
Dispozitive Nu Skin

PENTRU CE ESTE?

UTILIZARE

BENEFICII

TEHNOLOGIA DIN 
SPATE

Pielea frumoasă te face să te simți de neoprit. Cu dispozitivele Nu Skin pentru îngrijirea pielii acasă,  
ai libertatea de a-ți construi rutina care te ajută să o obții. 

ageLOC LumiSpa & 
Activating Cleanser

ageLOC Boost & 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa & 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa & Body Shaping Gel

Iluminare, strălucire

După curățare și tonifiere, o dată 
pe zi timp de două minute 

Microcurent cu Pulsații Variabile

Intensifică frumusețea naturală 
a pielii tale pentru o piele mai 
luminoasă, mai tonifiată și mai 
elastică1.

Curățare temeinică

Ca și prim pas în rutina ta, 
dimineața și seara timp de două 
minute

Tehnologia Mișcării în două sensuri

O piele vizibil mai curată, delicată, 
netedă și strălucitoare cu aspect 
redus al porilor. 

Îngrijire anti-îmbătrânire a pielii Conturarea corpului și tonifierea

După curățare, de 2, 3 ori pe 
săptămână

de 3 ori pe săptămână

Microcurenți Direcți/Galvanici Microcurenți pulsatorii Direcți/
Galvanici

Efect de fermitate și lifting pentru 
piele în timp ce îndepărtezi 
impuritățile și contribui la reducerea 
vizibilă a liniilor și ridurilor2.

Reduce aspectul celulitei și 
catifelează pielea pentru un aspect 
mai ferm și mai tonifiat.

*Sursa Euromonitor International Ltd; valoare vânzări retail în termene de preț de vânzare cu amănuntul; toate canalele; între 2017 și 2020. Sistemele de dispozitive de înfrumusețare la domiciliu Nu Skin, asociate exclusiv sau recomandate 
pentru a fi utilizate cu un produs consumabil de la aceeași marcă. Afirmație verificată pe baza cercetării personalizate Euromonitor și metodologiei efectuate în ianuarie-martie, 2021. Vânzările dispozitivelor de înfrumusețare pentru îngrijirea 
pielii la domiciliu includ vânzările de produse de curățare faciale electrice după cum este definit în baza de date a pașaportului. Această categorie nu include aparatele pentru îngrijirea părului/îndepărtarea acestuia, epilatoare de corp și aparate 
pentru îngrijire orală. 
1 Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, randomizat, de 12 săptămâni, pe 32 de subiecți de sex feminin, cu vârsta între 25 și 40 de ani, care au folosit sistemul 
ageLOC Boost o dată pe săptămână timp de 12 săptămâni. 
2 Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate în 2020 de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, randomizat, de 4 săptămâni, pe 30 de subiecți de sex feminin care au folosit sistemul de trei ori pe săptămână.



Beneficii Mod de utilizare

Cum funcționează ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

•  Piele cu 37% mai catifelată după o singură 
utilizare3..

•Piele cu 37% mai fină după o singură utilizare3.

• 2X ori vizibil mai curată după 12 săptămâni3.

• 62% mai multă strălucire după 12 săptămâni4.

• Aspect redus al porilor.

• O piele mai curată, mai strălucitoare.

• Un ten vizibil mai proaspăt.

Îngrijirea pielii nu se încheie cu 
curățarea. Finalizează rutina îngrijind 
pielea delicată de sub și din jurul 
ochilor. Utilizează ageLOC LumiSpa 
Accent Head & IdealEyes împreună 
cu dispozitivul tău pentru a exfolia și 
revigora zona ochilor cu o atingere 
ușoară de care are nevoie pielea ta.

Umezește-ți fața cu apă caldă și aplică produsul 
Activating Cleanser care se potrivește cel mai 
bine tipului tău de piele. Umezește capul de 
silicon și pornește dispozitivul.

Plimbă-l încet pe față, folosind mișcări ample.  
Nu freca sau apăsa prea tare. Dispozitivul se va 
opri dacă nu-l folosești adecvat.
Se va opri la fiecare 30 de secunde. Acesta este 
semnalul pentru a trece la o altă zonă a feței. 
După 2 minute, dispozitivul se va opri.

