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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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   Prístroj pravidelne kontrolujte, či nemá nejaké poškodenie, a nikdy ho nepoužívajte, ak sa zdá 
byť poškodený alebo polámaný, aby ste predišli zraneniam.  

   ageLOC Boost obsahuje lítium-polymérovú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. S cieľom 
zabrániť možnosti výbuchu prístroj nikdy nevystavujte teplu. Neskladujte v blízkosti zdrojov 
tepla, ako sú radiátory, oheň alebo ventilačné otvory. Pred prepravou prístroja alebo letom 
v lietadle sa obráťte na dopravnú spoločnosť. 

   Dobíjateľné batérie, ako sú batérie v prístroji ageLOC Boost, musia mať určitú minimálnu 
úroveň nabitia, aby fungovali správne. Aby sa dosiahla optimálna životnosť batérie, 
odporúčame prístroj nabíjať vždy, keď signalizuje slabú batériu, a neskladovať ho niekoľko 
mesiacov za sebou bez používania.

   Upozorňujeme, že prístroj ageLOC Boost sa nabíja indukčne. Na nabíjanie vždy používajte 
dodanú nabíjačku. Nepokúšajte sa nabíjať pomocou inej indukčnej nabíjačky. V prípade 
poškodenia kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.

   Tento prístroj nenabíjajte v kúpeľni ani v blízkosti vody.

   Na prístroj ageLOC Boost nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne látky.

   Prístroj ageLOC Boost nenechávajte dlhší čas v príliš horúcom ani príliš chladnom prostredí. 
Skladujte vo vnútornom prostredí.

   Prístroj vždy umiestňujte na stabilný a rovný povrch, ktorý je odolný voči teplu, najmä pri nabíjaní. 

   Prístroj ageLOC Boost používajte len podľa pokynov a nepoužívajte ho na zranenú pokožku 
ani vyčnievajúce znamienka. Prístroj ageLOC Boost nepoužívajte dlhšie ani častejšie, ako je 
čas aplikácie uvedený v návode na použitie. Rukoväť pravidelne čistite.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, UPOZORNENIA A OPATRENIA
Pristroj ageLOC Boost a magnetická nabíjačka sa testujú pri tlaku zodpovedajúcemu nadmorskej 
výške 4 000 m n. m. 

Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. 

  UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte len magnetickú nabíjačku dodanú 
s týmto prístrojom.

   Prístroj ageLOC Boost používajte len na zdravú pokožku. Nepoužívajte, ak máte otvorené 
rany alebo zranenia, ak máte predispozíciu na rosaceu, ak máte alergiu na kov alebo ak máte 
problematickú alebo citlivú pleť. Pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom v prípade, ak ste 
tehotná, máte kardiostimulátor alebo podobný prístroj, ak máte epilepsiu, ak nosíte kovový 
zubný strojček, ak máte kovový implantát alebo nejakú chorobu.  

   Prístroj ageLOC Boost je určený len pre dospelé osoby. Osoby so zhoršenými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí 
a deti staršie ako 16 rokov môžu používať prístroj len pod dohľadom alebo ak im boli 
poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a pochopili nebezpečenstvo 
s tým spojené. Uchovávajte mimo dosahu detí. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti 
s prístrojom nehrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.

   Neprikladajte priamo na pery, oči ani očné viečka. Prístroj a aktivačné sérum sú určené len na 
vonkajšie použitie. Ak zaregistrujete akýkoľvek opuch, dlhodobé začervenanie alebo podráždenie 
pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. 
Noví používatelia prístroja ageLOC Boost a tí, ktorí majú citlivú pokožku alebo pleť náchylnú na 
vznik akné, by vždy mali pred použitím produktu vykonať kožný test na malej ploche pokožky.

   Prístroj ageLOC Boost neponárajte celý do vody, aby ste minimalizovali riziko šoku, popálenia, 
horenia alebo zranenia. Neumiestňujte ho ani neskladujte na miestach, odkiaľ by mohol 
spadnúť alebo by sa dal stiahnuť do vane, sprchy, umývadla či toalety.
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Po začatí nabíjania prístroj ageLOC Boost raz zavibruje a svetelný panel LED sa bude pomaly 
zapĺňať. Tým sa označuje, že prístroj sa nabíja, a zobrazuje sa aktuálna úroveň nabitia batérie. 

 
Po dvoch minútach bude svetelný panel blikať a označovať aktuálnu úroveň batérie. Po úplnom 
nabití batérie svetielko prestane blikať a svetelný panel LED zostane tlmene svietiť. 

