
Urządzenia Nu Skin

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB UŻYCIA

ZALETY

ROZWIĄZANIA 
TECHNOLOGICZNE

Gdy masz piękną skórę, czujesz, że nic Cię nie powstrzyma. Urządzenia Nu Skin do domowej pielęgnacji pomogą 
Ci stworzyć rytuały dostosowane do potrzeb Twojej skóry i uzyskać pożądany efekt. 

ageLOC LumiSpa  
i Activating Cleanser

ageLOC Boost 
i Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa  
i Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa i Body Shaping Gel

Rozjaśnianie, blask

Po oczyszczeniu i tonizacji skóry, raz 
dziennie przez dwie minuty 

Mikroprąd o zmiennych impulsach

Podkreślenie naturalnego piękna 
skóry, by stała się rozjaśniona, 
bardziej wypełniona i elastyczna1.

Dokładne oczyszczanie

Jako pierwszy krok rytuału 
pielęgnacyjnego, rano i wieczorem 
przez dwie minuty

Technologia Two-Sense Motion

Gładsza, bardziej miękka  
i promienna cera, mniej widoczne 
pory i niedoskonałości. 

Przeciwstarzeniowa pielęgnacja skóry Modelowanie sylwetki

Po oczyszczeniu skóry, 2–3 razy  
w tygodniu

3 razy w tygodniu

Mikroprąd bezpośredni/galwaniczny Pulsujący mikroprąd bezpośredni/
galwaniczny

Ujędrnienie i napięcie skóry 
połączone z usuwaniem 
zanieczyszczeń oraz widoczną 
redukcją bruzd i zmarszczek2.

Zmniejszenie widoczności cellulitu  
i wygładzenie skóry, aby wyglądała 
na bardziej jędrną.

*Źródło: Euromonitor International Limited; dotyczy wartości sprzedaży detalicznej (retail value, RSP) we wszystkich kanałach sprzedaży; od 2017 do 2020 r. Systemy kosmetyczne to urządzenia do domowej pielęgnacji skóry, przeznaczone do 
stosowania z preparatami miejscowymi tej samej marki. Weryfikacja oświadczenia na podstawie badań własnych i metodologii firmy Euromonitor; badanie prowadzono od stycznia do marca 2021 r. Sprzedaż urządzeń do domowej pielęgnacji 
skóry obejmuje sprzedaż elektrycznych produktów oczyszczających do twarzy zdefiniowanych w bazie danych Passport. Ta kategoria nie obejmuje urządzeń do pielęgnacji/usuwania włosów, golarek do ciała ani urządzeń do higieny jamy ustnej. 
1 Wyniki uzyskane z oceny przeprowadzonej przez niezależnych specjalistów na podstawie 12-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 32 kobietach w wieku 25–40 lat, które stosowały system ageLOC 
Boost raz dziennie przez 12 tygodni. 
2 Wyniki uzyskane z oceny przeprowadzonej w 2020 r. przez niezależnych specjalistów na podstawie 4-tygodniowego losowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 30 kobietach, które korzystały z systemu trzy 
razy w tygodniu.



Zalety Sposób użycia

Jak działa ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

• O 37% gładsza skóra po jednym użyciu3.

• O 37% bardziej miękka skóra po jednym użyciu3.

• 2 razy widocznie czystsza skóra po 12 tygodniach4.

•  O 62% bardziej promienna cera po 12 
tygodniach4.

• Mniej widoczne pory.

• Rozjaśniona skóra, mniej niedoskonałości.

• Zauważalnie odświeżona cera.

Pielęgnacja skóry nie kończy się na 
oczyszczaniu. Stwórz kompletny rytuał 
pielęgnacyjny, uwzględniając w nim 
potrzeby delikatnej skóry wokół oczu. 
Użyj ageLOC LumiSpa Accent Head 
& IdealEyes, aby delikatnie złuszczyć  
i pobudzić skórę w okolicach oczu.

Zwilż twarz ciepłą wodą i nałóż na skórę preparat 
Activating Cleanser dostosowany do Twojego typu 
cery. Zwilż silikonową głowicę i włącz urządzenie.

Przesuwaj po twarzy spokojnymi, szerokimi 
ruchami. Nie szoruj i nie przyciskaj zbyt mocno. 
W przypadku nieprawidłowego użytkowania 
urządzenie wstrzyma pracę.
Urządzenie wstrzymuje pracę co 30 sekund. To 
wskazówka, aby przenieść je na inną część twarzy. 
Po dwóch minutach urządzenie się wyłączy.

