
Nu Skin-apparater

VAD ÄR DEN TILL 
FÖR?

ANVÄNDNING

FÖRDELAR

TEKNOLOGIN 
BAKOM SYSTEMET

En vacker hy höjer din självkänsla. Nu Skins hudvårdsapparater för hemmabruk ger dig friheten att skapa en rutin 
som hjälper dig att få just detta. 

ageLOC LumiSpa & 
Activating Cleanser

ageLOC Boost & 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa & 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa & Body Shaping Gel

Lyster och glöd

2 minuter per dag, efter rengöring 
och ansiktsvatten 

Modifierad mikroströmspuls

Tar fram hudens naturliga skönhet 
för en fylligare och mer elastisk hy 
med ökad lyster1.

Grundlig rengöring

2 minuter som ett första steg i din 
rutin, morgon och kväll

Two-Sense Motion-teknik

En synbart renare, lenare och 
mjukare hy med mindre synbara 
porer och strålande lyster. 

Hudvård med anti-ageing effekt Formar och tonar kroppen

2–3 ggr/vecka efter rengöring 3 ggr/vecka

Direkt/galvanisk mikroström Pulserande direkt/galvanisk 
mikroström

Lyfter och stramar åt huden 
samtidigt som orenheter 
försvinner – minskar synbart fina 
linjer och rynkor2.

Minskar förekomsten av tydliga 
ålderstecken och celluliter samt 
får huden att se jämnare och 
stramare ut.

*Källa: Euromonitor International Ltd; Detaljhandelsvärde enligt villkoren för detaljhandelspris (Retail Value RSP); alla distributionskanaler; 2017 till 2020. Skönhetssystem för hemmabruk är hudvårdsapparater som används 
i hemmet och har utformats för att användas tillsammans med en specifik produkt från samma varumärke. Produktanspråket baseras på resultatet från Euromonitors kundundersökning och metodologi, utförd januari–mars 
2021. Försäljningen av skönhetsapparater för hemmabruk inkluderar försäljning av elektriska ansiktsrengörare, i enlighet med det som anges i databasen Passport. Denna kategori inkluderar inte hårvårds-/hårborttagningsap-
parater, rakapparater för kroppen och munvårdsapparater. 
1 Resultatet har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en tolv veckors lång in vivo-konsumentstudie utförd med 32 kvinnliga försökspersoner i åldrarna 25–40 som använde ageLOC 
Boost-systemet en gång per dag i tolv veckor. 
2 Resultatet från 2020 har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en fyra veckor lång konsumentstudie utförd med 30 kvinnliga försökspersoner som använde systemet tre gånger i veckan.



Fördelar Användning

Hur fungerar ageLOC LumiSpa?

Activating Cleansers

• 37 % lenare hy efter en enda användning3.

• 37 % mjukare hy efter en enda användning3.

• 2X synligt renare hy efter 12 veckor4.

• 62 % mer lyster efter 12 veckor4.

• Mindre framträdande porer.

• Klarare hy med ökad lyster.

• Synbart uppfräschad hy.

Hudvård handlar inte bara om 
rengöring. Komplettera din rutin 
genom att ta hand om den känsliga 
huden i ögonområdet. Använd 
ageLOC LumiSpa Accent Head 
& IdealEyes med apparaten för att 
skonsamt peela bort gamla hudceller 
och ge nytt liv åt ögonområdet.

Fukta ansiktet med varmt vatten och 
applicera den Activating Cleanser som 
lämpar sig bäst för din hudtyp. Fukta 
silikonhuvudet och slå på apparaten.

För den över ansiktet med långsamma, breda 
drag. Skrubba inte och pressa inte för hårt. 
Apparaten kommer att gå in i pausläge om 
du använder den på fel sätt.
Den kommer även att gå in i pausläge var 
30:e sekund. Detta för att du ska flytta 
apparaten till en annan del av ditt ansikte. 
Apparaten stängs av efter 2 minuter.

Skölj ansiktet med vatten och torka torrt.  
Applicera därefter eventuella andra ansikts-
produkter. För optimala resultat, använd 
ageLOC LumiSpa System i 2 minuter, 
2 gånger per dag.

Avlägsna och skölj av silikonhuvudet. 
Handdukstorka försiktigt apparaten och 
förvara den på en torr plats. 

Apparatens egenutvecklade teknik ”Two-Sense Motion” med ett mjukt silikonhuvud 
ger exakt den frekvens i apparatens rörelser som ger mjukare och lenare hud redan 
efter första användningen.

Har utformats för att uppfylla behoven hos torr, normal/kombinerad, fet, känslig och 
utslagsbenägen hy och ge rätt rengöringseffekt och rätt dämpning för att apparaten 
ska fungera optimalt. Varje rengöringsprodukt innehåller vår ageLOC-blandning som 
inriktar sig på källan till hudens synliga ålderstecken.
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ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 steg. 2 minuter. 7 fördelar.

