
Prístroje Nu Skin

NA ČO TO SLÚŽI?

POUŽÍVANIE

VÝHODY

TECHNOLÓGIA  
V POZADÍ

S krásnou pleťou sa budete cítiť nezastaviteľní. S kozmetickými prístrojmi Nu Skin na domáce použitie si môžete 
vytvoriť režim starostlivosti o pleť podľa svojich predstáv. 

ageLOC LumiSpa & 
Activating Cleanser

ageLOC Boost & 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa & 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa & Body Shaping Gel

Rozžiarenosť

Po očistení a tonizácii pleti raz 
denne počas dvoch minút 

Striedavý pulzný mikroprúd

Oživuje prirodzenú krásu pleti 
a podporuje jej rozjasnenosť, 
plnší vzhľad a pružnosť.1

Dôsledné čistenie

Ako prvý krok postupu 
starostlivosti, ráno a večer počas 
dvoch minút

Technológia Two-Sense Motion

Viditeľne čistejšia, hladšia, 
hebkejšia a žiarivejšia pleť so 
zníženým výskytom pórov. 

Anti-agingová starostlivosť o pleť Formovanie tela a tonizácia

Po očistení pleti 2-krát až 3-krát 
týždenne

3-krát týždenne

Jednosmerný/galvanický 
mikroprúd 

Pulzujúci jednosmerný/galvanický 
mikroprúd

Spevňuje a vypína pleť a zároveň 
odstraňuje nečistoty a pomáha 
viditeľne redukovať línie a vrásky.2

Zmierňuje vzhľad celulitídy a 
vyhladzuje pleť, čím zabezpečuje 
pevnejší a tónovanejší vzhľad.

* Zdroj: Euromonitor International Ltd; hodnoty vyjadrené v maloobchodných predajných cenách (Retail Value RSP); všetky kanály; 2017 až 2020. Kozmetické systémy sú domáce kozmetické prístroje na starostlivosť o pleť, ktoré sú exkluzívne 
spárované alebo sa odporúča ich použitie s aktuálnymi produktmi tej istej značky. Overenie tvrdenia je založené na prispôsobenom výskume a metodológii, vykonaných spoločnosťou Euromonitor v období medzi januárom a marcom 2021. Predaj 
domácich kozmetických prístrojov a prístrojov starostlivosti o pleť zahŕňa predaj elektrických čistiacich prístrojov na tvár, ako je to definované v databáze Passport. Do tejto kategórie nepatria prístroje na odstraňovanie ochlpenia, holiace strojčeky 
na telo a prístroje určené na starostlivosť o ústnu dutinu. 
1 Výsledky získané z odborného posúdenia tretej strany na základe 12-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 32 ženách vo veku od 25 do 40 rokov, ktoré systém ageLOC Boost 
používali raz za deň počas 12 týždňov. 
2 Výsledky pochádzajú z odborného posúdenia tretej strany z roku 2020 na základe 4-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 30 ženách, ktoré systém používali trikrát týždenne.



Výhody Používanie

Ako funguje systém ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

• O 37 % hladšia pleť po jedinom použití.3

• O 37 % jemnejšia pleť po jedinom použití.3

• 2 x viditeľne čistejšia pleť po 12 týždňoch.4

• O 62 % žiarivejšia pleť po 12 týždňoch.4

• Nižší výskyt pórov.

• Čistejšia a jasnejšia pleť.

• Viditeľné oživenie pleti.

Starostlivosť o pleť sa čistením 
nekončí. Dokončite svoj postup 
starostlivosti o pleť tak, že sa 
postaráte o jemnú pleť pod očami 
a okolo nich. Použite ageLOC 
LumiSpa Accent Head  
& IdealEyes s prístrojom na 
exfoliáciu a vzpruženie oblasti 
okolo očí a doprajte jej jemný 
dotyk, ktorý pleť potrebuje.

Navlhčite si tvár teplou vodou a naneste 
čistiaci prípravok Activating Cleanser, 
ktorý je najlepší pre váš typ pleti. Namočte 
silikónovú hlavicu a zapnite prístroj.

Pohybujte ním pomaly po tvári širokými 
ťahmi. Neškrabte ani príliš nepritláčajte. 
Ak prístroj nepoužívate správne, zastaví sa.
Zastaví sa každých 30 sekúnd. Je to 
podnet, že máte prejsť na inú časť tváre. 
Po 2 minútach sa prístroj vypne.

