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Een mooie huid geeft je het gevoel alsof je alles aankan. Met Nu Skins huidverzorgingsapparaten voor 
thuisgebruik kun je je eigen routine samenstellen om dit gevoel ook te ervaren. 

ageLOC LumiSpa  
en Activating Cleanser

ageLOC Boost  
en Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa  
en Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa en Body Shaping Gel

Verhelderend effect, gloed

Na het reinigen en tonifiëren, 
eenmaal per dag gedurende twee 
minuten. 

Variabel pulserende microstroom

Geeft de natuurlijke schoonheid van 
je huid een boost voor een heldere, 
vollere en veerkrachtige huid1.

Diepgaande reiniging

Als eerste stap van je routine, in de 
ochtend of avond twee minuten lang.

Two-Sense Motion-technologie

Zichtbaar schonere, gladdere, 
zachtere en stralende huid en 
verkleinde poriën. 

Anti-ageing huidverzorging Strakker maken en verstevigen van 
het lichaam

Na het reinigen, 2-3 keer per week. 3 keer per week.

Gelijkstroom/galvanische microstroom Pulserende gelijkstroom/galvanische 
microstroom

Heeft een verstevigende en liftende 
werking waarbij tegelijkertijd 
onzuiverheden worden verwijderd 
en lijntjes en rimpels een stuk minder 
zichtbaar worden2.

Verzacht cellulitis en maakt de huid 
gladder zodat deze steviger en 
strakker oogt.

*Bron: Euromonitor International Limited; detailhandelsprijzen (Retail Value RSP); alle kanalen; 2017 tot 2020. Schoonheidssystemen zijn huidverzorgingsapparaten voor thuisgebruik die uitsluitend gekoppeld zijn aan of waarvan het gebruik 
wordt aanbevolen met actuele verbruiksartikelen van hetzelfde merk. Gebaseerd op de specifieke onderzoeksmethode van Euromonitor, januari-maart 2021. De verkoop van huidverzorgingsapparatuur voor thuisgebruik omvat elektrische 
gezichtsreinigers zoals gedefinieerd in de database Passport. Niet inbegrepen is apparatuur voor haarverzorging/haarverwijdering, lichaamsontharing of mondverzorging. 
1 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 12 weken onder 32 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost-systeem 12 weken lang eenmaal 
per dag gebruikten. 
2 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het systeem driemaal per week gebruikten.



Voordelen Gebruiksaanwijzing

Hoe werkt de ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

• 37% gladdere huid, al na het eerste gebruik3.

• 37% zachtere huid, al na het eerste gebruik3.

• 2 x zichtbaar schonere huid na 12 weken4.

• 62% verbeterde glans na 12 weken4.

• Kleinere poriën.

• Helderdere huid.

• Zichtbaar frissere teint.

Huidverzorging houdt niet op bij de 
reiniging. Maak je routine compleet door 
de gevoelige huid onder en rondom 
je ogen ook de aandacht te geven 
die ze verdient. Gebruik ageLOC 
LumiSpa Accent Head & IdealEyes 
in combinatie met je apparaat om de 
oogzone op milde wijze te exfoliëren  
en te revitaliseren.

Maak je gezicht nat met warm water en breng 
de Activating Cleanser aan die het beste 
bij jouw huidtype past. Maak het siliconen 
opzetstuk nat en zet je apparaat aan.

Beweeg het apparaat met langzame, grote 
bewegingen over je gezicht. Zorg dat je niet gaat 
scrubben of te hard drukt. Als je het apparaat 
niet op de juiste manier gebruikt, wordt het 
onderbroken. Elke 30 seconden stopt het even. Dit 
is ten teken dat je door moet gaan met een ander 
deel van je gezicht. Na 2 minuten schakelt het 
apparaat zichzelf uit.

Spoel je gezicht met water en dep zachtjes droog. 
Breng daarna je andere huidverzorgingsproducten 
aan. Gebruik het ageLOC LumiSpa-systeem voor 
een optimaal resultaat tweemaal per dag 2 minuten 
lang.

Verwijder het siliconen opzetstuk en spoel het 
af. Droog het apparaat voorzichtig met een 
handdoek en bewaar het op een droge plek. 

Door het zachte siliconen opzetstuk en de bedrijfseigen Two-Sense Motion-technologie 
kan de ageLOC LumiSpa met een precieze regelmaat bewegen, zodat je vanaf het eerste 
gebruik al kunt genieten van een gladdere, zachtere huid.

Deze zijn geformuleerd voor de behoeften van een droge, normale/gecombineerde, vette, 
gevoelige of acnegevoelige huid en om het apparaat de benodigde geleiding te bieden om 
optimaal te kunnen reinigen. Elke reiniger bevat onze ageLOC-mix die de zichtbare tekenen 
van huidveroudering aanpakt.
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ageLOC LumiSpa en Activating Cleanser
1 stap. 2 minuten. 7 voordelen.

