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* הצהרות אלה לא נבדקו ע"י מינהל המזון והתרופות. המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

דף מידע

 Galvanic ג'ל הפנים לטיפול מקדים וג'ל הפנים הטיפולי משיטת

Spa™ II פועלים כדי להשיב לעור מראה חיוני באמצעות הסרה 

של לכלוכים וקידום האנרגיה בתא. כאשר העור שלכם נראה 

החיוניות  את  לו  לספק  יכול  בספא  פנים  טיפול  ומותש,  עייף 

מוגנת  בלעדית,  טכנולוגיה  זמן?  יש  למי  אבל  זקוק,  הוא  לה 

הייתם  להן  התוצאות  את  להשיג  לכם  מאפשרת  בפטנט, 

מגיעים בספא, בנוחיות ביתכם, תוך 10 דקות בלבד, בעזרת 

במיוחד  המותאם  הראש   ,Galvanic Spa™ II ה-  מכשיר 

לטיפול  הפנים  ג'ל  מיוחדת.  בנוסחה  לפנים,  והג'לים  לפנים 

מקדים משיטת Galvanic Spa™ II מסייע להסיר לכלוכים כדי 

יוכלו לנשום בזמן שג'ל הפנים הטיפולי משיטת  שהנקבוביות 

Galvanic Spa™ II מחייה וממריץ עור עייף באמצעות קידום 

האנרגיה בתאים.

קהל היעד
שווקים עיקריים:

אשר   ,25-65 בגיל  ולמראן,  עורן  לטיפוח  המודעות  נשים 

מעוניינות בטיפולים באיכות של ספא, אך מתקשות להצדיק 

את הזמן וההוצאה הכספית המשוייכים לביקור יומי בספא.

שווקים משניים:

גברים בגיל 25-62 אשר מבקשים שיער בריא ושופע.

גברים בגיל 25-62 אשר מודעים למראם ומעוניינים לטפח 

את עורם במידה זו או אחרת.

יתרונות המוצר
Galvanic Spa™ II ג'ל פנים לטיפול מקדים משיטת

מסיר לכלוכים ומאפשר לנקבוביות לנשום.

מרכך ומעדן את העור.

Galvanic Spa™ II ג'ל פנים טיפולי משיטת

אנרגיה  ומקדם  ולחצים  ממתחים  ההשתקמות  על  מקל 

תאית.

תוצאות כשל טיפול בספא, תוך פחות מ- 10 דקות.

מעלה את רמת הלחות בעור ומותיר אותו רך, נקי ורענן.

רכיבים עיקריים
 –  Galvanic Spa™ II משיטת  מקדים  לטיפול  פנים  ג'ל 

ים, המרככות ומעדנות את  ואצת  וניל  תמציות ציפורני חתול, 

העור.

ג'ל פנים טיפולי משיטת Galvanic Spa™ II – מכיל ארגינין 

כדי להקל על השתקמות העור מתחים ומתחים בזמן שמגנזיום 

מקדם את האנרגיה בתאים.
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אופן השימוש
 Galvanic ג'ל פנים לטיפול מקדים וג'ל פנים טיפולי משיטת

ה-  מכשיר  עם  רק  בשבוע  פעם  לשימוש  נועדו   –  Spa™ II

Galvanic Spa™ II. במהלך כל טיפול, יש לוודא כי היד רטובה 

והאצבעות נוגעות בלוח הכרום כל הזמן. יש לוודא כי המכשיר 

נוגע בעור כל משך הטיפול.

ג'ל פנים לטיפול מקדים משיטת Galvanic Spa™ II – יש 

יש  נקיים.  וצוואר  פנים  על  הבקבוקון  תכולת  כל  את  למרוח 

לחבר למכשיר את הראש המיועד לטיפול פנים. לבחור מצב 

יש  מסתיים,  שהטיפול  לאחר  דקות".  "שתי  ו-  אחד"  "מעיין 

להסיר שאריות ג'ל בעזרת מגבת לחה.

ג'ל פנים טיפולי משיטת Galvanic Spa™ II – יש למרוח את 

כל תכולת הבקבוקון על פנים וצוואר נקיים. יש לחבר למכשיר 

את הראש המיועד לטיפול פנים. לבחור מצב "שני מעיינות" ו- 

"שלוש דקות". לאחר שהטיפול מסתיים, יש לשטוף את הפנים 

ולהשתמש במי פנים של ניו סקין לפי בחירה.

עדויות
"לאחר יום ארוך מאוד של טיסה עם עיכובים רבים וביטולים, 

בדיוק   –  Galvanic Spa™ II טיפול  עשינו  ואני  בתי  בעלי, 

פשוט  היו  עורנו  של  והחיוניות  הרעננות  צריכים.  שהיינו  מה 

מדהימים. חשנו כאילו שבילינו יום בספא!"

- לסה קול, מפיצה בדרגת Lapis, מדריכת כושר אישי

"אני לא יכול לתאר עד כמה אני מרוצה מהתוצאות שהשגתי 

Galvanic Spa™ II. כיום אני משתמש במוצרים  משיטת ה- 

(אני  שישי  לימי  לחכות  יכול  לא  אני  בחודש.  פעמים  ארבע 

קורא לו יום הספא שלי). אשתי, קתי דניסון, ממשיכה להגיד 

לי שהפנים שלי מעולם לא נראו טוב יותר. יש לי הרבה יותר 

ברמה  חדש,  נפלא  מוצר  על  סקין  לניו  תודה  עצמי.  ביטחון 

עולמית, במחיר הוגן. אין לי ספק שאשתמש בו כל חיי!"

