
Nu Skin -laitteet

KÄYTTÖTARKOITUS?

KÄYTTÖ

HYÖDYT

TAUSTALLA OLEVA 
TIEDE

Kaunis iho saa olon tuntumaan pysäyttämättömältä. Nu Skinin kotikäyttöisillä ihonhoitolaitteilla voit vapaasti luoda 
itsellesi ihonhoitotavat, joilla saavutat juuri sen. 

ageLOC LumiSpa ja 
Activating Cleanser

ageLOC Boost ja 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa ja 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa ja Body Shaping Gel

Kirkastavia hyötyjä ja hehkua

Kerran päivässä kahden minuutin 
ajan puhdistuksen ja kasvoveden 
käytön jälkeen. 

Vaihtelevilla sykäyksillä toimiva 
mikrovirta

Parantaa ihon luonnollista 
kauneutta ja takaa kirkkaamman, 
täyteläisemmän ja kimmoisamman 
ihon1.

Perusteellinen puhdistus

Ensimmäisenä osana ihonhoitorutiinia; 
aamuisin ja iltaisin kahden minuutin 
ajan.

Two-Sense Motion -teknologia

Hehkuva iho, joka on näkyvästi 
puhtaampi, sileämpi ja pehmeämpi 
ja jossa ihohuokoset näkyvät 
vähemmän. 

Vanhenemista hidastava ihonhoito Vartalon muovaus ja kiinteyttäminen

Puhdistuksen jälkeen 2–3 kertaa 
viikossa.

3 kertaa viikossa.

Tasainen/galvaaninen mikrovirta Sykkivä tasainen/galvaaninen 
mikrovirta

Kiinteyttää ja kohottaa ihoa sekä 
poistaa epäpuhtauksia ja auttaa 
näkyvästi vähentämään juonteita ja 
ryppyjä2.

Vähentää näkyvää selluliittia 
ja silottaa ihoa, minkä ansiosta 
iho näyttää kiinteämmältä ja 
tasaisemmalta.

*Lähde Euromonitor International Ltd; Vähittäishintojen ehdot (Retail Value RSP terms); kaikki kanavat; 2017–2020. Kauneudenhoitojärjestelmät ovat kotikäyttöisiä ihon- ja kauneudenhoitolaitteita, jotka yhdistetään yksinomaan tai suositellaan 
käytettäväksi saman tuotemerkin ulkoisesti käytettävän kulutustuotteen kanssa. Väittämän vahvistus perustuu Euromonitorin räätälöityyn tutkimukseen ja metodologiaan tammi–maaliskuulta 2021. Kotikäyttöisten ihon- ja kauneudenhoitolait-
teiden myynti sisältää sähkötoimiset kasvojen puhdistusaineet Passport-tietokannan määrityksen mukaan. Tämä kategoria ei sisällä hiustenhoito-/karvanpoistolaitteita, vartaloshavereita eikä suunhoitolaitteita. 
1 Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen suorittamasta arvioinnista, joka perustui 12-viikkoiseen, sokkoistettuun in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 32 naispuolista 25–40-vuotiaista osallistujaa käytti ageLOC Boost -järjestelmää 
kerran päivässä 12 viikon ajan. 
2 Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen vuonna 2020 suorittamasta arvioinnista, joka perustui 4-viikkoiseen, sokkoistettuun, satunnaistettuun in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 30 naispuolista osallistujaa käyttivät järjestelmää 
kolmesti viikossa.



Hyödyt Käyttöohjeet

Miten ageLOC LumiSpa toimii?

Activating Cleanser -puhdistusaineet

•  37 % sileämpi iho vain yhden käyttökerran 
jälkeen3.

•  37 % pehmeämpi iho vain yhden käyttökerran 
jälkeen3.

• 2x näkyvästi puhtaampi iho 12 viikon jälkeen4.

• 62 % enemmän hehkua 12 viikon jälkeen4.

• Vähemmän näkyvät ihohuokoset.

• Kirkkaampi ja kuulaampi iho.

• Näkyvästi virkistynyt iho.