3 Resultaten gebaseerd op een in vivo onderzoek van 4 weken onder 80 deelnemers met een gevoelige huid, die de ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin gebruikten met de Firm Silicone Head.
4 Resultaten gebaseerd op een in vivo onderzoek van 12 weken onder 150 vrouwen met verschillende huidtypes. Bovengenoemde resultaten zijn afkomstig van deelnemers met een normale tot gecombineerde huid. Deze deelnemers werd gevraagd om ‘s ochtends en ‘s avonds de 
ageLOC LumiSpa te gebruiken met de Normal Silicone Head in combinatie met de ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin in plaats van hun reguliere gezichtsreiniger.

Geef je oogverzorging 
extra dimensie




1m in


1m in

ageLOC Boost en Activating Serum
Ervaar een heldere, vollere huid in slechts twee minuten per dag.

Na 7 dagen zijn de eerste 
resultaten al zichtbaar1 en 

verbeteringen waarvan 
je de hele dag kunt 

genieten5.

Voordelen Gebruiksaanwijzing Voor-en-na-foto1

Variabel pulserende microstroom-technologie

Activating Serum

•  Geeft de natuurlijke schoonheid van je huid een boost 
voor een heldere, vollere en veerkrachtige huid1.

• Stimuleert celvernieuwing.

•  Helpt de tekenen van voortijdige huidveroudering te 
verzachten.

• Biedt milde exfoliatie.

•  Is gewapend met de variabel pulserende microstroom-
technologie (patent aangevraagd), die de huid 
optimaliseert en activeert voor een jonger ogende teint.

Schakel het apparaat na het reinigen en 
tonifiëren aan door met je vinger van onder 
naar boven over het touchdeel te swipen. 

Breng drie pompjes van het ageLOC Boost 
Activating Serum aan op het geleidende 
oppervlak van het apparaat. Verdeel dit over 
de ene helft van je gezicht.

Vóór toepassing

Vóór toepassing

Na 12 weken

Na 12 weken

Begin de behandeling door met je vinger 
van onder naar boven over het touchdeel te 
swipen. Beweeg het geleidende oppervlak 
over je gezicht in op- en buitenwaartse richting.

Herhaal stap 2 en stap 3 op de andere helft 
van je gezicht.

Masseer het overtollige Activating Serum in 
de huid, en ga daarna door met je dagelijkse 
huidverzorgingsroutine.

Onderbroken, variabele pulsen worden naar de huid gestuurd. Samen met het Activating 
Serum optimaliseert het de huid voor een jonger ogende teint.

• ageLOC-mix
•  Verhelderende mix: zeenarcis-extract, 

vitamine C en niacinamide

• Extract van de kaviaarlimoen
•  Hydraterende mix: diverse vruchtextracten, 

hyaluronzuur

Biedt optimale geleiding voor de variabel pulserende microstroom en verzorgende 
voordelen dankzij de werkzame ingrediënten:
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5 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 6 weken onder 20 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost Activating Serum in combinatie met het ageLOC Boost-apparaat 6 
weken lang eenmaal per dag gebruikten.
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ageLOC Galvanic Spa en Facial Gels
Ben je op zoek naar het geheim van een jong ogende huid? Zoek dan niet verder.

Voordelen Gebruiksaanwijzing Voor-en-na-foto6

Gelijkstroom/galvanische microstroom-technologie

Facial Gels

•  Helpt de zichtbaarheid van lijntjes en rimpels te 
verminderen en onthult een huid die er steviger, meer 
gelift en strakker uitziet6.

•   Pakt de oorzaken van huidveroudering aan om een jong 
ogende huid te behouden en de zichtbare tekenen van 
veroudering te verminderen.

•  Revitaliseert en verkwikt de vermoeide, gestreste huid.

•  Helpt bij het bestrijden van de negatieve effecten van 
oxidatieve stress veroorzaakt door omgevingsfactoren.

•  De galvanische stroom zorgt ervoor dat de werkzame 
ingrediënten goed doordringen in de opperhuid.

Smeer na het reinigen de inhoud van één 
ampul met de ageLOC Pre-Treat Gel 
gelijkmatig over je gezicht en hals, vermijd 
hierbij de ogen, oogleden en lippen. 

Vóór toepassing Na één 
toepassing

Maak je handen goed nat met NaPCA 
Moisture Mist of water. Houd het apparaat 
vast met een vochtige hand terwijl je je vingers 
op het chroomplaatje aan de achterkant houdt. 
Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over 
je huid. Vermijd hierbij de gevoelige zones, 
zoals onder je ogen, je oogleden en je lippen.

