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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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   Kontrollera regelbundet om apparaten har fått några skador. Använd den aldrig om den verkar 
ha fått det för att undvika personskador.

   ageLOC Boost innehåller ett icke-utbytbart litiumpolymerbatteri. För att förebygga risken för 
explosion ska du aldrig utsätta apparaten för värme. Förvara inte apparaten nära en värmekälla 
såsom element, brasa eller värmefläkt. Rådfråga transport-/flygbolaget innan du tar med dig 
denna apparat på ett flyg eller skickar den. 

   Uppladdningsbara batterier som de i ageLOC Boost, måste ha en minimumladdning för att 
fungera korrekt.. Vi rekommenderar att du laddar din apparat närhelst den indikerar att 
batteriet är lågt och att du undviker att förvara den oanvänd under flera månader för optimal 
batterihållbarhet.

   Obs! ageLOC Boost laddas via induktiv laddning. Använd alltid den medföljande laddaren 
vid laddning. Försök inte att ladda apparaten med någon annan typ av induktiv laddare. 
Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.

   Ladda inte apparaten i badrummet eller nära vatten.

   Använd inte hårda kemikalier eller slipmedel på din ageLOC Boost-apparat.

   Lämna inte din ageLOC Boost-apparat i en överdrivet varm eller kall miljö under en längre tid. 
Förvaras inomhus.

   Placera alltid din apparat på en värmebeständig, stabil och platt yta, särskilt under laddning. 

   Använd endast ageLOC Boost enligt bruksanvisningen och ej på skadad hud eller upphöjda 
födelsemärken eller hudfläckar. Använd inte ageLOC Boost under längre tid eller oftare än 
vad som anges i bruksanvisningen. Rengör handgreppet regelbundet.

SÄKERHETSANSVISNINGAR, VARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
ageLOC Boost och den magnetiska laddaren är testade vid tryck som motsvarar trycket på 
4 000 meters höjd. 

Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara. 

  VARNING: Använd endast den medföljande magnetiska laddaren för att ladda 
denna apparat.

   ageLOC Boost-apparaten får endast användas på frisk hud. Använd den inte om du har 
öppna sår, anlag för rosacea, metallallergier eller om du har problemhy eller mycket känslig 
hud. Innan du använder apparaten bör du kontrollera med läkare om det är lämpligt om du 
är gravid, använder pacemaker eller liknande apparater, har epilepsi, bär tandställning av 
metall, har metallimplantat eller om du har någon sjukdom.

   ageLOC Boost har utformats för att användas av vuxna. Personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar eller brist på kunskap eller erfarenhet och barn över 16 kan använda 
apparaten under tillsyn av en vuxen eller om de fått instruktioner om säker användning samt 
förståelse för de risker som föreligger. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll barn under uppsikt 
så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll ska ej utföras av barn.

   Använd inte direkt på läppar, ögon eller ögonlock. Apparaten och Activating Serum är enbart 
avsedda för extern användning. Om du upplever svullnad, ihållande rodnad eller onormal 
hudirritation ska du omedelbart sluta använda apparaten och, vid behov, kontakta en läkare. 
Nya användare av ageLOC Boost, personer med känslig hy eller tendens att utveckla allergier 
bör alltid testa produkten på ett litet hudområde innan den används enligt anvisningarna.

   För att minska risken för stötar, brännskador och andra skador, sänk inte ned ageLOC 
Boost-apparaten i vatten. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned 
i badkaret, duschen, handfatet eller toaletten. 
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När laddningen påbörjas kommer ageLOC Boost-apparaten att vibrera en gång och en 
stapelbaserad LED-indikator kommer långsamt att fyllas på, Den visar att apparaten laddar och 
den befintliga batterinivån. 

 
Efter två minuter kommer ljusstaplarna att lysa och stängas av för att visa den befintliga 
batterinivån. När apparaten är fulladdad kommer belysningen att sluta lysa och stängas av och 
stolpindikatorn fortsätter att vara svagt upplyst. 

ageLOC Boost laddas via induktiv laddning. Använd alltid den medföljande laddaren för att 
ladda apparaten. Försök inte att ladda apparaten med någon annan typ av induktiv laddare. 
Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.

INNAN DU BÖRJAR
Läs alla säkerhetsanvisningar och all teknisk information innan du använder din ageLOC 
Boost-apparat.

LADDA DIN AGELOC BOOST™-APPARAT
Se till att fulladda ageLOC Boost innan du använder apparaten för första gången. 

Innan du laddar den, se till att både apparaten och den magnetiska laddaren är helt torra.

Placera apparaten på den magnetiska laddaren (i rätt position, se diagrammet). Se till att 
magneterna klickas fast i rätt position. Anslut USB-kabeln till en strömkälla. 

Ladda ageLOC Boost-apparaten helt. 
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STEG 2 Använd tre pumptryck av ageLOC Boost Activating Serum som du trycker ut på 
apparatens ledande yta. När du använder apparaten, fördela Activating Serum jämt över 
ena ansiktshalvan. 

STEG 3 Påbörja appliceringen genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan. Apparaten 
kommer att vibrera lätt och visa att applicering pågår. Placera den ledande ytan på ansiktet och 
påbörja appliceringen på huden genom att använda långsamma uppåt- och utåtgående rörelser 
i en minut.

                                                                             

BRUKSANVISNING
Använd ageLOC Boost™ som en del i din morgonrutin, efter rengöring och ansiktsvatten. 

OBS! ageLOC Boost har designats speciellt för att användas tillsammans med ageLOC Boost 
Activating Serum. För din säkerhet och komfort rekommenderar vi inte att du använder 
apparaten med någon annan produkt än Activating Serum.