Ihonhoito ei pääty puhdistukseen. 
Viimeistele ihonhoitohetki hoitamalla 
silmien alla ja ympärillä olevaa 
herkkää ihoa. Käytä ageLOC 
LumiSpa Accent Head & IdealEyes 
-yhdistelmää yhdessä laitteesi kanssa 
silmänympärysalueen kuorimiseen 
ja virkistämiseen ihon tarvitsemalla 
hellävaraisella tavalla.

Kostuta kasvot lämpimällä vedellä ja levitä 
sitten omalle ihotyypillesi parhaiten sopivaa 
Activating Cleanser -puhdistusainetta. 
Kostuta silikonipää ja kytke laite päälle.

Liikuta hitaasti kasvoilla laajoin liikkein. Älä 
hankaa tai paina liian kovaa. Laite pysähtyy, 
jos käytät sitä väärin.Laite pysähtyy aina 
30 sekunnin välein. Tämä on merkki siitä, että 
on aika siirtyä käsittelemään jotakin toista 
kasvojen kohtaa. Kahden minuutin käytön 
jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Huuhtele kasvot lopuksi vedellä ja taputtele 
hellävaraisesti kuivaksi. Käytä sitten vielä 
muita haluamiasi ihonhoitotuotteita. 
Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä 
ageLOC LumiSpa -järjestelmää kahdesti 
päivässä aina kahden minuutin ajan.

Irrota silikonipää ja huuhtele se. Kuivaa 
hellävaraisesti pyyhkeellä. Säilytä laite 
kuivassa paikassa. 

Pehmeällä silikonipäällä varustetun ageLOC® LumiSpan ainutlaatuinen Two-Sense Motion 
-teknologia mahdollistaa laitteen liikkumisen juuri sillä taajuudella, jolla saadaan sileämpi ja 
pehmeämpi iho jo ensimmäisellä käyttökerralla.

Suunniteltu kuivan, normaalin/sekaihon, rasvaisen, herkän tai epäpuhtauksiin taipuvaisen ihon 
tarpeisiin. Tarjoavat pehmentävän ja puhdistavan vaikutuksen, jota laite tarvitsee toimiakseen 
oikein. Jokainen puhdistusaine sisältää ageLOC-sekoitusta, jonka vaikutus kohdistuu ihon 
ikääntymisen näkyvien merkkien syihin.
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ageLOC LumiSpa ja Activating Cleanser
Yksi vaihe, kaksi minuuttia, seitsemän hyötyä.

3 Tulokset perustuvat 4-viikkoiseen in vivo -kuluttajatutkimukseen, johon osallistui 80 herkkäihoista koehenkilöä, jotka käyttivät ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin -puhdistusainetta Firm Silicone Head -silikonipään kanssa.
4 Tulokset perustuvat 12-viikkoiseen in vivo -kuluttajatutkimukseen, johon osallistui 150 naispuolista, eri ihotyyppejä edustavaa koehenkilöä. Edellä kuvatut tulokset koskevat koehenkilöitä, joilla on normaali tai sekaiho. Koehenkilöille annettiin ohjeeksi käyttää ageLOC LumiSpata 
yhdessä Normal Silicone Head -silikonipään ja ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin -puhdistusaineen kanssa aamuin illoin normaalin kasvojenpuhdistusaineensa käytön sijaan.

Lisätarvikkeet  
silmänympärysalueen  
hoitoon




1m in


1m in

ageLOC Boost ja Activating Serum
Nauti kirkkaammasta ja täyteläisemmästä ihosta vain kahden minuutin päivittäisellä käytöllä.

Ensimmäiset näkyvät 
hyödyt saadaan vain 
7 päivässä1, ja hyödyt 
kestävät koko päivän 

ajan5.

Hyödyt Käyttöohjeet Ennen/jälkeen-kuva1

Vaihtelevilla sykäyksillä toimiva mikrovirtateknologia

Activating Serum

•  Parantaa ihon luonnollista kauneutta ja takaa kirkkaamman, 
täyteläisemmän ja kimmoisamman ihon1.

• Edistää ihon solujen vaihtuvuutta.

•  Auttaa vähentämään ihon ennenaikaisia ikääntymisen 
merkkejä.

• Kuorii hellävaraisesti.