Opłucz twarz wodą, a następnie delikatnie wytrzyj 
ją do sucha i nałóż kolejne produkty do pielęgnacji 
skóry. Dla uzyskania optymalnych rezultatów 
korzystaj z systemu ageLOC LumiSpa przez 2 
minuty dwa razy dziennie.

Usuń i opłucz silikonową głowicę. Delikatnie 
osusz ręcznikiem i przechowuj urządzenie  
w suchym miejscu. 

Dzięki delikatnej, silikonowej głowicy, opatentowana przez ageLOC LumiSpa technologia 
Two-Sense Motion umożliwia urządzeniu poruszanie się z precyzyjną częstotliwością tak, aby 
już po pierwszym użyciu skóra była gładsza i bardziej miękka.

Stworzone z myślą o potrzebach skóry suchej, normalnej i mieszanej, tłustej, wrażliwej lub podatnej 
na niedoskonałości. Zapewniają odpowiedni poziom amortyzacji niezbędny do prawidłowej pracy 
urządzenia oraz gwarantują efekt dokładnego oczyszenia. Każdy środek oczyszczający zawiera 
mieszankę ageLOC, która zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła.
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ageLOC LumiSpa i Activating Cleanser
Jeden krok. Dwie minuty. Siedem korzyści.

3 Wyniki oparte na 4-tygodniowych badaniach konsumenckich in vivo na 80 osobach z cerą wrażliwą, które korzystały z ageLOC LumiSpa Activating Cleanser do skóry normalnej i mieszanej w połączeniu z głowicą Firm Silicone Head.
4 Wyniki oparte na 12-tygodniowych badaniach konsumenckich in vivo na 150 kobietach z różnymi rodzajami cery. Powyższe wyniki odnoszą się do uczestników badania o skórze normalnej i mieszanej. Osoby te korzystały z produktu ageLOC LumiSpa z głowicą Normal Silicone 
Head oraz produktu ageLOC LumiSpa Activating Cleanser do skóry normalnej i mieszanej rano i wieczorem zamiast środków oczyszczających stosowanych wcześniej.

Wyższy poziom pielęgnacji 
okolic oczu




1m in


1m in

ageLOC Boost i Activating Serum
Bardziej rozjaśniona i wypełniona skóra w zaledwie dwie minuty dziennie.

Pierwsze widoczne 
rezultaty już po 7 dniach1 
i korzyści utrzymujące się 

przez cały dzień5.

Zalety Sposób użycia Zdjęcia przed/po1

Technologia mikroprądów o zmiennych impulsach

Activating Serum

•  Podkreśla naturalne piękno skóry, sprawiając, że staje się 
bardziej rozjaśniona, wypełniona i elastyczna1.

• Stymuluje odnowę komórkową skóry.

• Łagodzi oznaki przedwczesnego starzenia.

• Delikatnie złuszcza skórę.

•  Wykorzystuje zgłoszoną do opatentowania technologię 
mikroprądów o zmiennych impulsach, które poprawiają 
kondycję cery i aktywizują ją, aby nadać jej bardziej 
młodzieńczy wygląd.

Po oczyszczeniu i tonizacji skóry włącz urządzenie, 
przeciągając palcem po całej długości powierzchni 
dotykowej. 

Nanieś trzy porcje ageLOC Boost Activating 
Serum na powierzchnię przewodzącą 
urządzenia. Rozprowadź na połowie twarzy.

Przed zastosowaniem

Przed zastosowaniem

Po 12 tygodniach

Po 12 tygodniach

Rozpocznij aplikację, przesuwając palcem  
w górę przez całą długość powierzchni dotykowej. 
Przesuwaj urządzenie powierzchnią przewodzącą 
po twarzy ruchami z dołu do góry i od środka na 
zewnątrz.

Powtórz kroki 2 i 3 na drugiej części twarzy.

Wmasuj nadmiar Activating Serum w skórę, 
a następnie wykonaj swoją codzienną serię 
zabiegów pielęgnacyjnych.

Przerywane, zmienne impulsy są wysyłane do skóry. W połączeniu z Activating Serum 
urządzenie przywraca cerze bardziej młodzieńczy wygląd.

