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Odhalte tajemství svého mladistvějšího vzhledu
Už jste se někdy zamýšleli nad tím, proč, jedná-li se o mladší vzhled na daný věk, se čas 
pro některé jakoby zastavil, zatímco pro jiné se zdá plynout rychleji?

Odhalte toto tajemství díky revolučním systémům ageLOC® Galvanic Spa Systems 
společnosti Nu Skin®. Naše výkonné anti-ageingové produkty ageLOC® se zaměřují na 
zdroje viditelných známek stárnutí, aby vám pomohly vypadat mladistvě a oslnivě - to vše 
díky luxusnímu lázeňskému zážitku v pohodlí vašeho domova.

Jste připraveni vypadat mladistvě?



ageLOC® GALVANIC SPA SYSTEMS:
•  Asistují při dodávání klíčových přísad do 

pokožky. 
•  Mohou posílit dodání složek anti-ageingu.
•  Mají patentované samonastavitelné 

galvanické proudy a dodávají správné 
množství proudu pro efektivnější výsledek.

Spojte výsledky lázeňského 
ošetření s nebývalým 
vědeckým objevem 
technologie ageLOC®,  
a získejte fenomenální vzhled 
pleti, díky níž budou ostatní 
pochybovat o vašem věku.
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ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System® II

Přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II je malý, 
chytrý a mocný, disponuje velkým světlým displejem, má intuitivní 
používání a výměnné nástavce na obličej, pokožku hlavy a tělo. 
Společně se speciálně vyvinutými produkty péče o pleť 
společnosti Nu Skin®, tento systém odhalí svěží, jemnou, 
zářivou pokožku; minimalizuje výskyt linek a vrásek; dodá 
Vašim vlasům zdravý vzhled a oživí podobu Vašeho těla.

Pokročilá technologie a vědecky 
prokázané produkty Nu Skin® vám 
poskytnou výsledky, které ucítíte - a 
také uvidíte. To vše v pohodlí vašeho 
domova.

„Naprogramování přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II je velmi 
jednoduché. Přístroj je bezpečný a snadno se ovládá. Jsem velmi nadšená. Výsledky tohoto 
systému hovoří samy za sebe – je vážně jedinečný.”
-Kathrin Pröpster, Německo
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ageLOC® Galvanic Body Spa
ageLOC® Galvanic Body Spa obsahuje 
patentovaný vodivý povrch pro použití na tělo  
a využívá pulsující galvanické proudy. Pokud je 
používán s ageLOC® Body Shaping Gel, dodává 
vaší pokožce až 10krát více přísad ageLOC®,  
než tělový nástavec ageLOC® Edition Nu Skin  
Galvanic Spa System® II.

Výzkum ukázal, že i když pulsující stejnosměrný proud neucítíte, funguje jako fyzická 
vibrace, která v podstatě může pomoci stimulovat, očistit a osvěžit pokožku, a také 
pomoci zredukovat viditelné známky jejího stárnutí.
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Osvěžte svou pokožku  
prostřednictvím Nu SkiN GalvaNic Spa SyStem® Facial GelS s agelOc®

Tyto pleťové gely obsahují ageLOC® - patentovanou technologii, která se zaměřuje na 
viditelné známky stárnutí u jeho zdroje. Pokud je budete používat s ageLOC® Edition 
Nu Skin Galvanic Spa System® II a nástavcem na obličej ageLOC®, docílíte optimálního 
dodání přísad ageLOC® do pokožky. A výsledek? Pokožka, která okamžitě vypadá a 
působí mladě.

•  Předošetřující gel váže nečistoty, 
vyhlazuje a uvolňuje póry a umožňuje 
jim dýchat, rozpouští a zkapalňuje 
přebytečnou mastnotu na obličeji.

•  Ošetřující gel napomáhá odbourávání 
stresu, snižuje unavený vzhled pokožky 
a dodává směs ageLOC®, která se 
zaměřuje na konečné zdroje viditelných 
známek stárnutí, aby zachovala 
mladistvý vzhled a minimalizovala 
známky stárnutí.
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*Výsledky nemusí být standardní.