•  Laite hyödyntää patenttia odottavaa, vaihtelevilla 
sykäyksillä toimivaa mikrovirtateknologiaa, joka optimoi ja 
aktivoi ihoa niin, että iho saa nuorekkaamman ilmeen.

Aloita puhdistamalla iho ja käyttämällä kasvovettä. 
Kytke sitten laite päälle pyyhkäisemällä sormella 
ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. 

Annostele kolme pumppausta ageLOC 
Boost Activating Serumia laitteen 
johdinpinnalle. Levitä toiselle puolelle kasvoja.

Ennen käyttöä

Ennen käyttöä

12 viikon jälkeen

12 viikon jälkeen

Aloita käyttö pyyhkäisemällä sormella 
ylöspäin koko kosketuspinnan pituudelta. 
Liu’uta johdinpintaa kasvoilla ylös- ja 
ulospäin suuntautuvin liikkein.

Toista vaiheet 2 ja 3 toisella puolella 
kasvoja.

Hiero ylimääräinen Activating Serum 
ihoon ja suorita sitten muut päivittäiset 
ihonhoitotoimesi.

Jaksottaisia, vaihtelevia sykäyksiä lähetetään ihoon. Optimoi yhdessä Activating Serumin 
kanssa käytettynä ihon niin, että siitä tulee nuorekkaamman näköinen.

• ageLOC-sekoitus
•  kirkastava sekoitus: hietamerinarsissin 

uutetta, C-vitamiinia ja niasiiniamidia

• sormilimetin hedelmäuute
•  täyteläisyyttä antava sekoitus: erilaisia 

hedelmäuutteita ja hyaluronihappoa

Takaa optimaalisen johtuvuuden vaihtelevilla sykäyksillä toimivalle mikrovirralle sekä 
ihonhoidollisia hyötyjä tärkeimpien ainesosiensa ansiosta, jotka ovat:
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5 Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen suorittamasta arvioinnista, joka perustui 6-viikkoiseen in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 20 naispuolista 25–40-vuotiaista osallistujaa käyttivät ageLOC Boost Activating Serum -seerumia yhdessä ageLOC Boost -laitteen 
kanssa kerran päivässä 6 viikon ajan.
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ageLOC Galvanic Spa ja Facial Gels
Etsitkö nuorekkaan näköisen ihon salaisuutta? Olet löytänyt sen.

Hyödyt Käyttöohjeet Ennen/jälkeen-kuva6

Tasainen/galvaaninen mikrovirtateknologia

Facial Gels -kasvogeelit

•  Auttaa näkyvästi vähentämään juonteita ja ryppyjä 
ja tekemään ihosta kiinteämmän, kohotetumman ja 
sileämmän näköisen6.

•  Keskittyy ikääntymisen syihin niiden alkulähteillä ihon 
säilyttämiseksi nuorekkaan näköisenä ja näkyvien 
ikääntymisen merkkien vähentämiseksi.

•  Elvyttää ja virkistää väsynyttä ja rasittunutta ihoa.

•  Auttaa taistelussa ympäristön stressitekijöiden 
aiheuttaman hapettumisstressin negatiivisia vaikutuksia 
vastaan.

•  Galvaaninen virta tukee hyödyllisten ainesosien 
imeytymistä orvasketeen.

Levitä ihon puhdistuksen jälkeen 
yhden Pre-Treat Gel -ampullin sisältö 
tasaisesti kasvojen ja kaulan iholle. Vältä 
silmänympärysihoa, silmäluomia ja huulia. 

Ennen käyttöä Yhden 
käyttökerran 

jälkeenKastele kätesi perusteellisesti NaPCA 
Moisture Mist -suihkeella tai vedellä. 
Pitele laitetta kostealla kädellä samalla, kun 
kosket laitteen takana olevaa kromilevyä, 
ja liu’uta hoitopäätä hitaasti ihollasi. Vältä 
herkkiä alueita, kuten silmänympärysihoa, 
silmäluomia ja huulia.

Galvaanisen ohjelman lopussa laitteesta 
kuuluu pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä 
piippausta, minkä jälkeen laite sammuu 
automaattisesti. Puhdista jäljellä oleva geeli 
iholtasi ja laitteesta kostealla pyyhkeellä.