Je galvanische stroombehandeling is 
ten einde zodra je een lange piep hoort, 
gevolgd door twee korte piepjes. Het 
apparaat schakelt zichzelf dan automatisch 
uit. Verwijder de overtollige gel met een 
vochtige doek van je huid en het apparaat.

Herhaal het hele proces, alleen ditmaal met 
de ampul gevuld met ageLOC Treatment 
Gel en selecteer behandeling nummer 2  
(3 minuten) op je apparaat.

Het apparaat maakt gebruik van gelijkstromen om de ingrediënten optimaal af te geven aan 
de huid. Deze zou je kunnen vergelijken met twee magneten die elkaar aantrekken. Door 
verschillende instellingen te gebruiken, stoot de negatieve stroom de negatief geladen Pre-
Treat Gel eerst in de huid, waar deze zich bindt aan onzuiverheden. Een positieve stroom 
onttrekt deze onzuiverheden daarna aan de huid, en duwt tegelijkertijd de positief geladen 
ageLOC-ingrediënten uit de Treament Gel in de opperhuid.
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6 Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het systeem driemaal per week gebruikten. 

Druk net zolang op de keuzeknop totdat 
nummer 1 (2 minuten) op het display oplicht.

Kraaienpootjes zijn verzacht.

Lijntjes en rimpels onder het oog zijn verzacht.

Wal is gelift, oogzone is verstevigd.

Fijne lijntjes op de wangzone zijn verzacht.

Lachrimpels zijn verzacht.

Kinzone oogt gelift, huid is verstevigd.
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•  Goudsbloem- en zeekelpextracten (in de Pre-Treat Gel). 
•  ageLOC-ingrediënten, arginine en verzorgende bestanddelen, groene thee-extract en 

extract van de Jania rubens (CEA) (in de Treatment Gel).

Het geheim van deze fantastische voordelen? Een combinatie van jouw apparaat en deze 
werkzame ingrediënten:

Zie na 4 weken een 
verbetering van 48%  
in de elasticiteit van  

de huid6! 



ageLOC Galvanic Body Spa en Body Shaping Gel
Speciaal voor je lichaam.

Voordelen Gebruiksaanwijzing Voor-en-na-foto7

Pulserende gelijkstroom/galvanische microstroom-technologie

Body Shaping Gel

•  Pakt de oorzaken van huidveroudering aan om een 
jong ogende huid te behouden en de zichtbare 
tekenen van veroudering te verminderen.

•  Verzacht cellulitis en maakt de huid gladder zodat 
deze steviger en strakker oogt.

•  Maakt de extracellulaire matrix (ECM) van de huid 
sterker om een jong ogende huid te behouden.

•  De gepatenteerde pulserende galvanische stroom 
stimuleert de huid en ondersteunt de afgifte van 
werkzame ingrediënten aan de opperhuid.

Breng de ageLOC Body Shaping Gel aan 
op de plek die je wilt behandelen.

Vóór toepassing Na 6 weken

Druk eenmaal op de aan-/uitknop. Het 
ageLOC-symbool zal in het midden van de 
display verschijnen.

Plaats het geleidende oppervlak op de huid 
waar je de ageLOC Body Shaping Gel hebt 
aangebracht. Je hoort 1, 2 of 3 piepjes terwijl 
het apparaat het stroomniveau automatisch 
aanpast op jouw huid. Begin de plek met 
de gel lichtjes te masseren, en wel in 
ronddraaiende bewegingen.

Tegen het einde van de behandeling hoor 
je een lange piep gevolgd door twee korte 
piepjes ten teken dat de behandeling 
voltooid is. Verwijder het overtollige product 
van je huid en breng daarna ageLOC 
Dermatic Effects aan om nog langer te 
genieten van de voordelen.

Door middel van afstotende elektrische ladingen, is onze galvanische pulserende 
microstroomtechnologie geoptimaliseerd om de werkzame ingrediënten aan de huid van de 
armen, buik, billen en dijen af te geven, terwijl de microstroompulsen de huid juist stimuleren. In 
combinatie met de ageLOC Body Shaping Gel helpt deze technologie om de zichtbare tekenen 
van huidveroudering te verminderen voor een gladdere en stevigere huid die er jonger uitziet.

Deze fantastische voordelen zijn het resultaat van jouw apparaat in combinatie met deze 
negatief geladen werkzame ingrediënten: 
• Extract van Laminaria digitata
• Theobroma cacao-extract
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Raadpleeg de verklarende woordenlijst op www.
nuskin.com voor meer informatie over alle 

geregistreerde handelsmerken.

Maak je vingers en handpalm eerst goed nat 
met water of NaPCA Moisture Mist.

2

Breng ageLOC Dermatic Effects 
tweemaal per dag aan voor een strakker 
en gladder resultaat.