• Mieszanka ageLOC
•  Mieszanka rozjaśniająca: wyciąg z pankracjum 

nadmorskiego, witamina C, niacynamid

• Wyciąg z owocu Microcitrus australasica
•  Mieszanka nadająca efekt wypełnienia: 

wyciągi z różnych owoców, kwas hialuronowy

Zapewnia optymalny poziom przewodności mikroprądu o zmiennych impulsach oraz działa 
dobroczynnie na skórę dzięki głównym składnikom:
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5 Wyniki uzyskane z niezależnej profesjonalnej oceny na podstawie 6-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo z udziałem 20 kobiet w wieku 25–40 lat, które stosowały preparat ageLOC Boost Activating Serum w połączeniu z urządzeniem ageLOC Boost raz dziennie przez 6 tygodni. 
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ageLOC Galvanic Spa i Facial Gels
Chcesz poznać sekret młodo wyglądającej skóry? Oto on.

Zalety Sposób użycia Zdjęcie przed/po6

Technologia mikroprądu bezpośredniego/galwanicznego

Facial Gels

•  Pomaga zredukować zmarszczki i bruzdy oraz ujędrnić, 
napiąć i poprawić kontur skóry 6.

•  Zwalcza procesy starzenia się u źródła, aby zachować 
młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu.

•  Odżywia zmęczoną, zestresowaną cerę i dodaje jej 
energii.

•  Pomaga uporać się z negatywnymi skutkami stresu 
oksydacyjnego spowodowanego czynnikami 
środowiskowymi.

•  Prąd galwaniczny wspiera proces dostarczania korzystnych 
składników do naskórka.

Po oczyszczeniu skóry rozprowadź 
równomiernie całą ampułkę preparatu Pre-
Treat Gel na całej powierzchni twarzy i szyi, 
omijając okolice oczu, powiek i warg. 

Przed 
zastosowaniem

Po jednym 
zastosowaniu

Dokładnie zwilż ręce produktem NaPCA 
Moisture Mist lub wodą. Przytrzymaj urządzenie 
zwilżoną ręką, dotykając chromowanej płytki 
z tyłu i zacznij powoli przesuwać głowicę 
przystawki po powierzchni skóry. Omijaj 
wrażliwe obszary, takie jak oczy, powieki i wargi.

Gdy aplikacja prądu galwanicznego będzie 
zakończona, urządzenie wyemituje jeden długi 
sygnał dźwiękowy oraz dwa krótkie sygnały 
dźwiękowe, a następnie automatycznie wyłączy 
się. Zetrzyj pozostałości żelu ze skóry oraz 
urządzenia wilgotnym ręcznikiem.

Powtórz cały proces, używając całej ampułki 
produktu ageLOC Treatment Gel i wybierając 
na urządzeniu aplikację nr 2 (3 minuty).

Niczym zestaw magnesów, urządzenie wykorzystuje prądy stałe do dostarczania składników w głąb 
skóry. Dzięki różnym ustawieniom najpierw prąd o ładunku ujemnym wprowadza preparat Pre-Treat 
Gel, również naładowany ujemnie, w głąb skóry, gdzie produkt ten wiąże się z zanieczyszczeniami. 
Następnie prąd o ładunku dodatnim wyciąga ze skóry te zanieczyszczenia, a równocześnie dostarcza 
do naskórka składniki ageLOC o ładunku dodatnim zawarte w preparacie Treatment Gel.
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6 Wyniki uzyskane z oceny przeprowadzonej w 2020 r. przez niezależnych specjalistów na podstawie 4-tygodniowego losowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 30 kobietach, które korzystały z systemu trzy razy w tygodniu. 

Naciśnij przycisk wyboru, aż na wyświetlaczu 
pojawi się cyfra 1 (2 minuty).

Mniejsza widoczność kurzych łapek.

Mniejsza widoczność bruzd i zmarszczek pod oczami.

Napięta skóra pod oczami/poprawa jędrności skóry  
w okolicy oczu.

Mniejsza widoczność drobnych bruzd w okolicy policzków.

Redukcja widocznych zmarszczek nosowo-wargowych 
(tzw. zmarszczek śmiechu).

Napięta skóra w okolicy podbródka/poprawa  
jędrności skóry.
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•  Wyciąg z aksamitki i wodorostów morskich (w preparacie Pre-Treat Gel). 
•  Składniki ageLOC, arginina i składniki pielęgnujące, wyciąg z zielonej herbaty oraz wyciąg  

z wodorostów Jania rubens (CEA) (w preparacie Treatment Gel).