Clătește fața cu apă și usucă prin tamponare. 
Aplică următoarele produse pentru îngrijirea pielii. 
Pentru rezultate optime, utilizează sistemul ageLOC 
LumiSpa timp de două minute, de două ori pe zi.

Îndepărtează și clătește capul de silicon. Usucă 
delicat cu un prosop și depozitează dispozitivul 
într-un loc uscat. 

Cu capul său delicat, din silicon, tehnologia cu mișcare în două sensuri brevetată de la 
ageLOC® LumiSpa îi permite dispozitivului să se deplaseze la frecvența precisă necesară 
pentru evidențierea pielii mai netede și mai catifelate după prima utilizare.

Formulat pentru nevoile pielii uscate, normale/mixte, grase, sensibile sau predispusă 
la imperfecțiuni și pentru a permite efectul de curățare și calmare precis de care are 
nevoie dispozitivul. Fiecare produs de curățare conține un amestec ageLOC pentru a se 
adresa surselor semnelor vizibile de îmbătrânire a pielii.
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ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 pas, 2 minute, 7 beneficii.

3 Rezultate pe baza unui studiu in-vivo de 4 săptămâni efectuat pe 80 de subiecți cu piele sensibilă care au folosit ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin cu Firm Silicone Head.
4 Rezultate bazate pe un studiu in-vivo de 12 săptămâni care cuprinde 150 de subiecți de sex feminin, cu diferite tipuri de piele. Rezultatele prezentate mai sus corespund unor subiecți cu piele normală sau mixtă. Acelor subiecți li s-a cerut să folosească dimineața și 
seara ageLOC LumiSpa cu Normal Silicone Head și ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pentru ten normal și mixt în locul produsului obișnuit de curățare a feței.

Înaintează cu îngrijirea 
ochilor




1m in


1m in

ageLOC Boost & Activating Serum
Bucură-te de o piele mai tonifiată și strălucitoare în doar două minute pe zi.

Primele rezultate 
vizibile în doar 7 zile1 și 
beneficii care durează 

pe parcursul zilei!5.

Beneficii Mod de utilizare Fotografii înainte şi după1

Tehnologia microcurentului cu impuls variabil

Activating Serum

•Intensifică frumusețea naturală a pielii tale pentru o 
piele mai luminoasă, mai tonifiată și mai elastică1.

• Susține reînnoirea celulară a pielii.

• Ajută la estomparea semnelor de îmbătrânire 
prematură.

• Oferă exfoliere delicată.

•  Include Tehnologia Microcurentului cu Impuls Variabil, 
în curs de brevetare, care optimizează și activează 
pielea pentru un ten cu un aspect mai întinerit.

După tonifiere și curățare, pornește dispozitivul 
glisând cu degetul în sus pe întreaga suprafață 
tactilă. 

Eliberează trei doze de ageLOC Boost 
Activating Serum pe suprafața conductoare  
a dispozitivului. Întinde pe jumătate de față.

Înainte de aplicare

Înainte de aplicare

După 12 săptămâni

După 12 săptămâni

Începe aplicarea glisând cu degetul în sus pe 
întreaga suprafață tactilă. Deplasează suprafața 
conductoare pe față prin mișcări ascendente/
spre exterior.

Repetă pasul 2 și pasul 3 pe cealaltă jumătate 
a feței.

Masează excesul de Activating Serum în piele, 
apoi continuă cu regimul tău zilnic de îngrijire 
a pielii.

Intermintent, impulsurile variabile sunt trimise către piele. Împreună cu Activating 
Serum, optimizează pielea pentru un ten cu un aspect mai tânăr.

• Amestec ageLOC
•  Amestec Iluminator: Extract de narcisă de 

mare, vitamina C și niacinamidă

• Extract al fructului de Lămâie Caviar
•  Amestec pentru tonifiere: extracte din 

diferite fructe, acid hialuronic

Oferă conductivitate optimă pentru microcurenții cu puls variabil și beneficiile pentru 
îngrijirea pielii de la ingredientele cheie:
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5 Rezultate obținute printr-o evaluare profesională efectuată de o parte terță pe baza unui studiu de utilizare, in-vivo de 6 săptămâni cu 20 de subiecți de gen feminin cu vârsta între 25 și 40 de ani care au folosit ageLOC Boost Activating Serum împreună cu Dispozi-
tivul ageLOC Boost, 1/zi, timp de 6 săptămâni.