3 Resultaten baseras på en 4-veckors in vivo-konsumentstudie utförd på 80 testpersoner med känslig hy som använde ageLOC LumiSpa Activating Cleanser för normal till blandad hy med Firm Silicone Head.
4 Resultaten baseras på en 12-veckors in vivo-konsumentstudie utförd på 150 kvinnliga testpersoner med olika hudtyper. Resultaten som har extraherats ovan tillhör testpersoner med normal till blandad hy. Dessa testpersoner instruerades att 
använda ageLOC LumiSpa med Normal Silicone Head och ageLOC LumiSpa Activating Cleanser för normal till blandad hy både morgon och kväll istället för deras normala ansiktsrengöring.

Komplettera genom att 
vårda ögonområdet




1m in


1m in

ageLOC Boost & Activating Serum
Njut av en fylligare hy med ökad lyster på bara 2 minuter per dag.

Första synliga resultat på 
bara 7 dagar1 och fördelar 
som håller hela dagen!5.

Fördelar Användning Före-och-efter-bilder1

Tekniken med modifierade strömpulser

Activating Serum

•  Tar fram hudens naturliga skönhet för en fylligare 
och mer elastisk hy med ökad lyster1.

• Främjar cellförnyelse.

• Motverkar tecken på för tidigt åldrande.

• Peelar huden skonsamt.

•  Innehåller patentsökt teknologi med modifierade 
strömpulser som optimerar och aktiverar huden 
och ger en ungdomligare hy.

Efter rengöring och ansiktsvatten, slå på 
apparaten genom att svepa fingret hela 
vägen upp på styrplattan. 

Använd tre pumptryck av ageLOC Boost 
Activating Serum som du trycker ut på 
apparatens ledande yta. Sprid över ena 
halvan av ansiktet. Före behandling

Före behandling

Efter 12 veckor

Efter 12 veckor

Börja behandlingen genom att svepa fingret 
uppåt längs hela styrplattan. Stryk den 
ledande ytan över ansiktet med uppåt- och 
utåtriktade rörelser.

Upprepa steg 2 och 3 på andra halvan av 
ansiktet.

Massera in överblivet Activating Serum och 
fortsätt sedan med din dagliga hudvårdsrutin.

Intermittenta, modifierade pulser skickas till huden. Samverkar med Activating Serum 
för att optimera huden för en behandling som gör huden ungdomligare.

• ageLOC-blandningen
•  Lystergivande blandning: Extrakt av 

strandlilja, C-vitamin och niacinamid

• Fruktextrakt av citruskaviar
•  Fyllande blandning: olika fruktextrakt 

samt hyaluronsyra

Ger optimal konduktivitet till de modifierade mikroströmpulserna så att huden kan ta 
del av fördelarna med dess huvudingredienser:
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5 Resultat erhållna från en professionell tredjepartsbedömning baserad på en sex veckors lång in vivo-konsumentstudie med 20 kvinnliga försökspersoner i åldrarna 25–40. Försökspersonerna använde ageLOC Boost Activating Serum med 
ageLOC Boost-apparaten en gång per dag under sex veckor.
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ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels
Letar du efter hemligheten bakom en ungdomlig hy? Då har du hittat rätt.

Fördelar Användning Före-och-efter-bilder6

Teknologi med direkt/galvanisk mikroström

Facial Gels

•  Hjälper till att synligt minska linjer och rynkor och 
ge en fastare, spänstigare och mer konturerad hy 
med ökad lyster.6

•  ageLOC-ingredienser riktar in sig på källorna 
till åldrandet, bevarar en ungdomlig hud och 
minskar ålderstecknen.

•  Fräschar upp och ger nytt liv till trött och 
stressad hy.

•  Hjälper till att motverka negativa effekter från 
oxidativ stress, orsakat av miljömässiga faktorer.

•  Galvanisk ström används för att förbättra 
tillförseln av ingredienserna i epidermis.

Fördela hela ampullen med ageLOC 
Pre-Treat Gel jämnt över ansikte och hals. 
Undvik ögon, ögonlock och läppar. 

Före behandling Efter en 
behandlingFukta händerna ordentligt med NaPCA 

Moisture Mist eller vatten. Håll apparaten 
med en fuktad hand samtidigt som du 
vidrör krompanelen på baksidan och för 
sakta munstycket över huden. Undvik 
känsliga områden som ögon, ögonlock 
och läppar.

Vid slutet av den galvaniska appliceringen 
avger apparaten en lång ljudsignal följt av 
två korta signaler och den stängs sedan 
av automatiskt. Avlägsna överflödig gel 
från huden och apparaten med en fuktig 
handduk.