Prístroj ageLOC Boost sa nabíja indukčne. Na nabíjanie prístroja vždy použite dodanú nabíjačku. 
Nepokúšajte sa nabíjať pomocou inej indukčnej nabíjačky. V prípade poškodenia kontaktujte 
zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE
Pred použitím prístroja ageLOC Boost si prečítajte všetky bezpečnostné 
a technické informácie.

NABÍJANIE PRÍSTROJA AGELOC BOOST™
Pred prvým použitím ageLOC Boost úplne nabite. 

Pred nabíjaním sa ubezpečte, že sú prístroj aj magnetická nabíjačka úplne suché.

Prístroj položte na magnetickú nabíjačku (v správnej pozícii, pozri obrázok). Uistite sa, 
že magnety zapadli do správnej pozície. Zapojte USB kábel do zdroja napájania. 

Prístroj ageLOC Boost úplne nabite. 
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2. KROK Vytlačte tri pumpičky produktu ageLOC Boost Activating Serum na vodivý povrch 
prístroja. Pomocou prístroja rozotrite Activating Serum rovnomerne na jednu polovicu tváre. 

3. KROK Prístroj začnite používať potiahnutím prsta nahor po celej dĺžke dotykovej plochy. 
Prístroj bude jemne vibrovať, čím sa označuje prebiehajúca aplikácia. Priložte vodivý povrch na 
tvár a začnite aplikáciu na pleť pomalými pohybmi smerom nahor a do strán počas jednej minúty.   

                                                                             

NÁVOD NA POUŽITIE
Prístroj ageLOC Boost™ používajte v rámci bežnej rannej starostlivosti o pleť po jej vyčistení 
a tonizácii. 

UPOZORNENIE: Prístroj ageLOC Boost bol navrhnutý špeciálne na používanie s produktom 
ageLOC Boost Activating Serum. V záujme vašej bezpečnosti a pohodlia neodporúčame 
prístroj používať s iným produktom ani iným aktivačným sérom.

ČAS APLIKÁCIE
Aplikácia pozostáva z dvoch (2) minútových aplikácií na polovicu tváre. Po jednej minúte prístroj 
ageLOC Boost na chvíľku zastane, aby ste mohli aplikovať ďalšie ageLOC Boost Activating 
Serum na vodivý povrch a následne sa postarať o druhú polovicu tváre.

1. KROK Zapnite prístroj posunutím prsta nahor po celej dĺžke dotykovej plochy. Rozsvietia sa svetielka.

                                            

Klepnite na povrch

Klepnite na povrch


1 min.
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AK CHCETE POZASTAVIŤ APLIKÁCIU: Jemne potiahnite prstom nadol po celej dĺžke dotykovej 
plochy. Môžete to urobiť kedykoľvek. Ak chcete znovu pokračovať, potiahnite prstom nahor po 
celej dĺžke dotykovej plochy.

 
                                                                    pozastavenie                       opätovné spustenie

AK CHCETE APLIKÁCIU MANUÁLNE ZASTAVIŤ: Prístroj môžete počas používania kedykoľvek 
zastaviť, a to tak, že prstom dvakrát potiahnete po celej dĺžke dotykovej plochy.  

X2

  

UPOZORNENIE: Prístroj ageLOC Boost bol navrhnutý tak, aby sa počas používania pomaly kĺzal po 
celej ploche pleti a nemal by sa držať na jednom mieste. Ak zaregistrujete dlhodobé začervenanie 
alebo podráždenie pokožky, okamžite prerušte jeho používanie a v prípade potreby vyhľadajte 
lekársku pomoc. 

4. KROK Po dokončení prvej minútovej aplikácie sa prístroj automaticky zastaví. Vytlačte ďalšie tri 
pumpičky na vodivý povrch prístroja a rovnomerne rozotrite na druhú polovicu tváre. Potiahnite 
prstom po celej dĺžke dotykovej plochy. Prístroj začne znovu jemne vibrovať. Pokračujte v pomalých 
pohyboch nahor a do strán počas zostávajúcej minúty. 

                                               

 

5. KROK Po dokončení celého cyklu aplikácie sa prístroj automaticky vypne. Po dokončení 
aplikácie vmasírujte nadbytočné sérum do pokožky a pokračujte svojou bežnou každodennou 
starostlivosťou o pleť.