1

2

3

4

5

6

ageLOC Galvanic & Spa Facial Gels
Cauți secretul pielii cu aspect întinerit? L-ai găsit.

Beneficii Mod de utilizare Fotografii înainte şi după6

Tehnologie cu microcurenți direcți/galvanici

Facial Gels

•  Ajută la reducerea vizibilă a liniilor și ridurilor și oferă 
pielii un aspect mai ferm, mai întins, mai conturat și 
mai strălucitor.6.

•  Vizează sursele îmbătrânirii pentru a menține aspectul 
tineresc și pentru a reduce aspectul îmbătrânirii.

•  Revitalizează și revigorează pielea obosită și stresată.

•  Ajută la combaterea efectelor negative ale stresului 
oxidativ cauzat de către factorii de stres din mediu.

•  Curentul galvanic sprijină furnizarea de ingrediente 
benefice către epidermă.

După curățare, aplică uniform conținutul 
unei fiole ageLOC Pre-Treat Gel pe întreaga 
suprafață a feței și a gâtului, evitând ochii, 
pleoapele și buzele. 

Înainte de aplicare După o aplicare

Umezește bine mâinile cu NaPCA Moisture 
Mist sau cu apă. Ține dispozitivul cu o mână 
umedă în timp ce atingi suprafața cromată de 
pe spate și începe să deplasezi ușor capătul 
conductor pe piele. Asigură-te că eviți zonele 
sensibile, precum ochii, pleoapele și buzele.

La sfârșitul aplicării galvanice, dispozitivul 
va emite un semnal sonor lung urmat de 
alte două mai scurte și se va opri automat. 
Îndepărtează orice resturi de gel de pe piele și 
de pe dispozitiv cu un prosop umed.

Repetă întregul proces folosind un flacon 
întreg de ageLOC Treatment Gel și selectând 
programul 2 de aplicare (3 minute) pe 
dispozitiv.

Ca un set de magneți, dispozitivul utilizează curenți direcți pentru a susține livrarea 
ingredientelor în piele. Utilizând setări diferite, un curent negativ mișcă prima dată Pre-
Treat Gel încărcat negativ către piele, unde se leagă de impurități. Un curent negativ 
apoi retrage acele impurități, în timp ce împinge ingredientele încărcate pozitiv ageLOC 
în Treatment Gel și către epidermă.
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6 Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate în 2020 de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, randomizat, de 4 săptămâni, pe 30 de subiecți de sex feminin care au folosit sistemul de trei ori pe săptămână. 

Apăsă butonul de selectare până ce numărul 1 
(2 minute) apare pe afișaj.

Reducerea aspectului labei gâștei.

Reducerea liniilor și ridurilor din zona ochilor.

Pungi sub ochi trase/fermitate a pielii îmbunătățită în 
zona ochilor.

Aspect redus al liniilor fine pe zona obrajilor.

Reducerea șanțurilor nazolabiale vizibile  
(„linii datorate râsului”).

Aspect mai ferm în zona bărbiei/ fermitate a pielii 
îmbunătățită.
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•  Extracte de Gălbenele și Algă brună (în Pre-Treat Gel). 
•  Ingrediente ageLOC, Arginină și agenți de îngrijire a pielii, Extract din ceai verde și 

extract din Jania rubens (CEA) (în Treatment Gel).

Secretul acelor beneficii minunate? O combinație a dispozitivului și acestor ingrediente cheie:

Observă ameliorarea cu 
48% a elasticității pielii 

după 4 săptămâni6! 



ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Corpul tău optimizat.

Beneficii Mod de utilizare Fotografii înainte şi după7

Tehnologie cu microcurenți pulsatorii direcți/Galvanici

Body Shaping Gel

•  Vizează sursele îmbătrânirii pentru a menține aspectul 
tineresc și pentru a reduce aspectul îmbătrânirii.

•  Ajută la reducerea apariției celulitei pentru un aspect 
conturat și mai ferm al pielii.