Toista sama prosessi kokonaisuudessaan 
yhdellä kokonaisella ageLOC Treatment 
Gel -ampullilla ja valitsemalla laitteesta 
ohjelma numero 2 (3 minuuttia).

Laite käyttää magneettien toimintaa jäljittelevällä tavalla tasavirtoja tukemassa ainesosien 
pääsyä ihoon. Asetuksista valitaan ensin negatiivinen virta, joka vie negatiivisesti varautuneen 
Pre-Treat Gel -geelin ihoon, missä se sitoo epäpuhtauksia. Seuraavaksi valitaan positiivinen 
virta, joka vetää epäpuhtaudet pois ja työntää Treatment Gel -geelin positiivisesti 
varautuneet ageLOC-ainesosat orvasketeen.
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6 Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen vuonna 2020 suorittamasta arvioinnista, joka perustui 4-viikkoiseen, sokkoistettuun, satunnaistettuun, in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 30 naispuolista osallistujaa käyttivät järjestelmää kolmesti viikossa. 

Paina valintapainiketta, kunnes näytöllä 
näkyy numero 1 (2 minuuttia).

Vähemmän näkyviä silmäkulman ryppyjä.

Vähemmän näkyviä juonteita ja ryppyjä silmänalusalueella.

Silmäpussien kohotus / kiinteämpi iho 
silmänympärysalueella.
Vähemmän näkyviä hienoja juonteita poskien 
alueella.
Vähemmän näkyviä nasolabiaalisia juonteita 
(”naururyppyjä”).

Kohotettu ulkonäkö leuan alueella / kiinteämpi iho.
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•  kehäkukka- ja merileväuute (Pre-Treat Gel -geelissä) 
•  ageLOC-ainesosat, arginiini ja ihoa hoitavat aineet, vihreä tee -uute sekä Jania rubens -uute 

(CEA) (Treatment Gel -geelissä)

Mikä on edellä mainittujen mahtavien hyötyjen salaisuus? Yhdistelmä laitteen tarjoamia etuja 
ja seuraavia tärkeimpiä ainesosia:

48 % kimmoisampi iho  
4 viikon käytön jälkeen6! 



ageLOC Galvanic Body Spa ja Body Shaping Gel
Entistä upeampi vartalo.

Hyödyt Käyttöohjeet Ennen/jälkeen-kuva7

Sykkivä tasainen/galvaaninen mikrovirtateknologia

Body Shaping Gel

•  Keskittyy ikääntymisen syihin niiden alkulähteillä ihon 
säilyttämiseksi nuorekkaan näköisenä ja näkyvien 
ikääntymisen merkkien vähentämiseksi.

•  Auttaa silottamaan näkyvää selluliittia ja tekee näin 
ihosta kiinteämmän ja tasaisemman.

•  Vahvistaa ihon soluväliainetta, mikä auttaa saamaan ja 
säilyttämään nuorekkaan näköisen ihon.

•  Patentoitu sykkivä galvaaninen virta auttaa 
stimuloimaan ihoa ja tukee hyödyllisten ainesosien 
pääsyä orvasketeen.

Levitä ageLOC Body Shaping Gel 
-geeliä kohtaan, johon haluat vaikutuksen 
välittömästi kohdistuvan. Ennen käyttöä 6 viikon jälkeen

Paina käynnistyspainiketta kerran. 
ageLOC-renkaat tulevat näkyviin näytön 
keskelle.

Aseta johdinpinta sitä ihon kohtaa vasten, 
johon olet levittänyt ageLOC Body 
Shaping Gel -geeliä. Kuulet yhden, kaksi 
tai kolme piippausta, kun laite säätää virran 
tason automaattisesti ihosi mukaan. Aloita 
kevyesti hieromaan pyörittelevin liikkein 
kohdassa, johon on levitetty geeliä.

Ohjelman lopussa laitteesta kuuluu 
pitkä piippaus ja kaksi lyhyttä piippausta 
merkkinä siitä, että ohjelma on valmis. 
Pyyhi ylimääräinen tuote pois iholta ja 
käytä lopuksi vielä ageLOC Dermatic 
Effects -voidetta hyötyjen tehostamiseksi.