Opláchnite tvár vodou a jemne ju utrite 
dosucha. Potom naneste prípadný ďalší 
produkt v starostlivosti o pleť. Pre optimálne 
výsledky používajte systém ageLOC 
LumiSpa počas 2 minút dvakrát denne.

Odnímte silikónovú hlavicu a opláchnite ju. 
Jemne ju utrite uterákom a skladujte prístroj 
na suchom mieste. 

S mäkkou silikónovou hlavicou technológia Two-Sense Motion v zariadení ageLOC 
LumiSpa umožňuje prístroju pohybovať sa na presne takej frekvencii, aká je potrebná 
pre hladšiu, jemnejšiu pleť po prvom použití.

So zložením pre potreby suchej, normálnej/zmiešanej, mastnej, citlivej alebo 
problematickej pleti poskytuje presný tlmivý a čistiaci efekt, ktorý prístroj potrebuje. 
Každý čistiaci prípravok obsahuje zmes ageLOC Blend, ktorá zacieľuje zdroje 
viditeľného starnutia pleti.

1

2

3

4

ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 krok. 2 minúty. 7 výhod.

3 Výsledky sú založené na 4-týždňovej štúdii spotrebiteľského používania in vivo vykonanej na 80 účastníkoch s citlivou pleťou, ktorí používali ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin s hlavicou Firm Silicone Head.
4 Výsledky sú založené na 12-týždňovej štúdii spotrebiteľského používania in vivo so 150 ženami s rôznymi typmi pleti. Výsledky uvedené vyššie zodpovedajú účastníkom s normálnou až zmiešanou pleťou. Títo účastníci boli požiadaní, aby používali 
prístroj ageLOC LumiSpa s hlavicou Normal Silicone Head a produktom ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin namiesto svojho bežného čistiaceho prípravku na tvár ráno a večer.

Pokračujte starostlivosťou 
o oči




1m in


1m in

ageLOC Boost & Activating Serum
Užívajte si jasnejšiu a plnšiu pleť len za dve minúty vášho času denne.

Prvé viditeľné výsledky už 
za 7 dní1 a účinky, ktoré 

trvajú po celý deň5.

Výhody Používanie Obrázky pred a po1

Technológia striedavého pulzného mikroprúdu

Activating Serum

•  Oživuje prirodzenú krásu pleti a podporuje jej 
rozjasnenosť, plnší vzhľad a pružnosť.1

• Podporuje obnovu buniek pleti.

•  Pomáha zmierňovať známky predčasného 
starnutia.

• Ponúka jemnú exfoliáciu.

•  Súčasťou je technológia striedavého pulzného 
prúdu, čakajúca na patent, ktorá optimalizuje 
a aktivuje pleť pre jej mladistvejší vzhľad.

Po vyčistení a tonizácii zapnite prístroj 
potiahnutím prstov po celej dĺžke dotykovej 
plochy. 

Po čistení a tonizácii dávkujte tri vstreknutia 
séra ageLOC Boost Activating Serum na 
vodivý povrch prístroja. Rozotrite na jednu 
polovicu tváre.

Pred použitím

Pred použitím

Po 12 týždňoch

Po 12 týždňoch

Začnite prípravok nanášať potiahnutím 
prsta nahor po celej dĺžke dotykovej plochy. 
Kĺzajte vodivým povrchom po tvári smerom 
nahor/von.

Zopakujte 2. krok a 3. krok na druhej 
polovici tváre.

Vmasírujte prebytočné sérum Activating 
Serum do pleti a potom postupujte podľa 
svojho denného režimu starostlivosti o pleť.

Na pokožku sa vysielajú prerušované, variabilné impulzy. Spolu s produktom 
Activating Serum sa tým optimalizuje pleť a podporuje jej mladistvejší vzhľad.

• Zmes ageLOC
•  Rozjasňujúca zmes: Výťažok 

z morského narcisu, vitamín C 
a niacinamid

• Výťažok z kaviárovej limetky
•  Výťažok na podporu plnej pleti: výťažky 

z rôznych typov ovocia, kyselina 
hyalurónová

Poskytuje optimálnu vodivosť pre striedavý pulzný mikroprúd a účinnú starostlivosť 
o pleť vďaka svojim kľúčovým zložkám:
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5 Výsledky pochádzajú z odborného posúdenia tretej strany na základe 6-týždňovej štúdie používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 20 ženách vo veku od 25 do 40 rokov, ktoré používali ageLOC Boost Activating Serum spolu s prístrojom ageLOC Boost raz 
denne počas 6 týždňov. 
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ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels
Hľadáte tajomstvo mladistvo vyzerajúcej pokožky? Práve ste ho našli.

