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PENJELASAN PRODUK
Perangkat kecantikan mungil dan hebat yang dapat 
meremajakan kulit tepat di area yang Anda butuhkan – wajah, 
tubuh, kulit kepala seperti layaknya menikmati pengalaman 
perawatan spa di rumah dengan nyaman. Satu perangkat, 
beragam kegunaan.

ageLOC Galvanic Spa System yang kuat dan komprehensif 
secara inovatif memanfaatkan kekuatan arus galvanik dan 
produk-produk yang kompatibel untuk meningkatkan 
penghantaran bahan kandungan utama untuk hasil yang 
lebih cepat dan terbukti nyata secara ilmiah dan klinis.

ANDA AKAN MENYUKAINYA
• Satu perangkat, beragam kegunaan. Bekerja secara sinergis 

dengan produk-produk yang kompatibel untuk menghadirkan 
pengalaman dan solusi kecantikan dari ujung kepala hingga 
ujung kaki.

• Wajah:  Meremajakan dan mengangkat kotoran. Menyegarkan 
dan melembabkan kulit secara langsung. Membantu 
mengurangi tampilan garis-garis halus dan kerutan.

• Tubuh: Membantu memperhalus tampilan kulit dan 
meminimalkan tampilan selulit.

• Kulit Kepala: Menutrisi, merawat dan meremajakan kulit 
kepala untuk membantu rambut terlihat lebih mengembang, 
lebih tebal, lebih berkilau, dan lebih sehat.

• Pintar, mudah, dan ringkas sehingga pas dalam genggaman 
di antara aktivitas sehari-hari Anda.

• Membantu produk perawatan kulit Anda bekerja lebih 
maksimal. Laboratorium penelitian menunjukkan bahwa 
perawatan1 dengan teknologi Galvanic dapat meningkatkan 
penghantaran dan penyerapan bahan-bahan kandungan 

utama hingga 24 jam dan mengoptimalkan manfaat 
produk-produk perawatan kulit.

• Alternatif yang terjangkau dan nyaman untuk sesi perawatan 
spa di salon. 

KEKUATAN DI BALIK AGELOC 
GALVANIC SPA
• Perangkat –  ageLOC Galvanic Spa secara inovatif 

memanfaatkan teknologi arus galvanik dan muatan ion 
untuk meningkatkan penghantaran bahan-bahan kandungan 
utama untuk manfaat yang optimal. Seperti magnet, 
dengan menggunakan produk-produk yang diformulasi 
secara khusus dengan muatan tertentu ke kulit dan 
menghantarkan muatan yang sama dari perangkat, produk-
produk didorong menjauh oleh arus galvanik (seperti 
tolak-menolak) dan didorong ke dalam kulit untuk 
penyerapan yang lebih baik.

• Konduktor yang dapat dipertukarkan – ageLOC Galvanic 
Spa dilengkapi dengan 4 kepala konduktor yang dapat 
diganti, memungkinkan fleksibilitas penggunaan pada 
wajah, tubuh, kulit kepala dan area spot yang diinginkan.  
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• Produk yang kompatibel – Rangkaian produk yang 
diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 
Anda. Pasangkan dengan teknologi inovatif ageLOC 
Galvanic Spa dan kepala konduktor yang sesuai untuk 
hasil yang lebih cepat dan terlihat secara nyata memperbaiki 
tampilan kulit pada wajah, tubuh, dan meremajakan kulit 
kepala untuk rambut yang tampak lebih sehat.

TARGET DAN PERSONALISASI UNTUK 
KEBUTUHAN ANDA
Masalah: Wajah
ageLOC Galvanic Spa Facial Gel – Meremajakan kulit yang 
stress dan kelelahan agar terhidrasi, lembut, bersih dan sehat. 
Dua langkah kecantikan yang mudah dimulai dengan pre-
treatment gel untuk menenangkan dan merawat kulit, mengikat 
kotoran, dilanjutkan dengan treatment gel yang mengeluarkan 
kotoran yang ditargetkan pada tahap pre-treatment dan 
memberikan manfaat ageLOC ke kulit.