Upprepa hela processen genom 
att använda en hel ampull av 
ageLOC Treatment Gel och välja 
appliceringsnummer 2 (3 minuter) 
på din apparat.

Precis som magneter använder apparaten direktström för att leverera ingredienserna 
till huden genom olika inställningar. Först för den negativa strömmen in den negativt 
laddade Pre-Treat Gel i huden där den binder orenheter. En positiv ström drar sedan 
ut dessa orenheter medan de positivt laddade ageLOC ingredienserna i Treatment 
Gel förs in i epidermis.
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6 Resultatet från 2020 har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en fyra veckor lång konsumentstudie utförd med 30 kvinnliga försökspersoner som använde systemet tre gånger i veckan. 

Tryck på val-knappen tills siffran 1 visas på 
displayen (2 minuter).

Mindre synliga kråksparkar.

Mindre synliga linjer och rynkor i området 
under ögat.

Lyft av påsar under ögonen/förbättrad spänst 
i ögonområdet.

Mindre synliga fina linjer i kindområdet.

Mindre synliga nasolabiala rynkor (”skrattlinjer”).

Lyft i kindområdet/förbättrad spänst.
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•  Extrakt av ringblomma och brunalg (i Pre-Treat Gel). 
•  ageLOC-ingredienser, arginin och hudvårdande medel, grönt teextrakt och Jania 

rubens-extrakt (CEA) (i Treatment Gel).

Hemligheten bakom dessa otroliga fördelar? En kombination av din apparat och 
dessa huvudingredienser:

48 % ökad elasticitet efter 
4 veckors användning6! 



ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Din optimala kropp

Fördelar Användning Före-och-efter-bilder7

Teknologi med pulserande direkt/galvanisk mikroström

Body Shaping Gel

•  Riktar in sig på källorna till åldrandet, bevarar en 
ungdomlig hud och minskar ålderstecknen.

•  Hjälper till att utjämna celluliter och ge en 
fastare, mer konturerad hy.

•  Stärker hudens extracellulära matrix för att bygga 
upp och bevara en välvårdad och sund hy.

•  Patenterad pulserande galvanisk ström som 
hjälper till att stimulera huden och leverera 
ingredienserna till epidermis.

Applicera ageLOC Body Shaping Gel 
på området som ska behandlas.

Före behandling Efter 6 veckor

Tryck på på/av-knappen en gång. 
ageLOC-ringarna börjar synas i mitten 
av displayen.

Lägg den konduktiva ytan mot huden där 
du har applicerat ageLOC Body Shaping 
Gel. Du kommer att höra 1, 2 eller 3 
signaler när apparaten justerar strömnivån 
automatiskt efter din hy. Börja med 
att massera lätt i en cirkulär rörelse där 
produkten har applicerats.

När behandlingen är slut kommer 
apparaten att avge ett långt pipande 
ljud följt av två korta pipande ljud, som 
indikerar att behandlingen är klar. Ta bort 
produktrester från huden och applicera 
ageLOC Dermatic Effects för ännu fler 
fördelar.

Genom att använda laddningar som stöter ifrån varandra är vår teknologi med 
pulserande galvanisk mikroström optimal för att leverera nyckelingredienser till armar, 
mage, skinkor och lår medan dess mikroströmpulser hjälper till att stimulera huden. 
Tillsammans med ageLOC Body Shaping Gel hjälper denna teknologi till att minska 
de synbara ålderstecknen och ge en fastare, lenare hy med ett ungdomligare utseende.

Dessa utmärkta fördelar kan uppnås genom en kombination av apparaten och de 
negativt laddade huvudingredienserna: 
• Laminaria digitata-extrakt
• Theobroma cacao-extrakt
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Se ordlistan på www.nuskin.com för en lista 
över alla registrerade varumärken.

Blöt fingrarna ordentligt och lägg lite 
vatten eller NaPCA Moisture Mist 
i handflatan. 

2

Applicera Apply ageLOC Dermatic 
Effects 2 gånger per dag för en fastare 
och mer konturerad look.

Komplettera med ageLOC 
Dermatic Effects

7 Efter 6 veckors användning av ageLOC Galvanic Body Spa i kombination med ageLOC Body Shaping Gels 3 gånger per vecka och ageLOC Dermatic Effects 2 gånger per dag.
8 Resultatet har erhållits från en professionell bedömning från tredje part, baserat på en 12 veckors in vivo-konsumentstudie utförd på 30 kvinnliga försökspersoner mellan 18 och 60 år. Kvinnorna 
använde ageLOC Body Shaping Gel och ageLOC Galvanic Body Spa fem minuter på lår, mage, skinkor och överarmar tre gånger i veckan samt ageLOC Dermatic Effects två gånger om dagen.

82 % av användarna 
upplevde märkbart fastare 

hud på sina lår8.