APPLIKATIONSTID
En applikation består av två (2) appliceringar om en minut på varje ansiktshalva. ageLOC Boost 
kommer kortvarigt att pausas efter en minut för att låta dig lägga på ytterligare ageLOC Boost 
Activating Serum på den ledande ytan innan du påbörjar applicering av den andra ansiktshalvan.

STEG 1 Slå på apparaten genom att svepa fingret uppåt längs hela styrplattan. Belysningen aktiveras.

                                            

Styrplatta

Styrplatta


1 min
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FÖR ATT PAUSA APPLICERINGEN Du kan när som helst dra fingret nedåt över hela styrplattan. 
För att återuppta behandlingen, svep åter uppåt längs hela styrplattan.

 
                                                                         pausa                               återuppta

FÖR ATT AVSLUTA APPLICERINGEN MANUELLT Under användningen kan du när som helst 
avsluta appliceringen genom att svepa två gånger nedåt längs hela styrplattan.  

X2

  

OBS! ageLOC Boost har utformats för att glida sakta över hudens yta och bör inte hållas stilla på 
en enda plats. Om du upplever ihållande rodnad eller onormal hudirritation ska du omedelbart 
sluta använda apparaten och, vid behov, kontakta en läkare. 

STEG 4 Apparaten kommer att pausas automatiskt när den första appliceringen är klar. Pumpa tre 
gånger och applicera serumet på apparatens ledande yta och fördela det jämt över den andra 
ansiktshalvan. Svep uppåt längs hela styrplattan. Apparaten kommer återigen att vibrera lätt. 
Fortsätt att använda långsamma uppåt- och utåtgående rörelser under den sista minuten. 

                                               

 

STEG 5 Apparaten kommer att slås av automatiskt efter komplett appliceringscykel. När du är färdig 
kan du massera in det serum som är över i huden och fortsätta med din vanliga hudvårdsrutin.

Styrplatta


1 min
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FÖR DIN  
AGELOC BOOST-APPARAT
ageLOC Boost bör rengöras i enlighet med dessa instruktioner efter varje användning för att 
undvika att smuts byggs upp. Efter varje användning, skölj av den ledande ytan på din ageLOC 
Boost-apparat under rinnande vatten för att garantera att smuts och överblivet serum försvinner. 
Torka apparaten noga med en tvättlapp. Förvara på en torr plats.

PROBLEMLÖSNING
FÖRLORAD KONDUKTIVITET VID ANVÄNDNING: Om mikrospänningens konduktivitet förloras 
temporärt kommer apparatens LED-belysta staplar att blinka i omgångar med fem korta blinkningar 
och fem skarpa vibrationer. Om detta händer bör du applicera mer ageLOC Boost Activating Serum 
på apparatensledande yta. Svep upp längs styrplattan för att återuppta appliceringen. 

APPARATEN REAGERAR INTE: Svep sakta upp från apparatens nedre del över hela styrplattan. 
Om apparaten fortfarande inte reagerar, ladda den helt och testa igen. Om apparaten 
fortfarande inte reagerar, kontakta Nu Skins supporttjänster. 

LÅG BATTERINIVÅ: Belysningen under apparaten kommer att lysa orangebrunt. Ladda apparaten. 

EXTREMT LÅG BATTERINIVÅ: Det orangebruna ljuset under ageLOC Boost kommer att blinka flera 
gånger när användaren försöker att påbörja en applicering. Detta visar att det inte finns tillräckligt 
batteri för att genomföra en applicering och apparaten kommer att slås av. Ladda apparaten.

KASSERING
Du måste kassera din ageLOC Boost i enlighet med lokala lagar och förordningar. ageLOC 
Boost innehåller elektroniska komponenter och ett litiumpolymerbatteri som inte ska 
kastas i hushållssoporna. När ageLOC Boost har nått slutet av sin livscykel, kontakta din 
lokala avfallshanteringsavdelning för att ta reda på hur du bör kassera den och vilka 
återvinningsalternativ som finns.

Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna 
för din hemort
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UNDERHÅLL
Försök inte att reparera apparaten på egen hand. Detta upphäver eventuella garantier. Det finns 
inga delar inuti som kan bytas ut av användaren. 

Skicka inte skadade apparater med flygfrakt. 

TEKNISK INFORMATION
ageLOC Boost™
Maximal utgångseffekt:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Ladda enbart med ageLOC Boosts egen magnetiska laddare.  

Kontakta Nu Skins supporttjänster vid skada.

ageLOC Boosts magnetiska laddare
Ingångseffekt: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetisk kompabilitet: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2014/30/EU 
Säkerhet: Uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 
Vikt, apparat och batteri: 69,5 g

UNDERHÅLL, ERSÄTTNING OCH GARANTI
BEGRÄNSAD TVÅÅRSGARANTI: Nu Skin® garanterar att din apparat är fri från defekter i material 
och sammansättning i två år från leveransdatum. Garantin täcker inte skador på produkten som 
uppstått genom olyckor eller felhantering. Om apparaten går sönder inom tvåårsperioden, 
kontakta din lokala Nu Skin®-support för reparation eller byte av produkt. Du kan bli ombedd att 
uppvisa ett inköpskvitto som visar inköpsdatum. Nu Skin® förbehåller sig rätten att undersöka 
apparaten. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i inköpslandet, dessa kvarstår 
oförändrade. Garantin är giltig i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna. Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

PATENT
Flera väntande patentansökningar i USA och andra länder.

DEFINITION AV SYMBOLER
Symbol Beskrivning

Varning

Se användarmanualen

Kassera batteriet i enlighet med anvisningarna för 
din hemort

Klass III-apparat som strömförs av en separat 
strömkälla med separat extra låg spänning (SELV)

Bör endast laddas med medföljande laddare

Likström
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