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MEMPERKENALKAN AGELOC® BOOST™ 
SYSTEM
Katakan selamat tinggal pada kulit kasar, kulit yang terlihat 
lelah, dan katakan Hai untuk kulit yang cerah. Memperkenalkan 
ageLOC® Boost™, sebuah terobosan perangkat kecantikan 
yang bekerja dengan ageLOC® Boost™ Activating Treatment 
untuk membantu memperlihatkan tampilan kulit yang terawat. 
Kita berbicara tentang kulit yang tampak lebih cerah, serta 
kilau muda dan warna kulit yang lebih merata. Mudah 
digunakan (hanya dua menit per hari), ageLOC® Boost™ 
system membantu meningkatkan kecantikan kulit Anda setiap 
kali penggunaan. 

MENGAPA ANDA MENYUKAINYA
• Membantu meningkatkan kecantikan alami untuk kulit 

cerah.
• Membantu meningkatkan tampilan warna kulit menjadi 

cerah, dan warna kulit yang merata.
• Membantu merawat kulit tampak terlihat muda, menyamarkan 

tanda – tanda penuaan.
• Melembabkan, sehingga kulit terasa lembut.

MENGAPA ANDA AKAN LEBIH 
MENYUKAINYA
• Patent pending untuk variable pulse microcurrent technology.
• Memberikan manfaat tahan lama.1 

• Membuat Anda selalu siap untuk selfie-dan-video-chat.
• Mudah dan cepat untuk digunakan (hanya dua menit per 

hari).
• Tambahan yang mudah untuk sebagian besar rutinitas 

perawatan kulit.

• Botol kemasan yang dibuat dengan 15% post consumer 
resin (PCR).

1 Dengan penggunaan produk secara rutin

APA KEKUATANNYA
• Spotless Concentrate – membantu tampilan warna kulit 

yang lebih merata.
• Plumping Blend  – membantu melembabkan dan 

melembutkan kulit.
• ageLOC® Blend  – teknologi eksklusif dari Nu Skin yang 

membantu menyamarkan tanda – tanda penuaan dan 
membantu merawat tampilan kulit terlihat muda dan cerah.

APA YANG AKAN ANDA DAPATKAN 
• Perangkat ageLOC® Boost™ dengan charger magnetik
• ageLOC® Boost™ Activating Treatment

APA ITU VARIABLE PULSE MICROCURRENT 
TECHNOLOGY?
Perangkat ageLOC® Boost™ mengirimkan arus variabel 
yang terputus-putus ke kulit, delapan kali per detik. 
Variabel arus yang seimbang, sehingga mereka dapat 
beralih dari positif ke negatif setiap 2,4 detik. Ketika 
menggunakan ageLOC® Boost™ Activating Treatment, 
microcurrent mengoptimalkan dan mengaktifkan bahan 
kandungan pada manfaat maksimal.

ageLOC® Boost™ Activating Treatment membantu 
menambahkan manfaat pada perawatan kulit Anda.
Diformulasi untuk bekerja dengan perangkat, ageLOC® 
Boost™ Activating Treatment akan membantu Anda 
mendapatkan kulit yang cerah, dan lembab. Mengandung 

Biarkan kulit Anda bersinar lebih cerah dengan 
sistem perangkat inovatif dari Nu Skin. Fitur 
ageLOC® Boost™ sistem yang unik, variable 
pulse microcurrent technology dan inovasi bahan 
kandungan untuk tampilan warna kulit yang cerah.
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bahan yang memberikan manfaat mencerahkan, Hydrating 
plumping blend, dan ageLOC® proprietary blend. Hasilnya? 
Kulit yang terlihat terawat dengan tampilan yang cerah dan 
sehat.

CARA PENGGUNAAN
Mudah digunakan, ageLOC® Boost™ system membantu 
merawat kulit Anda dari tampilan kulit kusam menjadi tampilan 
kulit yang cerah. Setelah membersihkan wajah dan penggunaan 
toner, lanjutkan dengan langkah mudah berikut ini:
1. Nyalakan perangkat dengan menggeserkan jari Anda 

kebagian atas dengan menyentuh layar.
2. Keluarkan tiga pump ageLOC® Boost™ Activating 

Treatment ke bagian atas kepala perangkat perawatan. 
Ratakan pada bagian setengah wajah.

3. Dimulai dengan 1 menit perawatan dengan 
menggeser jari Anda ke bagian atas dengan 
menyentuh layar. Gerakan kepala perangkat 
perawatan pada bagian setengah wajah dengan 
gerakan dari arah dalam ke arah luar.

4. Ulangi Langkah ke 2 dan ke 3 pada bagian setengah 
wajah lainnya.

5. Pijat lembut ageLOC® Boost™ Activating Treatment 
pada kulit. (Perangkat akan mati secara otomatis)

Dan selesai! Lanjutkan dengan serum, pelembab, dan sunblock 
favorit Anda. Anda akan merasakan kulit menjadi lembab 
dan lembut.

Mohon diingat: hanya gunakan ageLOC® Boost™ Activating Treatment 
dengan perangkat ageLOC® Boost™, karena secara ilmiah diformulasikan 
untuk dipadukan dengan variable pulse microcurrent.