Jak osiągnąć te wspaniałe korzyści? Sekret tkwi w stosowaniu urządzenia oraz równoczesnym 
dostarczaniu skórze dobroczynnych głównych składników:

Poprawa elastyczności 
skóry o 48% po 
4 tygodniach6! 



ageLOC Galvanic Body Spa i Body Shaping Gel
Ciało w optymalnej formie.

Zalety Sposób użycia Zdjęcie przed/po7

Technologia pulsującego mikroprądu bezpośredniego/galwanicznego

Body Shaping Gel

•  Zwalcza procesy starzenia się u źródła, aby zachować 
młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu.

•  Pomaga wygładzać cellulit, aby poprawić jędrność  
i kontur skóry.

•  Wzmacnia macierz pozakomórkową skóry, aby 
pomóc jej uzyskać i zachować zdrowy wygląd.

•  Opatentowany pulsujący prąd galwaniczny stymuluje 
skórę oraz wspomaga dostarczanie dobroczynnych 
składników do naskórka.

Nałóż ageLOC Body Shaping Gel na 
obszar, który zostanie bezpośrednio poddany 
zabiegowi. Przed zastosowaniem Po 6 tygodniach

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania jeden 
raz. Na środku wyświetlacza pojawią się 
pierścienie ageLOC.

Przyłóż powierzchnię przewodzącą do skóry 
w miejscu, gdzie wcześniej został nałożony 
ageLOC Body Shaping Gel. Usłyszysz 1, 2 lub 
3 sygnały dźwiękowe. W tym czasie urządzenie 
automatycznie dostosuje poziom prądu do 
Twojej skóry. Rozpocznij delikatny masaż 
okrężnymi ruchami w miejscu, w którym nałożony 
został produkt.

Na koniec zabiegu urządzenie wyemituje 
jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe 
oznaczające koniec aplikacji. Usuń ze skóry 
nadmiar produktu, a następnie zastosuj ageLOC 
Dermatic Effects dla wzmocnienia efektu.

Dzięki wykorzystaniu odpychających się ładunków elektrycznych technologia pulsującego 
mikroprądu galwanicznego w optymalny sposób wspiera dostarczanie głównych składników do 
skóry ramion, brzucha, pośladków i ud. Równocześnie impulsy mikroprądu pomagają stymulować 
skórę. Ta technologia w połączeniu z ageLOC Body Shaping Gel pomaga zredukować widoczne 
oznaki starzenia się skóry, aby przywrócić jej jędrność, gładkość i młodzieńczy wygląd.

Wspaniałe korzyści są na wyciągnięcie ręki dzięki zastosowaniu urządzenia w połączeniu z 
głównymi składnikami o ładunku ujemnym: 
• Wyciąg z Laminaria digitata
• Wyciąg z kakaowca właściwego
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Lista wszystkich zarejestrowanych znaków 
towarowych jest podana w glosariuszu na stronie 

www.nuskin.com.

Dokładnie zwilż palce i dłoń wodą lub 
preparatem NaPCA Moisture Mist.

2

Stosuj ageLOC Dermatic Effects  
dwa razy dziennie, aby wygładzić skórę  
i poprawić jej kontur.

Dalsze kroki z ageLOC 
Dermatic Effects

7 Po sześciu tygodniach stosowania ageLOC Galvanic Body Spa w połączeniu z ageLOC Body Shaping Gels trzy razy w tygodniu oraz ageLOC Dermatic Effects dwa razy dziennie.
8 Wyniki uzyskane z oceny przeprowadzonej przez niezależnych specjalistów na podstawie 12-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo z udziałem 30 uczestniczek w wieku od 18 do 60 lat. Produkt ageLOC Body Shaping 
Gel oraz urządzenie ageLOC Galvanic Body Spa stosowano trzy razy w tygodniu po pięć minut na udach, brzuchu, pośladkach i górnej części ramion. Produkt ageLOC Dermatic Effects stosowano dwa razy dziennie.

U 82% użytkowników 
nastąpiła poprawa 

jędrności skóry na udach8.



Tabela z porównaniem urządzeń Nu Skin

PRĄD GALWANICZNY WSPIERA 
PROCES DOSTARCZANIA 

SKŁADNIKÓW DO NASKÓRKA

W POŁĄCZENIU ZE SPECJALNIE 
OPRACOWANYM PREPARATEM, 
MIKROPRĄDY OPTYMALIZUJĄ  

I AKTYWUJĄ SKÓRĘ

SYSTEM LUMISPA
(urządzenie + ageLOC 
Activating Cleansers)

Oświadczenie:  
Wymieniliśmy główne korzyści, ale należy pamiętać, że 

wiele z naszych urządzeń w połączeniu z produktami 
kosmetycznymi zapewnia również dodatkowe właściwości.