Toisiaan hylkiviä sähköisiä varauksia hyödyntävä galvaaninen sykkivä mikrovirtateknologiamme 
on optimoitu tukemaan tärkeimpien ainesosien pääsyä käsivarsien, vatsan seudun, pakaroiden 
ja reisien ihoon, ja mikrovirtasykäykset auttavat stimuloimaan ihoa. Yhdessä ageLOC Body 
Shaping Gel -geelin kanssa käytettynä tämä teknologia auttaa vähentämään ihon ikääntymisen 
näkyviä merkkejä ja tekee ihosta sileämmän, kiinteämmän ja nuorekkaamman näköisen.

Nämä mahtavat hyödyt saadaan aikaan laitteen tarjoamien etujen ja näiden negatiivisesti 
varautuneiden tärkeimpien ainesosien yhdistelmällä: 
• Laminaria digitata -uute
• kaakaopuun uute
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Katso www.nuskin.com-sivuston sanastosta luettelo 
kaikista rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

Kostuta sormesi ja kämmenesi 
perusteellisesti vedellä tai NaPCA
Moisture Mist -suihkeella.

2

Levitä ageLOC Dermatic Effects 
-voidetta kahdesti päivässä tehdäksesi 
vartalosi ihosta vieläkin tasaisemman ja 
sileämmän.

Vahvista vaikutusta 
ageLOC Dermatic Effects 
-voiteella

7 Kun ageLOC Galvanic Body Spata oli käytetty kuuden viikon ajan yhdessä ageLOC Body Shaping Gel -geelien kanssa kolmesti viikossa ja ageLOC Dermatic Effects -voidetta samaan aikaan kahdesti päivässä.
8 Tulokset saatu ulkopuolisen tahon ammattimaisesta arviosta, joka perustui 12-viikkoiseen, 30 naispuolisen, 18-60-vuotiaan koehenkilön in vivo -tutkimukseen. ageLOC Body Shaping Gel -geeliä ja ageLOC Galvanic Body Spa 
-laitetta käytettiin kumpaakin kolme kertaa viikossa viiden minuutin ajan reisiin, vatsaan, pakaroihin ja olkavarsiin. ageLOC Dermatic Effectsiä käytettiin kahdesti päivässä.

82 %:lla käyttäjistä reisien 
iho kiinteytyi8.



Nu Skin -laitteiden vertailutaulukko

GALVAANINEN VIRTA TUKEE 
HYÖDYLLISTEN AINESOSIEN 

VIEMISTÄ IHON ORVASKESIIN.

KUN SITÄ KÄYTETÄÄN YHDESSÄ 
ERITYISESTI SUUNNITELLUN 

TUOTTEEN KANSSA, MIKROVIRTA 
OPTIMOI JA AKTIVOI IHOA.

LUMISPA-
JÄRJESTELMÄ

(Laite yhdessä ageLOC 
Activating Cleanser 
-tuotteiden kanssa)

Vastuuvapauslauseke:  
Olemme listanneet tärkeimmät edut, mutta monilla 
laitteillamme + kosmeettisilla tuotteillamme on myös 

toissijaisia etuja.

*Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen vuonna 2020 suorittamasta arvioinnista, joka perustui 4-viikkoiseen, sokkoistettuun, satunnaistettuun in vivo -kuluttajatutkimukseen, jossa 30 naispuolista koehenkilöä 
käytti järjestelmää kolmesti viikossa. 
**Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen suorittamasta arvioinnista, joka perustui 12-viikkoiseen, sokkoistettuun in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 32 naispuolista 25–40-vuotiasta osallistujaa käytti ageLOC 
Boost -järjestelmää kerran päivässä 12 viikon ajan. 

SUURIMMAT 
EDUT

LUMISPA ACCENT
(Laite yhdessä ageLOC 

LumiSpa IdealEyes -tuotteen 
kanssa)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA 

-JÄRJESTELMÄ
(Laite yhdessä ageLOC Facial 

Gels -tuotteiden kanssa)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA JA 
TRU FACE LINE 

CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA YHDESSÄ 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP 

& HAIR SERUM 
-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA YHDESSÄ 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL 

-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA YHDESSÄ 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL 

-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC BOOST 
SYSTEM

(Laite yhdessä ageLOC 
Boost Activating Serumin 

kanssa)

KUN SITÄ KÄYTETÄÄN YHDESSÄ 
ERITYISESTI SUUNNITELLUN 

TUOTTEEN KANSSA, 
MIKROVIRTA OPTIMOI JA 

STIMULOI IHOA.