Výhody Používanie Obrázky pred a po6

Technológia priameho/galvanického mikroprúdu

Facial Gels

•  Pomáha viditeľne redukovať línie a vrásky a 
odhaľuje pevnejší, zdvihnutejší, kontúrovaný 
vzhľad6.

•  Zameriava sa na základné zdroje starnutia tak, 
aby sa zachoval mladistvý vzhľad a redukovali 
sa známky starnutia.

•  Oživuje a vzpružuje unavenú, namáhanú pleť.
•  Pomáha bojovať proti negatívnym vplyvom 

oxidačného stresu spôsobeného stresovými 
faktormi pochádzajúcimi zo životného prostredia.

•  Galvanický prúd podporuje prísun prospešných 
zložiek do epidermy.

Po vyčistení rovnomerne naneste celý 
obsah jednej ampulky gélu Pre-Treat Gel 
na celú oblasť tváre a krku, pričom sa 
vyhnite očiam, očným viečkam a perám. 

Pred použitím Po jednej 
aplikácii

Ruky si dôkladne namočte prípravkom 
NaPCA Moisture Mist alebo vodou. Prístroj 
držte vlhkou rukou tak, aby ste sa vzadu 
dotýkali chrómovanej platničky, a pomaly 
začnite kĺzať hlavicou nadstavca po pokožke. 
Dbajte na to, aby ste sa vyhli citlivým 
oblastiam, ako sú oči, očné viečka a pery.

Na konci procesu použitia galvanického 
prístroja vydá prístroj dlhé pípnutie 
nasledované dvomi krátkymi pípnutiami 
a automaticky sa vypne. Z tváre a prístroja 
vlhkým uterákom zotrite zvyšný gél.

Celý proces zopakujte s celou ampulkou 
s ošetrujúcim gélom ageLOC Treatment 
Gel a výberom kroku č. 2 (3 minúty) na 
prístroji.

Prístroj ako dvojica magnetov používa jednosmerný prúd na podporu dodania zložiek 
do pleti. Pomocou rôznych nastavení negatívny prúd najprv posúva negatívne nabitý 
Pre-Treat Gel do pleti, kde sa gél naviaže na nečistoty. Pozitívny prúd potom tieto 
nečistoty vytiahne, pričom do epidermy vtláča pozitívne nabité zložky ageLOC 
obsiahnuté v géle Treatment Gel.
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6 Výsledky pochádzajú z odborného posúdenia tretej strany z roku 2020 na základe 4-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 30 ženách, ktoré systém používali trikrát týždenne. 

Stláčajte tlačidlo voľby, až kým sa na 
displeji nerozsvieti číslo 1 (2 minúty).

Redukcia vzhľadu vrások okolo očí.

Redukcia vzhľadu línií a vrások v oblasti pod očami.

Zdvihnutie vačkov pod očami/zlepšenie pevnosti 
pokožky v oblasti očí.

Znížený výskyt jemných línií v oblasti líc.

Redukcia viditeľných nazolabiálnych vrások („vrásky 
zo smiechu“).

Pozdvihnutie vzhľadu v oblasti brady/lepšia 
pevnosť pokožky.
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•  Výťažok z nechtíka a morskej riasy laminaria (v produkte Pre-Treat Gel). 
•  Zložky ageLOC, arginín a zložky vyživujúce pleť, výťažok zo zeleného čaju 

a výťažok z rias Jania rubens (CEA) (v produkte Treatment Gel).

Aké je tajomstvo týchto úžasných účinkov? Kombinácia prístroja a týchto kľúčových 
zložiek:

Pozrite si 48 % zlepšenie 
elasticity pleti po 

4 týždňoch.6



ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Optimalizácia vášho tela.

Výhody Používanie Obrázky pred a po7

Technológia pulzujúceho jednosmerného/galvanického 
mikroprúdu

Body Shaping Gel

•  Zameriava sa na základné zdroje starnutia tak, 
aby sa zachoval mladistvý vzhľad a redukovali 
sa známky starnutia.

•  Pomáha zjemňovať vzhľad celulitídy, aby pokožka 
pôsobila pevnejšie a tvarovanejšie.

