
Nu Skin készülékek

MIRE VALÓ?

ALKALMAZÁS

JÓTÉKONY 
HATÁSOK

A TECHNOLÓGIA

Ha gyönyörű a bőröd, jól érzed magad benne. A Nu Skin otthoni szépségápolási készülékeivel olyan rutint alakíthatsz ki 
magadnak, amely segít a megszépülésben. 

Az ageLOC LumiSpa és az 
Activating Cleanser arctisztító

Az ageLOC Boost és az 
Activating Serum

Az ageLOC Galvanic Spa és 
a Facial Gels arckezelő gélek

Az ageLOC Galvanic Body 
Spa és a Body Shaping Gel 

alakformáló gél
Ragyogó megjelenés

Tisztítás és tonizálás után napi 
egyszer két percig 

Változó impulzusú mikroáram

Kiemeli a bőr természetes szépségét 
az élénkebb, teltebb és rugalmasabb 
arcbőr végett1.

Alapos arctisztítás

A rutin első lépéseként minden 
reggel és este két percig

Two-Sense Motion technológia

Láthatóan tisztább, simább, puhább 
és ragyogóbb bőr, halványabb 
pórusok. 

Öregedésgátló bőrápolás Alakformálás és tónusossá tétel

Tisztítás után heti 2-3 alkalommal Heti 3-szor

Egyen/galván mikroáram Pulzáló egyen/galván mikroáram

Feszessé és simává varázsolják 
bőrt, miközben megszabadítják a 
szennyeződésektől, továbbá láthatóan 
csökkentik a ráncok és barázdák 
megjelenését2.

Csökkenti a narancsbőr 
megjelenését, és simítja a bőrt 
a feszesebb, tónusosabb külső 
érdekében.

*Forrás: Euromonitor International Ltd; kiskereskedelmi érték kiskereskedelmi eladási ár (Retail Value RSP) alapján; összes csatorna; 2017 és 2020. A szépségápolási rendszerek olyan otthoni bőrápoló szépségápolási készülékek, amelyeket 
kifejezetten ugyanannak a márkának a helyileg alkalmazandó készítményével ajánlott használni. Az állítás alapja az Euromonitor 2021. január-márciusban végzett egyedi kutatása és módszertana. Az otthoni bőrápoló szépségápolási készülékek 
értékesítési adatai a Passport adatbázisban meghatározott elektromos arctisztítókat tartalmazzák. A kategória nem tartalmazza a hajápolókat, szőrtelenítőket, borotvákat vagy szájhigiéniai készülékeket. 
1 Az eredmények egy független professzionális in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 12 héten keresztül 32, 25 és 40 év közötti nő használta naponta az ageLOC Boost rendszert. 
2 Az eredmények egy 2020-as független professzionális véletlenszerű in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 4 héten keresztül 30 női alany arcának egyik oldalán használta a rendszert, heti három alkalommal.



Jótékony hatások Használat

Hogyan működik az ageLOC LumiSpa?

Activating Cleanser arctisztítók

• 37%-kal simább bőr egyetlen használat után3.

• 37%-kal puhább bőr egyetlen használat után3.

• 2-szer tisztább bőr 12 hét után4.

• 62%-kal ragyogóbb bőr 12 hét után4.

• Halványabb pórusok.

• Tisztább, ragyogóbb bőr.

• Láthatóan frissebb arcbőr.

A bőrápolás nem ér véget a tisztításnál. 
Egészítsd ki a rutinodat, és ápold a 
szemkörnyék finom bőrét! Használd az 
ageLOC LumiSpa Accent Head & 
IdealEyes párosát a készülékeddel a 
szemkörnyék gyengéd hámlasztására és 
élénkítésére!

Nedvesítsd be az arcodat meleg vízzel, majd 
vidd fel a bőrtípusodnak megfelelő Activating 
Cleanser arctisztítót. Nedvesítsd be a szilikon 
fejet, és kapcsold be a készüléket.

Csúsztasd végig arcodon lassú, széles 
mozdulatokkal. Ne dörzsöld, és ne nyomd rá 
túl erősen. Helytelen használat következtében a 
készülék megáll. 30 másodpercenként szünetet 
tart. Ekkor kell áttérned az arc következő 
területére. Két perc után a készülék kikapcsol.