Po aplikaci*Před aplikací
(Výsledky po třech týdnech aplikace s Nu Skin 

Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 
třikrát týdně)*

Po aplikaci*Před aplikací

Mladší vzhled  
za několik minut

(Výsledky po 14 měsících aplikace s Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® 

třikrát týdně)*

Před aplikací Po aplikaci*
(Výsledky po jedné aplikaci s Nu Skin Galvanic 

Spa System® Facial Gels with ageLOC®)*
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Více gelu pod nástavcem na obličej = více složek  
ageLOC® do pleti

Věda v pozadí ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II
Povrch patentovaného obličejového nástavce ageLOC® Face Conductor je navržený 
tak, aby produkt mohl proudit skrz a kolem hrubého vzorku, a udržoval tak účinněji gel 
v kontaktu s pletí. Tímto se vytváří aktivní prostředí, jež zlepšuje přísun klíčových látek 
ageLOC® do pleti.

Nástavec na obličej  
ageLOC® Face Conductor

Gel

Pleť

6            OBliČeJ



•  Během cyklu s Předošetřujícím gelem, 
je nástroj ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II nabit záporně, 
stejně jako předošetřující gel.

•   Tyto záporné náboje se navzájem 
odpuzují a protlačují tak předošetřující 
gel do pokožky.

•   Předošetřující gel na sebe váže 
nečistoty v pleti.

GALVANICKÉ

PŘEDOŠETŘENÍ
GALVANICKÉ

OŠETŘENÍ
•  Během cyklu s Ošetřujícím gelem, je 

nástroj ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II nabit kladně, 
stejně jako ošetřující gel.

•   Tyto kladné náboje se navzájem 
odpuzují, a tím pomáhají do pleti dodat 
blahodárné složky, včetně exkluzivní 
směsi ageLOC®.

•   Pozitivně nabitý nástroj přitahuje 
zbývající negativně nabité nečistoty 
z cyklu s předošetřujícím gelem a přitom 
je dostává pryč z pokožky.

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II 

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II 

Předošetřující  
gel 

Ošetřující  
gel 

Čisticí  
emulze 

Nečistota 
Pokožka  

Škára  

OBliČeJ             7



150

100

50

0
0 6 24

8             OBliČeJ

Podporujete potenciál vaší pleti vzdorovat 
věku?

Galvanická aplikace + určité složky, které zmírňují známky 
stárnutí = efektivnější vstřebávání

DODÁNÍ SLOŽEK PRO PÉČI O POKOŽKU 
S GALVANICKOU APLIKACÍ*

Uplatněno bez galvanického zařízení

Uplatněno po galvanické aplikaci

* Výsledky ukazují vliv používání kvalitních produktů péče o pleť ve 
spojení s galvanickým přístrojem. 
Vědecká studie provedená na Oklahomské univerzitě (USA), 2006.

Galvanická aplikace nechává Vaši 
pokožku vysoce vnímavou k určitým 
složkám, které zmírňují známky stárnutí. 
Patentované objevy společnosti Nu 
Skin® založené na klinickém výzkumu 
prozrazují, že ošetření s galvanickým 
přístrojem trvající pět minut může posílit 
dodání klíčových složek. 

Maximalizujte potenciál své pokožky 
použitím anti-ageingových produktů 
z řady ageLOC® Transformation po 
každé aplikaci.

M
no

žs
tv

í a
bs

or
bo

va
né

ho
 ak

tiv
ní

ho
 „A

“

Hodiny po aplikaci produktu



56%

71%

66%

51%

62%

73%

59%
70%

OBliČeJ           9

Post-ageLOC® galvanická aplikace  

ageLOC® Future Serum - výsledky studie subjektivního pocitu nezávislých spotřebitelů*
ageLOC® Future Serum přináší pleti ohromný užitek jako součást vašeho režimu proti 
stárnutí, a to osmi významnými způsoby:

1. Mladistvá struktura pleti
2. Hebkost pleti
3. Jednotná barva pleti
4. Drobné vrásky/linie
5. Jas (záře)
6. Velikost pórů
7. Skvrny na pleti (vady)
8. Hydratace
Procento zlepšení oproti počátečnímu stavu

*12 týdnů trvající klinické testy na 25 osobách používajících ageLOC® 
Future Serum

Chcete ještě více výsledků? 
Jak bylo zjištěno na základě klinického vyhodnocení po sedmidenním používání, viditelné 
přínosy přípravku ageLOC® Future Serum, ústředního produktu systému ageLOC® 
Transformation, můžete zvýšit průměrně o 80 % v rozsahu vícerých známek stárnutí, a to při 
jeho použití s ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II třikrát týdně.*
*7denní klinická studie třetí strany provedená na 30 ženách, listopad 2009.
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Omezte výskyt jemných vrásek a linií 
s tRu Face® liNe cORRectOR (kORektORem liNií)

Nástavec na těžce dostupná místa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 
pracuje společně s korektorem Tru Face® Line Corrector a pomáhá tak zlepšit přísun 
pro-kolagenových peptidů. Tyto peptidy napomáhají snížení výskytu středních  
až hlubokých vrásek tím, že do buněk produkujících kolagen odesílají signály pro 
odvrácení stárnutí. Tento nástavec zintenzivňuje galvanický 
proud, a tak vám umožní lépe se zaměřit na konkrétní 
oblasti obličeje a podpoří vaši stávající péči o pleť.