•  Posilňuje extracelulárnu matricu (ECM) pokožky 
tak, aby pomáhala budovať a udržiavať zdravo 
vyzerajúcu pokožku.

•  Patentovaný pulzujúci galvanický prúd pomáha 
stimulovať pokožku a podporuje dodávanie 
účinných zložiek do emidermy.

Nanášajte ageLOC Body Shaping Gel na 
oblasť, aby ste to použili rovno tam, kde je 
potrebné. Pred použitím Po 6 týždňoch

Stlačte raz tlačidlo vypnutia/zapnutia. 
Uprostred displeja sa objavia prstence 
ageLOC.

Priložte vodivý povrch k pokožke, na ktorú 
ste naniesli ageLOC Body Shaping Gel. 
Budete počuť 1, 2 alebo 3 pípnutia, kým sa 
prístroj bude prispôsobovať aktuálnej úrovni 
vašej pokožky. Začnite zľahka masírovať 
krúživými pohybmi na mieste aplikácie 
produktu.

Na konci používania prístroj vydá dlhé 
pípnutie nasledované dvomi krátkymi 
pípnutiami. To označuje, že proces je 
dokončený. Odstráňte z pokožky 
prebytočný produkt a na predĺženie účinkov 
použite ageLOC Dermatic Effects.

Naša technológia galvanického pulzujúceho mikroprúdu používa odpudivý elektrický 
náboj a je optimalizovaná tak, aby do pokožky vašich rúk, brucha, zadku a stehien 
dostala kľúčové zložky, pričom impulzy mikroprúdu pomáhajú pokožku stimulovať. 
S produktom ageLOC Body Shaping Gel táto technológia pomáha redukovať 
viditeľné známky starnutia pleti a podporuje hladší, pevnejší a mladistvejší vzhľad.

Tieto skvelé účinky získate vďaka kombinácii prístroja s týmito kľúčovými zložkami 
s negatívnym nábojom: 
• Výťažok z riasy Laminaria digitata
• Výťažok z kakaovníka pravého
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Zoznam všetkých registrovaných 
obchodných známok nájdete na stránke 

so slovníkom pojmov na www.nuskin.com.

Dôkladne si navlhčite prsty a dlaň ruky 
vodou alebo produktom NaPCA
Moisture Mist.

2

Nanášajte ageLOC Dermatic 
Effects dvakrát denne na podporu 
kontúrovanejšieho a hladšie 
vyzerajúceho ja.

Pokračujte produktom 
ageLOC Dermatic Effects

7 Po šiestich týždňoch používania produktu ageLOC Galvanic Body Spa v kombinácii s produktmi ageLOC Body Shaping Gels trikrát týždenne a produktom ageLOC Dermatic Effects dvakrát denne.
8 Výsledky získané prostredníctvom profesionálneho posúdenia realizovaného nezávislou stranou na základe 12-týždňovej štúdie používania u spotrebiteľov in-vivo. Produkt sa skúšal u 30 žien vo veku od 18 do 60 rokov. 
ageLOC Body Shaping Gel a ageLOC Galvanic Body Spa sa používali trikrát týždenne počas piatich minút vždy na stehnách, bruchu, zadku a ramenách. Produkt ageLOC Dermatic Effects sa používal dvakrát denne.

82 % subjektov 
zaznamenalo zvýšenú 
pevnosť pokožky na 

stehnách.8



Porovnávacia tabuľ ka prístrojov Nu Skin

GALVANICKÝ PRÚD PODPORUJE 
PRÍSUN PROSPEŠNÝCH 
ZLOŽIEK DO EPIDERMY

PRI POUŽITÍ SO ŠPECIÁLNE 
NAVRHNUTÝM PRÍPRAVKOM 

NA LOKÁLNE POUŽITIE 
MIKROPRÚDY OPTIMALIZUJÚ 

A AKTIVUJÚ POKOŽKU

SYSTÉM LUMISPA
(Prístroj s aktivačnými 

čistiacimi prípravkami ageLOC 
Activating Cleansers)

Vyhlásenie:  
Uviedli sme hlavné výhody, ale upozorňujeme, 

že mnoho našich zariadení a kozmetických výrobkov 
má tiež sekundárne výhody.

* Výsledky pochádzajú z odborného posúdenia tretej strany z roku 2020 na základe 4-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 30 účastníčkach, ktoré systém 
používali trikrát týždenne. 
** Výsledky získané z odborného posúdenia tretej strany na základe 12-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 32 ženách vo veku od 25 do 40 rokov, ktoré 
systém ageLOC Boost používali raz za deň počas 12 týždňov. 