Öblítsd le az arcodat, finoman töröld szárazra, 
majd alkalmazz további bőrápoló készítményeket! 
A legjobb eredményért használd az ageLOC 
LumiSpa rendszert napi 2-szer két percig.

Vedd le és mosd el a szilikon fejet. Finoman 
töröld szárazra egy törölközővel, és tárold a 
készüléket száraz helyen. 

Az ageLOC LumiSpa szabadalmazott Two-Sense Motion technológiája segítségével a 
puha szilikon fej optimális frekvencián mozog ahhoz, hogy már az első használatot követően 
simább és puhább bőrt eredményezzen.

Kifejezetten a száraz, a normál/vegyes, a zsíros, az érzékeny és a pattanásos bőr igényeit 
szem előtt tartva alkottuk meg, illetve azzal a céllal, hogy kipárnázza a bőrt a készülék feje 
alatt, és alapos tisztítást tegyen lehetővé. Mindegyik arctisztító tartalmazza az ageLOC-
keveréket, amely felveszi a harcot a bőröregedés látható jeleinek forrásával.

1

2

3

4

Az ageLOC LumiSpa és az Activating Cleanser arctisztító
1 lépés. 2 perc. 7 jótékony hatás.

3 Az eredmények egy 4 hetes in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 80, érzékeny bőrű alany használta az ageLOC LumiSpa Activating Cleanser normál-vegyes bőrre való arctisztítót a Firm Silicone Head durva felületű szilikon fejjel.
4 Az eredmények egy 12 hetes in-vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 150, különböző típusú arcbőrrel rendelkező nő vett részt. A fenti eredmények a normál-vegyes bőrrel rendelkező alanyokra vonatkoznak. Az alanyok azt az utasítást kapták, hogy saját arctisztítójuk 
helyett használják az ageLOC LumiSpa készüléket a normál szilikon fejjel és az ageLOC LumiSpa Activating Cleanser normál-vegyes bőrre való arctisztítóval minden reggel és este.

Emeld újabb szintre a 
szemkörnyékápolást




1m in


1m in

Az ageLOC Boost és az Activating Serum
Csupán napi két perc, és Te is telt bőrrel ragyoghatsz!

Az első látható 
eredmények akár 7 napon 

belül1, az egész nap 
során5 megtapasztalható 

előnyökkel!

Jótékony hatások Használat Előtte/utána képek1

A változó impulzusú mikroáram technológiája

Activating Serum

•  Kiemeli a bőr természetes szépségét az élénkebb, 
teltebb és rugalmasabb arcbőr végett1.

• Elősegíti a sejtmegújulást.

• Segíti a korai öregedés jeleinek csökkentését.

• Gyengéd hámlasztást nyújt.

•  A szabadalomra váró változó impulzusú mikroáram 
technológiájával működik, amely optimalizálja és 
élénkíti a bőrt a fiatalosabb megjelenés érdekében.

Tisztítás és tonizálás után húzd fel az ujjadat az 
érintőfelületen, hogy bekapcsold a készüléket. 

Adagolj három cseppnyi ageLOC Boost 
Activating Serumot a készülék vezető 
felületére. Dolgozd el az arcod egyik oldalán.

Használat előtt

Használat előtt

12 hét múlva

12 hét múlva

Először húzd végig az ujjad az érintőfelületen 
alulról felfelé. Simítsd a vezető felületet 
az arcodon felfelé és kifelé irányuló 
mozdulatokkal.

Ismételd meg a 2. és 3. lépést az arc másik 
oldalán.

Masszírozd a bőrödbe a felületen maradt 
Activating Serumot, majd végezd el a 
bőrápolási rutinod további lépéseit.

A készülék időszakosan váltakozó impulzusokat juttat a bőrbe. Az Activating Serummal 
együtt optimalizálják a bőrt a fiatalosabb megjelenés érdekében.

• ageLOC-keverék
•  Ragyogásfokozó keverék: tengerpartililiom-

kivonat, C-vitamin és niacinamid

• Ausztrálcitrom-kivonat
•  Teltséget fokozó keverék: 

gyümölcskivonatok és hialuronsav

Optimális vezetést biztosít a változó impulzusú mikroáram és a kulcsösszetevők bőrápoló 
hatása számára:
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5 Az eredmények egy független professzionális in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 6 héten keresztül 20, 25 és 40 év közötti nő használta naponta egyszer az ageLOC Boost Activating Serum terméket az ageLOC Boost készülékkel.
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Az ageLOC Galvanic Spa és a Facial Gels arckezelő gélek
Kíváncsi vagy a fiatalos megjelenésű bőr titkára? Akkor jó helyen jársz!

