteri, som må 
avhendes i spesialavfall, ikke i husholdningsavfall. Når levetiden for ageLOC Boost er utløpt, 
bør du kontakte lokale avfallsmyndigheter for å finne ut hvordan apparatet bør avhendes 
eller resirkuleres.  

Avhend batteriene på riktig måte for ditt område



1514

VEDLIKEHOLD
Ikke prøv å reparere apparatet på egen hånd. Dette vil bryte alle garantier. Ingen deler kan 
repareres av brukeren. 

Ikke send apparater med skade med fly. 

TEKNISK INFORMASJON
ageLOC Boost
Maksimal utgangsstrøm:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Må kun lades med ageLOC Boost magnetlader.  

Kontakt Nu Skin støttetjenester ved skade.

ageLOC Boost magnetisk lader
Inngangsstrøm: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetisk kompatibilitet: Oppfyller kravene i EMC-direktiv 2014/30/EU 
Sikkerhet: Oppfyller kravene i Lavvoltsdirektivet 2014/35/EU 
Enhetens vekt og batteripakning: 69,5 g

VEDLIKEHOLD, ERSTATNING OG GARANTIINFORMASJON
BEGRENSET TOÅRIG GARANTI: Nu Skin® garanterer at enhetens materialer og produksjon ikke har 
mangler i en periode på to år fra den opprinnelige leveringsdatoen. Garantien dekker ikke skade av 
produktet på grunn av feil bruk eller uhell. Hvis produktet går i stykker innen garantiperioden på to 
år er utløpt, vennligst kontakt ditt lokale Nu Skin®-kontor for å tilrettelegge for en reparasjon eller 
en erstatning. Du kan bli pålagt å sende inn en salgskvittering som viser leveringsdatoen. Nu Skin® 
forbeholder seg retten til å undersøke apparatet. Garantien påvirker ikke eventuelle lovbestemte 
rettigheter spesifikke for kjøpslandet; slike rettigheter forblir beskyttet. Garantien gjelder i Belgia, 
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, 
Polen, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, 
Tyskland, Ungarn, Ukraina og Østerrike.

PATENTER
Flere amerikanske og internasjonale patenter er omsøkt.

DEFINISJON AV SYMBOLER
Symbol Definisjon

Advarsel

Se brukerveiledningen

Avhend batteriene på riktig måte for ditt område

Klasse III-apparat drevet fra en ekstern 
ekstra-lavvolts (SELV)-strømkilde

Må bare lades med den oppgitte laderen

Direkte spenning
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