Masalah: Wajah
ageLOC Galvanic Spa PowerMask – Memenuhi dahaga 
kulit Anda dengan hidrasi instan. Masker pelembab yang 
terbuat dari bioselulosa untuk memberikan hidrasi maksimal, 
mengandung bahan campuran eksklusif yang diperkaya 
dengan magnet kelembaban bermuatan yang bekerja dengan 
arus galvanik untuk memberikan kesegaran dan hidrasi instan  
pada kulit.

Masalah: Masalah: Garis pada Wajah
Tru Face Line Corrector – Menargetkan tanda penuaan 
dengan peptide yang membantu melembutkan penampilan 
garis halus di sekitar mulut, mata dan dahi. Terbukti secara 
klinis memperbaiki penampilan garis-garis halus, keriput dan 
kekencangan kulit.

Masalah: Tubuh
ageLOC Body Shaping Gel – Membantu menghaluskan 
kulit untuk tubuh yang lebih berbentuk, menimimalkan 
tampilan selulit dan meningkatkan tampilan kulit yang kencang 
untuk penampilan lebih muda. Untuk tubuh yang lebih 
berbentuk, lebih kencang dan lebih halus.

Masalah: Kulit Kepala
Nutriol® Hair Fitness Treatment— Formula dengan teknologi 
yang telah dipatenkan ini bekerja efektif sesuai dengan 
konduktor yang dirancang untuk kulit kepala dan rambut 
yang lebih sehat. Dengan ekstrak rumput laut yang terbukti 

secara klinis mengandung Tricalgoxyl dan diformulasi untuk 
memineralisasi kembali kulit kepala dan rambut.

TAHUKAH ANDA
• Generasi pertama Galvanic Spa berawal pada tahun 

2001 dan mengalami evolusi berkelanjutan sejak saat itu. 
Nu Skin terus berinovasi dan meningkatkan portofolio 
produk untuk memberikan pengalaman pelanggan yang 
lebih baik.

 - 2004: Model Galvanic Spa II 
 - 2010: Model Edisi ageLOC
 - 2019: Model dengan tampilan pengguna yang baru

• Dirancang dengan seksama untuk memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, perangkat 
ini memiliki peningkatan dengan layar LED lebih 
ramping dan tampilan yang lebih intuitif. Mulai 
perawatan1 dengan memberi sentuhan pada tombol. 

• Hasil studi pengguna sepakat bahwa:
 - Tampilan baru lebih mudah digunakan (94,3%)
 - Perangkat lebih mudah digenggam (100%)
 - Tampilan mudah dimengerti/bermanuver (97,1%)
 - Tampilan terlihat lebih modern/menarik (97,1%)

*Persentase pengguna berdasarkan persepsi sendiri

PETUNJUK PENGGUNAAN
Silahkan mengacu pada buku panduan penggunaan 
ageLOC Galvanic Spa untuk petunjuk penggunaan 
perangkat dengan produk yang kompatibel.

PRODUK PELENGKAP
• ageLOC LumiSpa®— Sistem pembersih aksi ganda perta-

ma yang memberikan manfaat pembaruan kulit secara 
dramatis dan pembersihan kulit mendalam dalam 1 lang-
kah, selama 2 menit dengan 7 manfaat.

• ageLOC Me®—Pendekatan baru untuk perawatan kulit 
anti penuaan yang disesuaikan dengan kondisi kulit. 
ageLOC Me menghadirkan lima produk anti penuaan 
tangguh, yang dipilih dari hampir 2000 kombinasi 
perawatan.

• Tru Face® Essence Ultra—Membantu membentuk dan 
mengencangkan untuk tampilan kulit lebih muda.

• ageLOC® Dermatic Effects—Membantu menghaluskan 
dan mengencangkan kulit.