Jótékony hatások Használat Előtte/utána képek6

Egyen/galván mikroáram technológia

Facial Gels arckezelő gélek

•  Segíti a ráncok és barázdák látható csökkentését a 
feszesebb, tónusosabb és kontúrosabb megjelenésért6.

•  Célba veszi az öregedés kiváltó forrását a fiatalos 
külső megőrzése és az öregedés jeleinek csökkentése 
érdekében.

•  Élénkíti és revitalizálja a fáradt és megviselt bőrt.

•  Segít felvenni a harcot a környezeti stressztényezők 
okozta oxidatív stressz negatív hatásai ellen.

•  A galvánáram segíti az összetevők felszívódását a 
felhámban.

A szemkörnyék és az ajkak elkerülése 
közben vigyél fel az arcodra és a nyakadra 
egyenletesen egy egész ampullányi Pre-Treat 
Gel előkezelő gélt tisztítás után. 

Használat előtt Egyetlen kezelés 
után

Alaposan nedvesítsd be a kezed a NaPCA 
Moisture Mist testpermettel vagy vízzel. Tartsd 
a készüléket a nedves kezedben, miközben 
érj hozzá a hátulján található króm felülethez, 
és lassan csúsztasd az arcodon a kezelőfejet. 
Kerüld el az érzékeny területeket, mint pl. a 
szemet, a szemhéjat és az ajkat.

A galvánáramos kezelés végét egy hosszú 
sípszó jelzi, amelyet két rövid sípolás kísér. Ezt 
követően a készülék automatikusan kikapcsol. 
Egy törlőkendővel távolítsd el a maradék gélt a 
bőrödről és a készülékről.

Ismételd meg a lépéseket egy egész ampullányi 
ageLOC Treatment Gel kezelőgéllel a készülék 
2. programjával (3 perc).

Akár egy mágnesszett, a készülék egyenárammal támogatja az összetevők bőrbejutását. A 
különböző beállításoknak köszönhetően a negatív töltés először bejuttatja a negatív töltésű 
Pre-Treat Gel előkezelő gélt a bőrbe, ahol az megköti a szennyeződéseket. Ezt követően 
a pozitív töltés magához vonzza a szennyeződéseket, míg a felhámba juttatja a Treatment 
Gelben található, pozitív töltésű ageLOC összetevőket.
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6 Az eredmények egy 2020-as független professzionális véletlenszerű in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 4 héten keresztül 30 nő arcának egyik oldalán használta a rendszert, heti három alkalommal.

Tartsd nyomva a kiválasztógombot, amíg az 
1-es szám (2 perc) meg nem jelenik a kijelzőn.

Halványabb szarkalábak

Kevesebb ránc és barázda a szem alatti területen

Kisebb szem alatti táskák/a szemkörnyékbőr feszességének 
javulása

Halványabb ráncok az orcán

Az orr és a szájzugok közötti ráncok (nevető vonalak) 
csökkenése

Az állkapocs megereszkedett bőrének megemelkedése/a 
bőrfeszesség javulása
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•  Körömvirág- és tengerihínár-kivonat (a Pre-Treat Gel előkezelő gélben). 
•  ageLOC összetevők, arginin és bőrkondicionáló összetevők, zöldtea-kivonat és Jania 

rubens kivonat (CEA) (a Treatment Gel kezelőgélben).

Hogy mi ezeknek a pompás előnyöknek a titka? A készülék és a következő összetevők 
kombinációja:

Tapasztald meg a 48%-os 
javulást a bőrrugalmasság 

tekintetében 4 hét 
elteltével6!



Az ageLOC Galvanic Body Spa és a Body Shaping Gel alakformáló gél
Hozd formába a testedet!

Jótékony hatások Használat Előtte/utána képek7

Pulzáló egyen/galván mikroáram technológia

Body Shaping Gel alakformáló gél

•  Célba veszi az öregedés kiváltó forrását a fiatalos 
külső megőrzése és az öregedés jeleinek csökkentése 
érdekében.

•  Segít kisimítani a narancsbőrt a bőr feszesebb és 
kontúrosabb megjelenéséért.