10             JemNÉ liNky
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Během nedávné studie* dermatologické vyšetření 
ukázalo, že používání přístroje Nu Skin Galvanic 
Spa System® II společně s korektorem Tru Face® 
Line Corrector zlepšilo vzhled následujících 
klíčových oblastí ve srovnání s používáním 
samotného Tru Face® Line Corrector:

drobné vrásky 20 %
vrásky kolem očí 21 %
Napětí 17 % 

Po aplikaci*Před aplikací
(Výsledky po jednom ošetření s Tru Face® Line Corrector  

a přístrojem Nu Skin Galvanic Spa System® II)*

(Výsledky po jednom ošetření s Tru Face® Line Corrector  
a přístrojem Nu Skin Galvanic Spa System® II)*

*Výsledky nemusí být standardní.

Procento zlepšení (nad výchozí hodnoty) z hlediska výskytu 
vrásek pouze za použití Tru Face® Line Corrector

Procento zlepšení (nad výchozí hodnoty) z hlediska výskytu 
vrásek za použití Tru Face® Line Corrector a Nu Skin 
Galvanic Spa System® II

* Osmitýdenní nezávislá studie na 40 jedincích při společném 
používání Tru Face® Line Corrector a přístroje Nu Skin Galvanic 
Spa System® II, 2008.

Po aplikaci*Před aplikací TÝDEN 2 TÝDEN 4 TÝDEN 8
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tricalgoxyl® 
•  Díky svému obsahu sirných oligosacharidů 

z chaluh je to klinicky prověřená a patentovaná 
látka, která vyživuje pokožku hlavy.

•  Společně s dalšími základními látkami hydratuje 
vlasy a znovu mineralizuje pokožku hlavy, a tím 
vlasům navrací jejich přirozené zdraví, sílu a lesk 
pro maximální vitalitu a hustotu.

Oživte své vlasy a pokožku hlavy
s NutRiOl® HaiR FitNeSS tReatmeNt

Tato technologicky vyspělá péče vašim vlasům dodává bohatší vzhled i pocit tím, že 
napomáhá přísunu klíčových látek do pokožky, a přínáší vám tak zdravé a bohatě 
vypadající vlasy. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II  
napomáhá usnadnit kontakt mezi klíčovými složkami  
Nutriol® Hair Fitness Treatment a pokožkou hlavy a  
podporuje zdravé a bohatě vypadající vlasy.

Šampón Nutriol®* 
Obsahuje aktivní složku Tricalgoxyl® a funguje tak, 
aby napomohl vlasům vypadat a působit bohatě 
v době mezi galvanickými aplikacemi. 

* Nelze používat s galvanickými přístroji Nu Skin®.
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Vzpružte podobu svého těla 
pomocí  agelOc® GalvaNic BOdy tRiO

Společnost Nu Skin® zachytila díky ageLOC® Galvanic Body Spa budoucnost péče  
o tělo. Tento systém se zaměřuje na základní zdroje toho, jak vypadáme, když stárneme,  
a zároveň snižuje zjevnost celulitidy, vyhlazuje pleť a dodává jí vytvarovanější vzhled.

agelOc® Body Shaping Gel1

Tento exkluzivní gel pomáhá spolu s ageLOC® Galvanic 
Body Spa oživit a očistit pokožku tím, že zvyšuje 
buněčnou energii a dodává efekt pevnějšího vzhledu. 
ageLOC® Body Shaping Gel je sestaven z ingrediencí, 
které pomáhají minimalizovat a vyhladit výskyt celulitidy a 
poskytnout pevněji vypadající pokožku.

agelOc® dermatic effects2

Toto denní hydratační a tvarovací mléko zanechává vaši 
pokožku hladkou a hydratovanou. Zároveň pomáhá zvýšit 
buněčnou obnovu a využívá špičkové optické technologie 
k okamžitému rozptýlení světla, což pomáhá ke zlepšení 
celkového dojmu z povrchu pokožky a její přirozené záři.