Jämförelsetabell – Nu Skin-apparater

GALVANISK STRÖM ANVÄNDS FÖR 
ATT FÖRBÄTTRA TILLFÖRSELN AV 

INGREDIENSERNA I EPIDERMIS.

VID ANVÄNDNING MED SÄRSKILT 
UTFORMADE TOPISKA KRÄMER 

OPTIMERAR OCH AKTIVERAR 
MIKROSTRÖMMEN HUDEN.

LUMISPA SYSTEM
(Apparat med ageLOC 
Activating Cleansers)

Ansvarsfriskrivning:  
Vi har listat huvudfördelarna, men observera att många 

av våra apparater och kosmetiska produkter även har 
andra fördelar.

*Resultatet från 2020 har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en fyra veckor lång konsumentstudie utförd med 30 kvinnliga försökspersoner som använde systemet tre gånger i veckan. 
**Resultatet har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en tolv veckors lång in vivo-konsumentstudie utförd med 32 kvinnliga försökspersoner i åldrarna 25–40 som använde ageLOC 
Boost-systemet en gång per dag i tolv veckor. 

VIKTIGA 
FÖRDELAR

LUMISPA ACCENT
(Apparat med ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA SYSTEM

(Apparat med ageLOC 
Facial Gels)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA MED TRU FACE 
LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MED 
ageLOC NUTRIOL 

INTENSIVE SCALP & 
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MED 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA MED 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC BOOST 
SYSTEM

(Apparat med ageLOC 
Boost Activating Serum)

VID ANVÄNDNING MED SÄRSKILT 
UTFORMADE TOPISKA KRÄMER 
OPTIMERAR OCH STIMULERAR 

MIKROSTRÖMMEN HUDEN.

MILDRA INTRYCKET AV 
ÅLDERSTECKEN

INRIKTAR SIG PÅ FÖR TIDIGA 
ÅLDERSTECKEN

MINSKAR UPPKOMSTEN AV FINA 
LINJER OCH RYNKOR

ETT MER KONTURERAT UTSEENDE

LYFTER ÖGONLOCKEN

HUDEN SER FASTARE UT

FÖRBÄTTRAD HUDELASTICITET

FYLLIGARE, MER ELASTISK HY 
MED ÖKAD LYSTER.

X X X X X

X

X

X X X X X(HÅRBOTTEN)

X
X X (RUNT ÖGON, MUN, 

PANNA)

X*

X
X (RUNT 

ÖGONEN) X X (LÅR, MAGE OCH 
ÖVERARMAR) XX (LÅR, MAGE OCH 

ÖVERARMAR)

X*

X**



PEELAR SKONSAMT 
OCH FRÄMJAR HUDENS 

CELLFÖRNYELSE

LEN OCH MJUK HY

Ansvarsfriskrivning:  
Vi har listat huvudfördelarna, men observera att 

många av våra apparater och kosmetiska produkter 
även har andra fördelar.

**Resultatet har erhållits med hjälp av en professionell bedömning från tredje part, baserat på en tolv veckors lång in vivo-konsumentstudie utförd med 32 kvinnliga försökspersoner i åldrarna 25–40 som använde ageLOC 
Boost-systemet en gång per dag i tolv veckor.
***Resultat uppnådda efter kombinerad användning av ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum två gånger per dag, följt av en två minuters ageLOC Galvanic Spa-behandling och användning av ageLOC Nutriol 
Shampoo and Conditioner vid vanlig hårtvätt. 

VIKTIGA 
FÖRDELAR

GRUNDLIGT RENGJORD HY

MINDRE PORER

MINSKAD PUFFIGHET RUNT 
ÖGONEN/PÅSAR OCH MÖRKAR 

RINGAR

FRÄMJAR ETT TJOCKARE HÅR 
MED MER VOLYM SOM SER MER 

VÄLMÅENDE UT.

STÄRKER HÅRET

JÄMNAR UT OMRÅDEN
MED CELLULITER

STRÅLANDE HY/LYSTER

JÄMNARE HUDTON

X X
X**

X

X X X X
X
X X**

X

X***

X

X X

Jämförelsetabell – Nu Skin-apparater

LUMISPA SYSTEM
(Apparat med ageLOC 
Activating Cleansers)

LUMISPA ACCENT
(Apparat med ageLOC 

LumiSpa IdealEyes)

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA SYSTEM

(Apparat med ageLOC 
Facial Gels)

ageLOC 
GALVANIC FACIAL 

SPA MED TRU FACE 
LINE CORRECTOR

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MED 
ageLOC NUTRIOL 

INTENSIVE SCALP & 
HAIR SERUM

ageLOC GALVANIC 
FACIAL SPA MED 

ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC GALVANIC 
BODY SPA MED 
ageLOC BODY 
SHAPING GEL

ageLOC BOOST 
SYSTEM

(Apparat med ageLOC 
Boost Activating Serum)