•  Erősíti a bőr extracelluláris mátrix (ECM) aktivitását 
az egészséges külsejű bőr létrehozásáért és 
fenntartásáért.

•  A szabadalmazott pulzáló galvánáram segíti a bőr 
stimulálását, és támogatja a jótékony összetevők 
bejutását a felhámba.

Használd az ageLOC Body Shaping Gel 
alakformáló gélt közvetlenül a célterületen.

Használat előtt 6 hét múlva

Nyomd meg egyszer a ki-bekapcsoló gombot. 
A kijelző közepén megjelennek az ageLOC 
gyűrűk.

Érintsd a vezető felületet a bőrödhöz, ahová 
már felvitted az ageLOC Body Shaping Gel 
alakformáló gélt. 1, 2 vagy 3 pittyenést fogsz 
hallani, amint a készülék automatikusan a 
bőrhöz igazítja az áramerősséget. Körkörös 
mozdulatokkal masszírozd a géllel borított 
bőrfelületet.

Az alkalmazás végét egy hosszú sípszó jelzi, 
amit két rövidebb pittyenés követ – ez azt 
jelenti, hogy a program véget ért. Távolítsd 
el a bőrről a maradék terméket, és vidd fel 
az ageLOC Dermatic Effects feszesítő 
testápolót, hogy még jobb eredményt érj el.

A taszító elektromos töltések alkalmazásával a pulzáló galván mikroáram technológiánkat 
úgy optimalizáltuk, hogy támogassa a legfontosabb összetevők bejutását a kar, a has, a fenék 
és a comb bőrébe, míg a mikroáram impulzusok segítik a bőr stimulálását. Az ageLOC 
Body Shaping Gel alakformáló géllel ez a technológia segíti a bőröregedés látható jeleinek 
csökkentését a simább, feszesebb és fiatalosabb megjelenés érdekében.

Ezek a nagyszerű hatások a készülék és a következő negatív töltésű összetevők 
kombinációjának köszönhetők: 
• Laminaria digitata kivonat
• Theobroma cacao kivonat
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A regisztrált védjegyek a www.nuskin.com honlap 
szószedetében találhatók.

Alaposan nedvesítsd be az ujjaidat és a 
tenyeredet vízzel vagy a NaPCA Moisture 
Mist testpermettel.
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Használd az ageLOC Dermatic Effects 
feszesítő testápolót napi kétszer a bőr és 
kontúrosabb és simább megjelenéséért!

Lépj szintet az ageLOC 
Dermatic Effects feszesítő 
testápolóval

7 Az ageLOC Galvanic Body Spa és az ageLOC Body Shaping Gel alakformáló gél heti háromszor való közös használata, valamint az ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápoló napi kétszeri használatának kombinációja, 6 hét elteltével.
8 Az eredmények egy független professzionális in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 12 héten keresztül 30, 18 és 60 év közötti nő vett részt. Az alanyok heti három alkalommal, öt percen keresztül használták az ageLOC Body 
Shaping Gelt az ageLOC Galvanic Body Spa készülékkel combjaikon, hasukon, fenekükön, valamint felkarjaikon. Az ageLOC Dermatic Effects feszesítő testápolót napi két alkalommal használták.

A fogyasztók 82%-a 
számolt be feszesebb 

combokról8.



A Nu Skin készülékek összehasonlító táblázata

A GALVÁNÁRAM SEGÍTI AZ 
ÖSSZETEVŐK FELSZÍVÓDÁSÁT  

A FELHÁMBAN

A KIFEJEZETTEN EBBŐL A CÉLBÓL 
KIFEJLESZTETT KÉSZÍTMÉNNYEL 

EGYÜTT ALKALMAZVA A MIKROÁRAM 
OPTIMALIZÁLJA ÉS AKTIVÁLJA A BŐRT

A LUMISPA SYSTEM
(A készülék és az ageLOC 

Activating Cleansers)

Jogi nyilatkozat: 
Itt a legfőbb előnyök találhatók. Ne feledd, hogy 

készülékeink a kozmetikai termékekkel együtt 
másodlagos hatásokat is nyújtanak!

*Az eredmények egy 2020-as független professzionális véletlenszerű in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 4 héten keresztül 30 női alany arcának egyik oldalán használta a rendszert, heti három alkalommal. 
**Az eredmények egy független professzionális in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 12 héten keresztül 32, 25 és 40 év közötti nő használta naponta az ageLOC Boost rendszert. 