VÄHENTÄÄ IKÄÄNTYMISEN 
NÄKYVIÄ MERKKEJÄ

KESKITTYY IHON ENNENAIKAISIIN 
IKÄÄNTYMISEN MERKKEIHIN

VÄHENTÄÄ PIENTEN JUONTEIDEN 
JA RYPPYJEN NÄKYMISTÄ

MUOTOILLUMPI ULKONÄKÖ

KOHOTETUT YLÄLUOMET

KIINTEÄMMÄN NÄKÖINEN IHO

PARANTAA IHON JOUSTAVUUTTA

TÄYTELÄISEMMÄN JA 
KIMMOISAMMAN NÄKÖINEN IHO

X X X X X

X

X

X X X X X(HIUSPOHJA)

X

X X (SILMIEN/SUUN/
OTSAN ALUEILLA)

X*

X

X (SILMIENYMPÄRYS) X X (REIDET, VATSA  
JA OLKAVARRET) XX (REIDET, VATSA  

JA OLKAVARRET)

X*

X**



HELLÄVARAINEN KUORINTA 
IHON SOLUJEN VAIHTUVUUDEN 

EDISTÄMISEKSI

SILEÄN JA PEHMEÄN NÄKÖINEN 
IHO

Vastuuvapauslauseke:  
Olemme listanneet tärkeimmät edut, mutta monilla 

laitteillamme + kosmeettisilla tuotteillamme on 
myös toissijaisia etuja.

**Tulokset on saatu kolmannen osapuolen ammattilaisen suorittamasta arvioinnista, joka perustui 12-viikkoiseen, sokkoistettuun in vivo -kuluttajatutkimukseen, jonka 32 naispuolista 25–40-vuotiaista osallistujaa käytti ageLOC 
Boost -järjestelmää kerran päivässä 12 viikon ajan.
***Tulokset on saatu käyttämällä ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum -tehoseerumia kahdesti päivässä ja sen jälkeen käyttämällä ageLOC Galvanic Spa -laitetta kahden minuutin ajan. Lisäksi hiusten peruspesuun on 
käytetty ageLOC Nutriol Shampoota ja saman sarjan hoitoainetta.

SUURIMMAT 
EDUT

PERUSTEELLISESTI 
PUHDISTETTU IHO

PARANTAA HUOKOSTEN 
ULKONÄKÖÄ

VÄHEMMÄN SILMIEN 
TURVOTUSTA/PUSSEJA JA 

TUMMIA SILMÄNYMPÄRYKSIÄ

TUUHEAMMAN, PAKSUMMAN JA 
TERVEEMMÄN NÄKÖISET HIUKSET

VAHVISTAA HIUKSIA

SILENTÄÄ APPELSIINI-IHON
NÄKYMISTÄ

IHON HEHKU/KIRKKAUS

IHONVÄRIN TASAISUUS

X X
X**

X

X X X X
X

X X**

X

X***

X

X X

Nu Skin -laitteiden vertailutaulukko

LUMISPA-
JÄRJESTELMÄ

(Laite yhdessä ageLOC 
Activating Cleanser 
-tuotteiden kanssa)

LUMISPA ACCENT
(Laite yhdessä ageLOC 

LumiSpa IdealEyes -tuotteen 
kanssa)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA 

-JÄRJESTELMÄ
(Laite yhdessä ageLOC Facial 

Gels -tuotteiden kanssa)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL 
SPA JA TRU FACE 

LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA YHDESSÄ 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP 

& HAIR SERUM 
-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA YHDESSÄ 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL 

-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA YHDESSÄ 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL 

-TUOTTEEN KANSSA

ageLOC BOOST 
SYSTEM

(Laite yhdessä ageLOC 
Boost Activating Serumin 

kanssa)