HLAVNÉ 
VÝHODY

LUMISPA ACCENT
(Prístroj s prípravkom ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SYSTÉM ageLOC 
GALVANIC 
FACIAL SPA

(Prístroj s gélmi ageLOC 
Facial Gels)

ageLOC  
GALVANIC FACIAL 

SPA S PRODUKTOM 
TRU FACE LINE 

CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA SO 
SÉROM ageLOC 

NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA S GÉLOM 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA S GÉLOM 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

SYSTÉM ageLOC 
BOOST

(Prístroj so sérom ageLOC 
Boost Activating Serum)

PRI POUŽITÍ SO ŠPECIÁLNE 
NAVRHNUTÝM TOPICKÝM 

PRÍPRAVKOM MIKROPRÚDY 
OPTIMALIZUJÚ A STIMULUJÚ 

POKOŽKU

ZNÍŽENIE VIDITEĽNÝCH ZNÁMOK 
STARNUTIA PLETI

ZAMERANIE NA PREDČASNÉ 
ZNÁMKY STARNUTIA PLETI

ZMIERŇUJE VÝSKYT JEMNÝCH 
VRÁSOK

KONTÚROVANEJŠÍ VZHĽAD

ZDVIHNUTIE HORNÝCH VIEČOK

PEVNEJŠIE PÔSOBIACA PLEŤ

ZLEPŠENIE PRUŽNOSTI PLETI

PRUŽNEJŠIA A PLNŠIA PLEŤ

X X X X X

X

X

X X X X X(POKOŽKA 
HLAVY)

X
X X (OKOLO OČÍ/ÚST/

ČELA)

X*

X
X (OKOLO 

OČÍ) X X
(STEHNÁ, BRUCHO 
A HORNÉ ČASTI 
RAMIEN)

XX
(STEHNÁ, BRUCHO 
A HORNÉ ČASTI 
RAMIEN)

X*

X**



JEMNÁ EXFOLIÁCIA 
A PODPORA BUNKOVEJ 

OBNOVY

HLADKÁ A JEMNE VYZERAJÚCA 
POKOŽKA

Vyhlásenie:  
Uviedli sme hlavné výhody, ale upozorňujeme, 

že mnoho našich zariadení a kozmetických 
výrobkov má tiež sekundárne výhody.

**Výsledky získané z odborného posúdenia tretej strany na základe 12-týždňovej randomizovanej zaslepenej štúdie spotrebiteľského používania „in vivo“, ktorá bola vykonaná na 32 ženách vo veku od 25 do 40 rokov, ktoré 
systém ageLOC Boost používali raz za deň počas 12 týždňov.
***Výsledky získané po kombinovanom používaní séra ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum dvakrát denne, po ktorom nasledovali dve minúty používania prístroja ageLOC Galvanic Spa spolu so šampónom 
a s kondicionérom ageLOC Nutriol Shampoo and conditioner ako súčasť pravidelného režimu umývania vlasov. 

HLAVNÉ 
VÝHODY

DÔKLADNE OČISTENÁ PLEŤ

ZLEPŠENIE VZHĽADU PÓROV

ZNÍŽENIE OPUCHU OKOLO OČÍ/
VAČKOV A TMAVÝCH KRUHOV

PODPORUJE VZHĽAD 
OBJEMNEJŠÍCH, HUSTEJŠÍCH A 

ZDRAVŠIE VYZERAJÚCICH VLASOV

PODPORA A POSILNENIE VLASOV

VYHLADZUJE 
PÓROVITÚ PLEŤ

ŽIARIVOSŤ/JAS POKOŽKY

ROVNOMERNOSŤ TÓNU PLETI
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Porovnávacia tabuľ ka prístrojov Nu Skin

SYSTÉM LUMISPA
(Prístroj s aktivačnými 

čistiacimi prípravkami ageLOC 
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(Prístroj s prípravkom ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

SYSTÉM ageLOC 
GALVANIC 
FACIAL SPA

(Prístroj s gélmi ageLOC 
Facial Gels)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA S PRODUKTOM 
TRU FACE LINE 

CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA SO 
SÉROM ageLOC 

NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA S GÉLOM 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA S GÉLOM 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

SYSTÉM ageLOC 
BOOST

(Prístroj so sérom ageLOC 
Boost Activating Serum)