•  Fortifică matricea extra-celulară (MEC) a pielii pentru 
a ajuta la modelarea şi menţinerea pielii cu aspect 
întinerit

•  Curentul galvanic pulsator patentat ajută la stimularea 
pielii, susținerea alimentării epidermei cu ingrediente 
benefice.

Aplică ageLOC Body Shaping Gel pe zona ce 
trebuie adresată.

Înainte de aplicare După 6 săptămâni

Apasă pe butonul de pornire/oprire o 
dată. Inelele ageLOC vor apărea în mijlocul 
ecranului.

Atinge suprafața conductoare pe piele, în 
zona unde ai aplicat ageLOC Body Shaping 
Gel. Vei auzi 1, 2 sau 3 semnale sonore când 
dispozitivul se ajustează automat nivelul 
curentului pentru pielea ta. Începe masarea 
ușor utilizând mișcări circulare unde produsul 
nu a fost aplicat.

La sfârșitul aplicării, dispozitivul va emite un 
semnal sonor lung urmat de două semnale 
sonore mai scurte ce indică că aplicarea este 
completă. Îndepărtează produsul în exces de 
pe piele și aplică apoi ageLOC Dermatic Effects 
pentru o extensie a beneficiilor.

Utilizând încărcări electrice ce se resping, tehnologia noastră cu microcurenți pulsatorii 
galvanici este optimizată pentru a susține livrarea ingredientelor cheie pe pielea 
brațelor, abdomen, fese și coapse în timp ce microcurenții pulsatorii ajută la stimularea 
pielii. Cu ageLOC Body Shaping Gel, această tehnologie ajută la reducerea semnelor 
vizibile ale îmbătrânirii pielii pentru un aspect mai ferm și uniform.

Aceste beneficii minunate îți sunt aduse de o combinație între dispozitivul tău și aceste 
ingrediente cheie încărcate negativ: 
• Extract din alga Laminaria digitata
• Extract din arborelele de cacao Theobroma
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Te rugăm să consulți pagina de glosar de pe 
www.nuskin.com pentru o listă a tuturor mărcilor 

înregistrate.

Umezește bine degetele și palma mâinii cu 
apă sau NaPCA Moisture Mist.

2

Aplică ageLOC Dermatic Effects de 
două ori pe zi pentru un aspect mai 
conturat și uniform.

Mergem mai departe cu 
ageLOC Dermatic Effects

7 După șase săptămâni de utilizare a ageLOC Galvanic Body Spa combinat cu ageLOC Body Shaping Gels de trei ori pe săptămână și ageLOC Dermatic Effects de două pe zi.
8 Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță pe baza unui studiu de consumator in vivo de 12 săptămâni efectuat pe 30 de subiecți de gen feminin cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. ageLOC 
Body Shaping Gel și ageLOC Galvanic Body Spa au fost folosite de trei ori pe săptămână timp de cinci minute pe fiecare coapsă, abdomen, fese și partea superioară a brațelor. ageLOC Dermatic Effects a fost folosit de două ori pe zi.

82% dintre utilizatori au 
constatat îmbunătățiri  

a fermității pielii de  
pe coapse8.



Tabel de comparare dispozitive Nu Skin

CURENTUL GALVANIC SPRIJINĂ 
FURNIZAREA DE INGREDIENTE 

BENEFICE CĂTRE EPIDERMĂ

ATUNCI CÂND ESTE UTILIZAT CU 
FORMULA SPECIFICĂ TOPICĂ, 

MICROCURENȚII OPTIMIZEAZĂ  
ȘI ACTIVEAZĂ PIELEA

SISTEMUL LUMISPA
(Dispozitiv cu ageLOC 
Activating Cleansers)

Avertisment:  
Am listat beneficiile principale, dar reține că multe 
dintre dispozitivele noastre + produsele cosmetice 

au de asemenea beneficii secundare.

*Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate în 2020 de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, randomizat, de 4 săptămâni, pe 30 de subiecți de sex feminin care au folosit 
sistemul de trei ori pe săptămână. 
**Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, de 12 săptămâni, pe 32 de subiecți de sex feminin, cu vârsta între 25 și 40 de ani, care au 
folosit sistemul ageLOC Boost o dată pe zi timp de 12 săptămâni. 