1  Chcete-li rozšířit účinky, používejte produkt ageLOC® Dermatic Effects po použití 
gelu ageLOC® Body Shaping Gel.

2 Nelze používat s galvanickými přístroji Nu Skin®.
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Před aplikací Po aplikaci1

(Výsledky po šesti týdnech)2

ZměřtE rOZDíL

S ageLOC® ADr balíčky ušetříte.  
Další podrobnosti o tom, jaké výhody vám 
tato speciální akce přinese, vám sdělí váš 
Distributor.

1  Dosažené výsledky nemusí být standardní a vaše výsledky 
se mohou lišit.

2  Výsledků bylo dosaženo užíváním s ageLOC® Galvanic 
Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel třikrát týdně a 
každodenním užíváním ageLOC® Dermatic Effects 
dvakrát denně.



Speciálně vytvořené produkty společně pracují s každým 
vlastním nástavcem, aby přinesly požadovaný účinek. toto 
spojení přináší pozoruhodné účinky na obličeji, pokožce hlavy  
i na těle. 

ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II 
Vyhlazuje výskyt jemných linek a vrásek, 
omlazuje Vaši pleť, revitalizuje pokožku 
Vaší hlavy a oživuje podobu Vašeho  
těla s patentovaným ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II. 
Výsledky jsou tak znatelné, že Váš zářivý 
a mladistvý vzhled nechá lidi dumat  
nad Vaším věkem i Vaším tajemstvím.

Nu Skin Galvanic Spa System® 
Facial Gels with ageLOC
V kombinaci s ageLOC® Edition  
Nu Skin Galvanic Spa System® II, 
předošetřující gely obsahují čistící složky, 
které poskytují hloubkové mikro-čištění 
pokožky. Ošetřující gely obsahují složky 
ageLOC® a zaměřují se na základní 
zdroje viditelných známek stárnutí tak, 
aby vám pomohly zachovat váš 
mladistvý vzhled a omezily projevy 
stárnutí.

4 ampulky v každém balení

tru Face® Line Corrector
Silou peptidů vyhlazuje vrásky. Toto 
pokrokové složení obsahuje revoluční  
pro-kolagenový peptid, který pomáhá 
redukovat výskyt jemných až hlubokých 
vrásek kolem úst, očí a na čele již za čtyři 
týdny.

30 ml
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ageLOC® Galvanic Body Spa
Disponuje vlastním ageLOC® 
vodivým povrchem těla a pulzujícími 
galvanickými proudy pro maximalizaci 
účinků našich ageLOC® produktů  
v pokožce paží, bříška a stehen.

ageLOC® Dermatic Effects*
Tento denní zvlhčující a konturující krém 
napomáhá zvyšovat obnovu buněk, což 
je nezbytné pro zlepšení vzhledu 
pokožky a poskytuje jí přirozenou vlastní 
zářivou texturu. Obsahuje složky, které 
snižují výskyt celulitidy, zatímco zjemňují 
pokožku.

150 ml

ageLOC® transformation*
Tato kompletní a široká řada péče o pleť 
bojuje se základními zdroji viditelných 
známek stárnutí, pleť čistí a zbavuje 
nečistot, obnovuje ji, hydratuje,  
a odhaluje její mladší vzhled osmi 
způsoby.

Nutriol® Hair Fitness treatment
Napomáhá vlasům vypadat a působit 
bohatěji. Toto řešení opětovně 
mineralizuje pokožku hlavy a hydratuje 
vlasy s pomocí Tricalgoxyl® s klinický 
prokázaným derivátem z mořských řas.

12 ampulek

Nutriol® Shampoo*
Výsledky pro vaše vlasy, díky nimž se za 
vámi budou ostatní otáčet. Tento 
šampon pro každodenní použití 
obsahuje Tricalgoxyl® a navrací vašim 
vlasům objem a lesk.

125 ml
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ageLOC® Body Shaping Gel
Toto intenzivní a kvalitní lázeňské 
ošetření minimalizuje zjevnost celulitidy, 
podporuje pevnost pokožky a pomáhá 
vylepšit  její celkové vzezření. Také 
pomáhá zvyšovat buněčnou energii  
k zotavení a pročištění pokožky, zatímco 
redukuje viditelné projevy stárnutí. 

150 ml

* Není kompatibilní pro použití s ageLOC® galvanickým zařízením.
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Pokud se chcete dozvědět více o obchodních 
příležitostech a produktech společnosti Nu Skin®, 
kontaktujte svého Distributora.

Jste připraveni odhalit tajemství 
svého mladšího vzhledu díky 
systémům ageLOC® Galvanic Spa?