- מארק רוגוו

הידעתם?
עשו  יופי  ובמכוני  ספא  מטפלים  שנה,   50 מ-  למעלה  במשך 

שימוש בזרמים חשמליים ובפעולת עיסוי עדינה כדי להאיץ את 

 Galvanic Spa™ -זרימת הדם ולרכז אנרגיה תאית. שיטת ה

II מציעה את אותם יתרונות שתקבלו בספא מקצועי, באמצעות 

שימוש בג'לים מיוחדים ומכשיר ה- Galvanic Spa™ II, אשר 

משחרר זרמים עדינים ובטוחים בתדירות נמוכה, המותאמים 

באופן אוטומטי לצרכי העור של כל אחד ואחד.

ג'ל פנים לטיפול מקדים
וג'ל פנים טיפולי

Galvanic Spa™ II שיטת

ג'ל לטיפול מקדים                         ג'ל טיפולי
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דף מידע

מוצרים משלימים
™Tru Face – מוצר משלים נפלא  ג'ל החשיפה מסדרת 

החשיפה  ג'ל   .Galvanic Spa™ II משיטת  לפנים  לג'לים 

פולי- בחומצות  שימוש  עושה   Tru Face™ מסדרת 

הידרוקסיות, אשר מסייעות להשיב לעור מראה צעיר וקורן.

Polishing Peel – מספק לעור יתרונות של טיפולי פילינג 

מקצועיים, לעור במראה חלק, רך וצעיר יותר.

שאלות נפוצות
האם אנשים הסובלים מאקנה יכולים להשתמש בג'ל 

הפנים לטיפול מקדים ובג'ל הפנים הטיפולי?

לכל  נפלאים  הטיפולי  הפנים  וג'ל  מקדים  לטיפול  הפנים  ג'ל 

גם במקרים של  נוספת,  בעיה  לכל  יגרמו  לא  סוגי העור. הם 

אקנה, אבל אינם מיועדים לסייע או לטפל במצב זה. בנוסף, 

Galvanic Spa™ II באזורים בהם יש  אין להשתמש בשיטת 

הרבה נימים מפוצצים, על עור מודלק או על פצעים פתוחים.

האם אני יכול להשתמש בחלק מהג'ל בשימוש אחד ולאחר 

מכן להשתמש בשארית הג'ל מספר ימים מאוחר יותר?

חד- לשימוש  נועדו   Galvanic Spa™ II ה-  משיטת  הג'לים 

פעמי. כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים 

להשתמש בכל תכולת הבקבוקון בכל פעם.

באיזו תדירות עלי להשתמש בג'ל הפנים לטיפול מקדים 

ובג'ל הפנים הטיפולי?

הפנים  ובג'ל  מקדים  לטיפול  הפנים  בג'ל  להשתמש  מומלץ 

הטיפולי לפחות פעם בשבוע.

האם באפשרותי להשתמש בכל סוג של ג'ל, כדוגמת ה- 

?Galvanic Spa™ II -עם מכשיר ה ,Enhancer

מכשיר ה- Galvanic Spa™ II נועד לשימוש עם הג'לים לפנים 

משיטת GS. ג'לים אלה טעונים במטען חשמלי אשר פועל יחד 

עם  הזרמים החשמליים והם נבדקו לבטיחות וליעילות פעולתם 

.Galvanic Spa™ II -עם מכשיר ה

מהם המטענים של הג'לים?

הטיפולי  הפנים  וג'ל  שלילי  מטען  מקדים  לטיפול  הפנים  לג'ל 

נושא מטען חיובי.

•

•

כיצד מתכנתים את מכשיר ה- Galvanic Spa™ II כאשר 

משתמשים בג'לים לפנים?

יש להשתמש  לטיפול מקדים,  בג'ל הפנים  כאשר משתמשים 

במכשיר ה- Galvanic Spa™ II במצב של מעיין אחד במשך 

להשתמש  יש  הטיפולי,  בג'ל  משתמשים  כאשר  דקות.  שתי 

במצב של שני מעיינות במשך שלוש דקות.

רכיבים
Galvanic Spa™ II ג'ל פנים לטיפול מקדים משיטת

Water, Butylene Glycol, Glyceryl Polymethacrylate, 

TEA Cocoyl Glutamate, Calendula Officinalis 

Flower Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, 

Vanilla Planifolia Fruit Extract, Hydroxypropyl 

Methylcellulose, Polysorbate 20, Propylene Glycol, 

Carbomer, Potassium Citrate, Disodium EDTA, 

Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben.

Galvanic Spa™ II ג'ל פנים טיפולי משיטת

Water, Butylene Glycol, Glyceryl Polymethacrylate, 

Tocopheryl Nicotinate, Arginine, Magnesium 

Aspartate, Jasminum Officinale (Jasmine) Extract, 

Rosa Centifolia Flower Extract, Santalum Album 

(Sandalwood) Extract, TEA Cocoyl Glutamate, 

Isoceteth-20, Citric Acid, Polysorbate 20, Oleth-

10, Hydroxypropyl Methylcellulose, Xanthan Gum, 

Propylene Glycol, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, 

Chlorphenesin, Methylparaben.

Galvanic Spa™ II ג'ל פנים לטיפול מקדים וג'ל פנים טיפולישיטת