Klepnite na povrch


1 min.
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÍSTROJ AGELOC BOOST
Prístroj ageLOC Boost by sa mal čistiť podľa týchto pokynov po každom použití, aby sa zabránilo 
nahromadeniu usadenín. Po každej aplikácii opláchnite vodivý povrch prístroja ageLOC Boost 
pod tečúcou vodou, aby ste z jeho škár vymyli všetky nečistoty a produkt. Prístroj dôkladne utrite 
nasucho mäkkou handričkou. Uchovávajte na suchom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
STRATA VODIVOSTI POČAS POUŽÍVANIA: Ak sa dočasne stratí mikroprúdová vodivosť, svetelný 
panel LED prístroja bude blikať formou súvislej série piatich krátkych bliknutí spojených s piatimi 
ostrými vibráciami. Ak sa to stane, aplikujte viac produktu ageLOC Boost Activating Serum na 
vodivý povrch prístroja. Potiahnite prstami po dotykovej ploche a znovu spustite aplikáciu. 

PRÍSTROJ NEREAGUJE: Potiahnite pomaly prstami od spodnej časti prístroja po celej dĺžke 
dotykovej plochy. Ak prístroj stále nereaguje, nabite ho naplno a skúste to znova. Ak napriek 
tomu prístroj nereaguje, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Nu Skin. 

SLABÁ BATÉRIA: Spodné svetlo na prístroji sa rozsvieti na jantárovo. Nabite prístroj. 

MIMORIADNE SLABÁ BATÉRIA: Keď sa používateľ pokúsi začať aplikáciu, jantárové svetlo na 
spodnej strane prístroja ageLOC Boost bude opakovane blikať. Znamená to, že batéria je príliš 
slabá na vykonanie aplikácie a prístroj sa vypne. Nabite prístroj.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA
Prístroj ageLOC Boost musíte zlikvidovať riadne podľa miestnych právnych predpisov a nariadení. 
ageLOC Boost obsahuje elektronické súčasti a lítium-polymérovú batériu, ktorá si vyžaduje 
likvidáciu oddelene od odpadu z domácností. Keď prístroj ageLOC Boost dosiahne koniec svojej 
životnosti, obráťte sa na miestny úrad pre likvidáciu odpadu, aby ste zistili, aké máte možnosti 
likvidácie a recyklácie.  

Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi pokynmi
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ÚDRŽBA
Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Spôsobí to zrušenie záruky. Vo vnútri nie sú žiadne časti, 
ktoré by mohol opraviť používateľ. 

Poškodené prístroje neposielajte letecky. 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ageLOC Boost
Maximálny výkon:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Nabíjajte iba magnetickou nabíjačkou ageLOC Boost.  

V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Nu Skin.

Magnetická nabíjačka ageLOC Boost
Vstup: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetická kompatibilita: v súlade s požiadavkami smernice Európskej únie 2014/30/EÚ 
o elektromagnetickej kompatibilite 
Bezpečnosť: v súlade s požiadavkami smernice Európskej únie o nízkom napätí 2014/35/EÚ 
Hmotnosť prístroja a akumulátora: 69,5 g

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE, VÝMENE A ZÁRUKE
LIMITOVANÁ ZÁRUKA 2 ROKY: Spoločnosť Nu Skin® zaručuje, že prístroj bude bez chýb 
materiálu a výroby počas dvoch rokov od dátumu, kedy vám bol doručený. Táto záruka 
sa nevzťahuje na poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo nehody. 
Ak dôjde k chybe produktu v rámci dvojročnej záručnej lehoty, kontaktujte miestne zákaznícke 
centrum spoločnosti Nu Skin®, kde vám umožnia jeho výmenu alebo opravu. Je možné, 
že bude potrebné predložiť oficiálny doklad o nákupe, na ktorom je uvedený dátum doručenia. 
Spoločnosť Nu Skin® si vyhradzuje právo preskúmať prístroj. Táto záruka nemá vplyv na vaše 
platné zákonné práva, ktoré sú špecifické pre krajinu zakúpenia. Tieto práva zostávajú chránené. 
Táto záruka platí v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Holandsko, Island, Írsko, Izrael, Juhoafrická republika, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina.

PATENTY
Čaká sa na mnohé americké a medzinárodné patenty.

VYMEDZENIE SYMBOLOV
Symbol Vymedzenie

Upozornenie

Pozrite si používateľskú príručku

Batérie likvidujte riadne v súlade s miestnymi 
pokynmi

Prístroj triedy III napájaný z osobitného zdroja 
napájania s mimoriadne nízkym napätím

Nabíjajte len s uvedenou nabíjačkou

Priamy prúd
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