PASANGKAN DENGAN
ageLOC® LumiSpa™
Sistem perawatan kulit pertama dari jenisnya, tindakan ganda 
yang membantu memberikan perawatan kulit dan pembersihan 
mendalam dalam 1 langkah selama 2 menit dengan 7 manfaat.

ageLOC® Galvanic Spa®
Satu perangkat yang dirancang untuk berbagai kegunaan 
tergantung pada produk kompatibel yang Anda pasangkan. 
ageLOC® Galvanic Spa® menggunakan arus langsung/galvanik 
untuk membantu merawat area utama wajah, tubuh, dan kulit 
kepala Anda.

ageLOC® Me
Menciptakan pendekatan yang benar-benar baru untuk 

perawatan kulit khusus anti-aging. Mudah digunakan, ageLOC® 
Me menghadirkan lima produk anti- aging yang diformulasikan 
secara unik, dipilih dari hampir 2.000 kombinasi kode perawatan 
kulit. Memberikan satu perawatan yang disederhanakan untuk 
Anda.

DESAIN PINTAR
Untuk memberikan pengalaman pengguna yang positif, kami 
menciptakan ageLOC® Boost™ dalam kemitraan dengan 
perusahaan desain pemenang penghargaan yang terkenal di 
dunia. Perangkat ini memiliki kesan ergonomis yang nyaman 
dan mudah digunakan.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Kapan saya harus menggunakan ageLOC® Boost™?
Anda dapat menggunakan ageLOC® Boost™ kapan saja. 
Akan tetapi, kami menyarankan menggunakannya sebagai 
bagian dari rutinitas perawatan pagi Anda, jadi Anda akan 
mendapatkan manfaat kecantikan dari pagi hari.

Bagaimana ageLOC® Boost™ dan ageLOC® Galvanic 
Spa® berbeda?
Anda dapat menggunakan ageLOC® Boost™ setiap hari, 
sedangkan Anda harus menggunakan ageLOC® Galvanic 
Spa® dua sampai tiga kali seminggu. Perbedaan utama antara 
kedua perangkat adalah mereka menggunakan dua arus yang 
berbeda. ageLOC® Boost™ menggunakan variable pulse 
microcurrents untuk memberikan manfaat pada kulit, yang 
membantu tampilan kulit terlihat lebih muda. ageLOC® 
Galvanic Spa® menggunakan direct microcurrents yang 
membantu memberikan manfaat perawatan produk untuk 
membantu memperbaiki kulit yang menua.

Dapatkah saya menggunakan ageLOC® Boost™ pada saat 
mandi?
Anda tidak dapat menggunakan ageLOC® Boost™ pada saat 
mandi karena perangkat ini tidak tahan air. Anda juga akan 
menggunakan perawatan harian setelah mandi, karena 
ageLOC® Boost™ Activating Treatment adalah produk yang 
dibiarkan pada kulit. Bukan yang Anda bersihkan.

Bagaimana ageLOC® Boost™ mendukung komitmen  
Nu Skin untuk menjadi lebih berkelanjutan? (note : 
komitmen Nu Skin untuk ikut serta dalam Gerakan go 
green)
Botol ageLOC® Boost™ Activating Treatment dibuat dengan 
15% post-consumer resin (PCR), dan karton produk dan 
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ageLOC® BOOST™ System
perangkat dibuat dengan virgin paper. Silakan periksa kapabilitas 
lokal Anda dan daur ulang botol dan karton jika memungkinkan. 
Dengan membeli ageLOC® Boost™, Anda bergabung dengan 
kami dalam mengambil langkah aktif dan terlibat untuk 
memastikan masa depan cerah bagi planet dan kita masing-
masing. Silakan kunjungi www.nuskin.com/sustainability untuk 
informasi lebih lanjut dan detail tentang cara mendaur ulang.

Dapatkah saya menggunakan produk lain dengan 
ageLOC® Boost™?
Untuk menikmati pengalaman perawatan kulit yang baik, 
Anda hanya harus menggunakan ageLOC® Boost™ Activating 
Treatment dengan perangkat ageLOC® Boost™. Itu karena 
kami secara ilmiah memformulasikan ageLOC® Boost™ 
Activating Treatment untuk menjalankan variable pulse 
microcurrent yang unik secara optimal.

Mengapa saya perlu mengoleskan ageLOC® Boost™ 
Activating Treatment pada kepala perawatan perangkat, 
bukan langsung pada kulit saya?
Tangan kering adalah suatu keharusan saat menggunakan 
perangkat ini, itulah sebabnya kami mengembangkan protokol 
perawatan yang memungkinkan Anda mengaplikasikan 
ageLOC® Boost™ Activating Treatment dengan kepala 
perangkat, sehingga tangan Anda tetap kering.

BAHAN KANDUNGAN AGELOC® BOOST™ 
ACTIVATING TREATMENT
Water (aqua), Glycerin, Butylene Glycol, Dimethicone, 
Niacinamide, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Polyglyceryl-6 Distearate, 
Sodium PCA, Sodium Acrylates Copolymer, Jojoba Esters, 
Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Phenoxyethanol, Citrullus Lanatus 
(Watermelon) Fruit Extract, Xanthan Gum, Chlorphenesin, 
Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Lecithin, Cetyl Alcohol, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzoic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Lactate, Mannitol, Hydroxypropyl 
Methylcellulose Stearoxy Ether, Propanediol, Sodium Acetylated 
Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Pancratium Maritimum 
Extract, Ergothioneine, Aminomethyl Propanol.