* Wyniki uzyskane w 2020 r. podczas oceny przeprowadzonej przez niezależnych specjalistów na podstawie 4-tygodniowego losowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 30 kobietach, które stosowały 
produkty wraz z urządzeniem trzy razy w tygodniu. 
** Wyniki uzyskane z niezależnej profesjonalnej oceny na podstawie 12-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 32 kobietach w wieku 25–40 lat, które stosowały system ageLOC Boost raz 
dziennie przez 12 tygodni. 

GŁÓWNE 
ZALETY

LUMISPA ACCENT
(urządzenie + ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SYSTEM ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA
(urządzenie + ageLOC Facial 

Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA + 

TRU FACE LINE 
CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA + ageLOC 
NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA + ageLOC 
BODY SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA + ageLOC 
BODY SHAPING GEL

SYSTEM ageLOC 
BOOST SYSTEM
(urządzenie + ageLOC 

Boost Activating Serum)

W POŁĄCZENIU ZE SPECJALNIE 
OPRACOWANYM PREPARATEM, 
MIKROPRĄDY OPTYMALIZUJĄ  

I STYMULUJĄ SKÓRĘ

ZMNIEJSZ WIDOCZNE OZNAKI 
STARZENIA SIĘ SKÓRY

ZWALCZ PRZEDWCZESNE OZNAKI 
STARZENIA SIĘ SKÓRY

ZMNIEJSZ WIDOCZNOŚĆ DROBNYCH 
BRUZD ORAZ ZMARSZCZEK

POPRAWIONY KONTUR

PODNIESIONE GÓRNE POWIEKI

JĘDRNIEJSZA SKÓRA

POPRAWIONA ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY

BARDZIEJ WYPEŁNIONA I ELASTYCZNA 
SKÓRA

X X X X X

X

X

X X X X X(SKÓRA GŁOWY)

X

X X (W OKOLICACH OCZU/
UST/CZOŁA)

X*

X

X (OBSZARY WOKÓŁ 
OCZU) X X (UDA, BRZUCH I GÓRNA 

CZĘŚĆ RAMION) XX (UDA, BRZUCH  
I GÓRNA CZĘŚĆ RAMION)

X*

X**



DELIKATNE ZŁUSZCZANIE I ODNOWA 
KOMÓRKOWA SKÓRY

GŁADKA I MIĘKKA SKÓRA

Oświadczenie:  
Wymieniliśmy główne korzyści, ale należy pamiętać, że 
wiele z naszych urządzeń w połączeniu z produktami 

kosmetycznymi zapewnia również dodatkowe właściwości.

** Wyniki uzyskane z niezależnej profesjonalnej oceny na podstawie 12-tygodniowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 32 kobietach w wieku 25–40 lat, które stosowały system ageLOC 
Boost raz dziennie przez 12 tygodni.
*** Rezultaty uzyskane po łącznym stosowaniu ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum dwa razy dziennie, po którym następuje dwuminutowa aplikacja ageLOC Galvanic Spa wraz z produktami ageLOC Nutriol Sham-
poo i Conditioner w ramach rutynowego mycia włosów. 

GŁÓWNE 
ZALETY

GŁĘBOKO OCZYSZCZONA SKÓRA

ZMINIMALIZOWANA WIDOCZNOŚĆ 
PORÓW

MNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ CIENI, 
WORKÓW I OPUCHLIZNY POD OCZAMI

WIĘKSZA OBJĘTOŚĆ, GĘSTOŚĆ, 
ZDROWSZY WYGLĄD WŁOSÓW

WZMOCNIONE WŁOSY

ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI  
SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ

BLASK/JASNOŚĆ SKÓRY

RÓWNOMIERNOŚĆ KOLORYTU SKÓRY

X X
X**

X

X X X X
X

X X**

X

X***

X

X X

Tabela z porównaniem urządzeń Nu Skin

SYSTEM LUMISPA
(urządzenie + ageLOC 
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(urządzenie + ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SYSTEM ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA
(urządzenie + ageLOC Facial 

Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA  

+ TRU FACE LINE 
CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA + ageLOC 
NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA + ageLOC 
BODY SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA + ageLOC 
BODY SHAPING GEL

SYSTEM ageLOC 
BOOST

(urządzenie + ageLOC 
Boost Activating Serum)