LEGFŐBB 
ELŐNYÖK

A LUMISPA ACCENT
(A készülék és az ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA SYSTEM
(A készülék az ageLOC Facial 

Gels gélekkel)

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA A TRU FACE 
LINE CORRECTOR 

RÁNCTALANÍTÓVAL

AZ ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA AZ 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP & 

HAIR SERUMMAL

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA AZ ageLOC BODY 
SHAPING GELLEL

AZ ageLOC 
GALVANIC BODY SPA 

AZ ageLOC BODY 
SHAPING GELLEL

AZ ageLOC BOOST 
SYSTEM

(A készülék és az ageLOC 
Boost Activating Serum)

A KIFEJEZETTEN EBBŐL A CÉLBÓL 
KIFEJLESZTETT KÉSZÍTMÉNNYEL 

EGYÜTT ALKALMAZVA A MIKROÁRAM 
OPTIMALIZÁLJA ÉS STIMULÁLJA  

A BŐRT

CSÖKKENTI A BŐRÖREGEDÉS  
LÁTHATÓ JELEIT

CÉLBA VESZI A BŐRÖREGEDÉS  
KORAI JELEIT

ELHALVÁNYÍTJA A BARÁZDÁKAT  
ÉS RÁNCOKAT

ÉLESEBB KONTÚROK

MEGEMELT SZEMHÉJ

FESZESEBB BŐR

JAVUL A BŐR RUGALMASSÁGA

TELTEBB, RUGALMASABB BŐR

X X X X X

X

X

X X X X X(FEJBŐR)

X

X X (A SZEM/SZÁJ/HOMLOK 
KÖRNYÉKÉN)

X*

X

X (A SZEMEK 
KÖRNYÉKÉN) X X (COMB, HAS ÉS FELKAR) XX (COMB, HAS ÉS FELKAR)

X*

X**



A BŐRSEJTEK MEGÚJULÁSÁNAK 
ELŐSEGÍTÉSE GYENGÉD 

HÁMLASZTÁS ÁLTAL

SIMA ÉS PUHA BŐR

Jogi nyilatkozat: 
Itt a legfőbb előnyök találhatók. Ne feledd, hogy 

készülékeink a kozmetikai termékekkel együtt 
másodlagos hatásokat is nyújtanak!

**Az eredmények egy független professzionális in vivo fogyasztói felmérésből származnak, amelyben 12 héten keresztül 32, 25 és 40 év közötti nő használta naponta az ageLOC Boost rendszert.
***Az eredmény(ek) az ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum napi kétszeri használatát, valamint ezt követően az ageLOC Galvanic Spa két perces alkalmazását és az ageLOC Nutriol Shampoo and Conditioner 
rendszeres használatát tükrözi(k).

LEGFŐBB 
ELŐNYÖK

ALAPOSAN MEGTISZTÍTOTT BŐR

JAVULÁS A PÓRUSOK 
MEGJELENÉSÉNEK TERÉN

A SZEM ALATTI DUZZADTSÁG/TÁSKÁK 
ÉS SÖTÉT KARIKÁK CSÖKKENTÉSE

DÚS, VASTAG SZÁLÚ ÉS  
EGÉSZSÉGESEBB KÜLLEMŰ HAJ

ERŐSÍTI A HAJAT

KISIMÍTJA A NARANCSBŐRT

RAGYOGÁS/RAGYOGÓ BŐR

EGYENLETES BŐRTÓNUS

X X
X**

X

X X X X
X

X X**

X

X***

X

X X

A Nu Skin készülékek összehasonlító táblázata

A LUMISPA SYSTEM
(A készülék és az ageLOC 

Activating Cleansers)

A LUMISPA ACCENT
(A készülék és az ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA SYSTEM
(A készülék az ageLOC Facial 

Gels gélekkel)

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA A TRU FACE 
LINE CORRECTOR 

RÁNCTALANÍTÓVAL

AZ ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA AZ 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP & 

HAIR SERUMMAL

AZ ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA AZ ageLOC BODY 
SHAPING GELLEL

AZ ageLOC 
GALVANIC BODY SPA 

AZ ageLOC BODY 
SHAPING GELLEL

AZ ageLOC BOOST 
SYSTEM

(A készülék és az ageLOC 
Boost Activating Serum)