Volg je behandeling op 
met ageLOC Dermatic 
Effects

7 Na zes weken lang driemaal per week de ageLOC Galvanic Body Spa te hebben gebruikt in combinatie met de ageLOC Body Shaping Gels en tweemaal per dag ageLOC Dermatic Effects te hebben aangebracht.
8 Resultaten van een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een in vivo klinische studie van 12 weken uitgevoerd op 30 vrouwelijke deelnemers tussen de 18 en 60 jaar. Hierbij werden de ageLOC Body Shaping Gel 
met de ageLOC Galvanic Body Spa driemaal per week gedurende vijf minuten gebruikt op respectievelijk de dijen, buik, billen en bovenarmen. ageLOC Dermatic Effects werd tweemaal daags aangebracht.

82% van de gebruikers 
zag een verbetering in de 
stevigheid van de huid op 

hun dijen8.



Vergelijkingstabel: apparaten van Nu Skin

DE GALVANISCHE STROMEN ZORGEN 
ERVOOR DAT DE INGREDIËNTEN GOED 

DOORDRINGEN IN DE OPPERHUID.

IN COMBINATIE MET HET SPECIAAL 
ONTWIKKELDE GELEIDENDE PRODUCT, 

OPTIMALISEREN EN ACTIVEREN DE 
MICROSTROMEN DE HUID.

LUMISPA-SYSTEEM
(apparaat met ageLOC 
Activating Cleansers)

Disclaimer:  
We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, 

maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en 
cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

*Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het systeem driemaal per week gebruikten. 
**Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 12 weken onder 32 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost-systeem 12 weken lang 
eenmaal per dag gebruikten. 

DÉ VOORDELEN

LUMISPA ACCENT
(apparaat met ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA-SYSTEEM

(apparaat met ageLOC  
Facial Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 
TRU FACE LINE 

CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP & 

HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA MET 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC BOOST-
SYSTEEM

(apparaat met ageLOC 
Boost Activating Serum)

IN COMBINATIE MET HET SPECIAAL 
ONTWIKKELDE GELEIDENDE PRODUCT, 

OPTIMALISEREN EN STIMULEREN DE 
MICROSTROMEN DE HUID.

ZICHTBARE TEKENEN VAN 
HUIDVEROUDERING VERMINDEREN

VROEGTIJDIGE TEKENEN VAN 
HUIDVEROUDERING AANPAKKEN

FIJNE LIJNTJES EN RIMPELS ZICHTBAAR 
VERMINDEREN

ZICHTBAAR STRAKKERE HUID

GELIFTE OOGLEDEN

ZICHTBAAR STEVIGERE HUID

VERBETERING IN DE ELASTICITEIT VAN 
DE HUID

VOLLERE, VEERKRACHTIGE HUID

X X X X X

X

X

X X X X X(HOOFDHUID)

X

X X (RONDOM OGEN/MOND, 
OP VOORHOOFD)

X*

X

X (RONDOM 
DE OGEN) X X (BOVENBENEN,  

BUIK EN BOVENARMEN) XX (BOVENBENEN,  
BUIK EN BOVENARMEN)

X*

X**



ZACHT EXFOLIËRENDE WERKING 
OM DE CELVERNIEUWING TE 

STIMULEREN

ZACHTE EN GLADDE HUID

Disclaimer:  
We hebben de belangrijkste voordelen op een rij 
gezet, maar houd er rekening mee dat veel van 
onze apparaten en cosmetische producten ook 

secundaire voordelen hebben.

**Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 12 weken onder 32 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost-systeem 12 weken lang 
eenmaal per dag gebruikten.
***Deze resultaten zijn verkregen na het gebruik van het ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum tweemaal daags gevolgd door een handeling van twee minuten met de ageLOC Galvanic Spa in combinatie met de ageLOC 
Nutriol Shampoo en conditioner als reguliere haarwasroutine. 

DÉ VOORDELEN

GRONDIG GEREINIGDE HUID

PORIËN VERKLEINEN

ZWELLINGEN/WALLEN EN DONKERE 
KRINGEN RONDOM DE OGEN ZIJN 

VERMINDERD

HAAR ZIET ER VOLLER, DIKKER  
EN GEZONDER UIT

MAAKT HET HAAR STERKER EN 
VERBETERT DE CONDITIE

VERZACHT CELLULITIS EN MAAKT  
DE HUID GLADDER

STRALENDE/HELDERE HUID

GELIJKMATIGHEID VAN DE TEINT

X X
X**

X

X X X X
X

X X**

X

X***

X

X X

Vergelijkingstabel: apparaten van Nu Skin

LUMISPA-SYSTEEM
(apparaat met ageLOC 
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(apparaat met ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA-SYSTEEM

(apparaat met ageLOC  
Facial Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 
TRU FACE LINE 

CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 

ageLOC NUTRIOL 
INTENSIVE SCALP & 

HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MET 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA MET 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC BOOST-
SYSTEEM

(apparaat met ageLOC 
Boost Activating Serum)