• Nutriol® Shampoo—Kandungan Tricalgoxyl dan ekstrak 
rumput laut mambantu menutrisi kulit kepala untuk 
rambut yang sehat alami, kuat dan bersinar.  
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PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apa yang membuat ageLOC Galvanic Spa unik?
ageLOC Galvanic Spa merupakan perangkat kecantikan 
inovatif yang memberikan pengalaman mewah seperti 
perawatan spa di rumah yang nyaman dan menyenangkan.

Satu perangkat yang dirancang untuk beragam 
penggunaan. Dengan mengganti ke konduktor yang 
diperlukan dan produk yang sesuai, nikmati solusi 
kecantikan yang komprehensif untuk wajah, tubuh, kulit 
kepala dan rambut. Bahkan untuk wajah, Anda bisa 
menggunakan untuk peremajaan wajah hingga 
menargetkan tampilan garis dan kerutan.

Perangkat mungil dengan banyak kemampuan ini secara 
inovatif memanfaatkan teknologi galvanik yang tangguh 
untuk meningkatkan penghantaran bahan-bahan 
kandungan utama secara lebih cepat dan nyata hasilnya.

Berbagai produk yang sesuai diformulasi secara khusus dan 
terbukti secara ilmiah menghantarkan bahan-bahan 
kandungan utama dengan memperlihatkan hasil nyata 
tersedia, sesuai dengan target masalah Anda.

Saya tidak merasakan apa-apa ketika menggunakan 
perangkat saya. Apakah saya melakukan sesuatu yang 
salah?
Tidak. Kebanyakan orang tidak merasakan apapun ketika 
menggunakan ageLOC Galvanic Spa, oleh karena itu 
kami menciptakan system berbunyi “bip”. Saat 
menggunakan dengan benar, perangkat akan berbunyi 
“bip” setiap 10 detik (dan setiap 5 detik saat mendekati 
akhir perawatan1), sehingga Anda mengetahui perangkat 
berfungsi dengan baik. 

Mengapa ageLOC Galvanic Spa saya berbunyi bip?
Saat Anda memulai perawatan, perangkat akan berbunyi 
“bip” secara otomatis satu, dua atau tiga kali, untuk 
menandakan perangkat disesuaikan secara otomatis dengan 
kadar kelembaban kulit. Bunyi “bip” akan terdengar setiap 10 
detik selama pengerjaan, dan setiap 5 detik ketika perawatan 
hampir selesai.
 
 

Bagaimana cara mengganti konduktor pada perangkat?
Untuk melepaskan konduktor: arahkan panel aktivasi 
krom menghadap Anda dan tekan pada tombol rilis 
sampai konduktor lepas dari instrumen. Untuk memasang 
konduktor: pegang alat pada kedua sisi dan tempatkan 
indikator menghadap Anda searah dengan tampilan 
muka perangkat, lalu tekan untuk memasang konduktor 
ke tempatnya. 

Jika konduktor tidak bisa terpasang, pastikan konduktor 
dalam posisi yang benar. Memaksa konduktor dapat 
merusak perangkat maupun konduktor. Perangkat tidak 
akan bekerja kecuali konduktor terpasang dengan benar.
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengapa terdapat alur pada konduktor wajah?
Permukaan beralur yang didisain pada konduktor wajah 
ageLOC Galvanic Spa berguna agar formula dapat 
tetap bersentuhan dengan kulit dan menyerap secara 
sempurna.

Untuk mengurangi resiko untuk kesehatan Anda?
Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan alat 
ageLOC Galvanic Spa jika Anda sedang hamil, memakai 
alat pacu jantung atau perangkat serupa, epilepsi, 
memakai kawat gigi logam, atau tanam logam. Perangkat 
ageLOC Galvanic Spa tidak boleh digunakan di area 
dengan banyak kapiler rusak atau luka meradang dan 
terbuka. Gunakan produk sesuai penjelasan dalam 
Panduan Penggunaan ageLOC Galvanic Spa.
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