BENEFICII 
PRINCIPALE

LUMISPA ACCENT
(Dispozitiv cu ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SISTEM ageLOC 
GALVANIC FACIAL SPA
(Dispozitiv cu ageLOC Facial 

Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU TRU 

FACE LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU ageLOC 

NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA CU ageLOC 
BODY SHAPING GEL

SISTEM ageLOC 
BOOST

(Dispozitiv cu ageLOC 
Boost Activating Serum)

ATUNCI CÂND ESTE UTILIZAT CU 
FORMULA SPECIFICĂ TOPICĂ, 

MICROCURENȚII OPTIMIZEAZĂ  
ȘI STIMULEAZĂ PIELEA

REDUCE SEMNELE VIZIBILE ALE 
ÎMBĂTRÂNIRII PIELII

VIZEAZĂ SEMNELE PREMATURE ALE 
ÎMBĂTRÂNIRII PIELII

REDUCE ASPECTUL LINIILOR ȘI AL 
RIDURILOR FINE

UN ASPECT MAI CONTURAT

PLEOAPE SUPERIOARE RIDICATE

PIELE CU ASPECT MAI FERM

ÎMBUNĂTĂȚIRE ÎN ELASTICITATEA 
PIELII

O PIELE TONIFIATĂ, ELASTICĂ

X X X X X

X

X

X X X X X(SCALP)

X

X X (ÎN JURUL OCHILOR/
GURII/FRUNȚII)

X*

X

X (ZONA DIN 
JURUL OCHILOR) X X (COAPSE ȘI ABDOMEN 

ȘI BRAȚE SUPERIOARE) XX (COAPSE ȘI ABDOMEN 
ȘI BRAȚE SUPERIOARE)

X*

X**



EXFOLIERE DELICATĂ PENTRU 
SUSȚINEREA REÎNNOIRII 

CELULARE

PIELE CU ASPECT UNIFORM ȘI 
CATIFELAT

Avertisment:  
Am listat beneficiile principale, dar reține că 

multe dintre dispozitivele noastre + produsele 
cosmetice au, de asemenea, beneficii secundare.

**Rezultate obținute în urma unei evaluări profesionale efectuate de o parte terță în cadrul unui studiu in vivo „simplu orb”, randomizat, de 12 săptămâni, pe 32 de subiecți de sex feminin, cu vârsta între 25 și 40 de 
ani, care au folosit sistemul ageLOC Boost o dată pe săptămână timp de 12 săptămâni.
***Rezultat(e) obținut(e) după o utilizare combinată a ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum, de două ori pe zi, urmată de o aplicare de două minute cu ageLOC Galvanic Spa împreună cu ageLOC Nutriol 
Shampoo și balsam ca rutină regulată de spălare a părului. 

BENEFICII 
PRINCIPALE

PIELE CURĂȚATĂ TEMEINIC

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ASPECTUL 
PORILOR

REDUCE ASPECTUL OCHILOR 
UMFLAȚI/PUNGILOR ȘI 

CEARCĂNELOR

ASPECTUL UNUI PĂR MAI 
VOLUMINOS, MAI GROS ȘI MAI 

SĂNĂTOS.

ÎNTĂREȘTE ȘI FORTIFIAZĂ PĂRUL

UNIFORMIZEAZĂ ASPECTUL COJII 
DE PORTOCALĂ A PIELII

PIELE STRĂLUCITOARE/LUMINOASĂ

UNIFORMIZAREA TENULUI

X X

X**

X

X X X X

X

X X**

X

X***

X

X X

Tabel de comparare dispozitive Nu Skin

SISTEMUL LUMISPA
(Dispozitiv cu ageLOC 
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(Dispozitiv cu ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SISTEM ageLOC 
GALVANIC FACIAL SPA
(Dispozitiv cu ageLOC Facial 

Gels)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU TRU 

FACE LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU ageLOC 

NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA CU 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA CU ageLOC 
BODY SHAPING GEL

SISTEM ageLOC 
BOOST

(Dispozitiv cu ageLOC 
Boost Activating Serum)


