
Zařízení Nu Skin

K ČEMU JE?

POUŽITÍ

BENEFITY

TECHNOLOGIE, 
KTERÁ JE ZA TÍM

Díky krásné pokožce se budete cítit tak, jako by vás nic nemohlo zastavit. Se zařízeními Nu Skin pro domácí péči o 
pleť si můžete úplně podle svého vytvořit systém péče, který vám k takové pleti pomůže. 

ageLOC LumiSpa & 
Activating Cleanser

ageLOC Boost & 
Activating Serum

ageLOC Galvanic Spa & 
Facial Gels

ageLOC Galvanic Body 
Spa & Body Shaping Gel

Rozjasnění

Po čištění a tonizaci jednou 
denně dvě minuty. 

Měnitelný pulzní mikroproud

Posilují přirozenou krásu vaší 
pleti, aby byla jasnější, plnější 
a pružnější1.

Důkladné čištění

Jako první krok své denní péče, 
ráno a večer dvě minuty

Technologie Two-Sense Motion

Viditelně čistější, hladší, jemnější a 
zářící pleť se sníženým výskytem 
zvětšených pórů. 

Anti-agingová péče o pleť Tvarování a tonizace těla

Po čištění 2–3krát týdně 3krát týdně

Stejnosměrné / galvanické 
mikroproudy 

Pulzující stejnosměrné / 
galvanické mikroproudy

Zpevňují a vypínají pleť, zároveň 
ji zbavují nečistot a pomáhají 
viditelně zmenšovat linky 
a vrásky2.

Snižují výskyt celulitidy a vyhlazují 
pleť, což pomáhá k pevnějšímu 
a vyrýsovanějšímu vzhledu.

*Zdroj: Euromonitor International Ltd; hodnoty vyjádřené v maloobchodních prodejních cenách (Retail Value RSP); všechny kanály; 2017 a 2018. Zahrnuje zařízení pro domácí 
péči o pleť kombinované výhradně s lokálně aplikovaným pleťovými přípravky stejné značky. Na základě výzkumné metodiky Euromonitor, leden/únor 2019. Zahrnuje elektrické 
čisticí přípravky na pleť, jak je to definováno v Databázi s informacemi o globálním trhu; nezahrnuje vlasovou péči/odstraňování chloupků, tělové holicí strojky nebo přístroje 
pro péči o ústní dutinu.
1 Výsledky získané z nezávislého odborného hodnocení na základě 12týdenní in vivo, jednoduše zaslepené studie založené na používání spotřebiteli, provedené u 32 žen ve 
věku 25 až 40 let, které používaly systém ageLOC Boost jednou denně po 12 týdnů. 
2 Výsledky získané v roce 2020 z odborného hodnocení třetí stranou na základě 4týdenní in vivo, jednoduše zaslepené randomizované studie založené na používání spotřebiteli, 
provedené u 30 žen, které tento systém používaly třikrát týdně.

Všechny materiály, 
které potřebujete, jsou 
na library.nuskin.com!



Benefity Způsob použití

Jak ageLOC LumiSpa funguje?

Activating Cleansers

• O 37 % hladší pleť po jednom použití3.

• O 37 % jemnější pleť po jednom použití3.

• 2krát čistější pleť po 12 týdnech4.

• O 62 % zářivější pleť po 12 týdnech4.

• Snižuje výskyt zvětšených pórů.

• Svěží a zářivější pokožka.

• Viditelně posílená pleť.

Čištěním péče o pleť nekončí. 
Dokončete svou denní péčí tím, 
že ošetříte jemnou pleť pod očima 
a kolem nich. Použijte ageLOC 
LumiSpa Accent Head & IdealEyes 
se svým zařízením k exfoliaci a 
osvěžení okolí očí šetrnými dotyky, 
které vaše pleť potřebuje.

Navlhčete obličej teplou vodou a naneste 
Activating Cleanser, který je nejvhodnější pro váš 
typ pleti. Navlhčete silikonovou hlavici a zapněte 
přístroj.

Pomalými a širokými tahy zařízením pohybujte po 
obličeji. Obličej nedrhněte ani na zařízení příliš 
netlačte. Když budete zařízení používat nesprávně, 
zastaví se.
Zastavuje se každých 30 sekund. To je pro signál, 
abyste ho přesunuli na jinou část obličeje. Po 2 
minutách se zařízení vypne.

Opláchněte si obličej vodou a jemně vysušte. 
Potom použijte jakoukoli další péči o pleť. Nejlepší 
výsledky dosáhnete, když budete systém ageLOC 
LumiSpa používat 2 minuty dvakrát denně.

Silikonovou hlavici sundejte a opláchněte. Jemně 
zařízení osušte ručníkem a uložte ho na suchém místě. 

Naše vlastní technologie Two-Sense Motion zařízení ageLOC LumiSpa s jeho 
měkkou silikonovou hlavicí umožňuje zařízení, aby se pohybovalo s přesnou frekvencí 
potřebnou k tomu, aby se po prvním použití odhalila hladší a jemnější pleť.

Jsou navržené pro potřeby suché, normální/smíšené, mastné, citlivé nebo k pupínkům 
náchylné pleti a aby umožňovaly jemný, ale přesný čisticí účinek, který je pro zařízení 
potřeba. Každý čisticí přípravek obsahuje naši směs ageLOC, která se zaměřuje na 
zdroje viditelných známek stárnutí pleti.
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ageLOC LumiSpa & Activating Cleanser
1 krok, 2 minuty, 7 benefitů.

3 Výsledky na základě 4týdenní in-vivo studie používání spotřebiteli, které se zúčastnilo 80 osob s citlivou pletí, které používaly ageLOC LumiSpa Activating Cleanser for Normal to Combination Skin s hlavicí Firm Silicone Head.
4 Výsledky na základě 12týdenní in-vivo studie používání spotřebiteli, které se zúčastnilo 150 žen s různými typy pokožky. Výše uvedené výsledky odpovídají osobám s normální až smíšenou pletí. Tyto osoby měly používat zařízení ageLOC LumiSpa s hlavicí Normal Silicone Head a s akti-
vačním čisticím přípravkem ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pro normální až smíšenou pleť namísto svého běžného obličejového čisticího přípravku, a to ráno a večer.

Udělejte víc v péči o oči







1 min

1 min

ageLOC Boost & Activating Serum
Dopřejte si jasnější a plnější pleť za pouhé dvě minuty denně.

První viditelné výsledky 
za pouhých 7 dní1 

a přínosy, které vydrží po 
celý den5.

Benefity Způsob použití Fotografie před a po1

Technologie proměnného pulzního mikroproudu

Activating Serum

• Posiluje přirozenou krásu vaší pleti, aby byla jasnější, 
plnější a pružnější1.

• Podporuje buněčnou obnovu pleti.

• Pomáhá zpomalovat projevy předčasného stárnutí.

• Poskytuje jemnou exfoliaci.

• Disponuje technologií proměnlivého pulzního 
mikroproudu, která čeká na registraci patentu a která 
optimalizuje a aktivuje pleť, a podporuje tak její 
mladistvější vzhled.

Po čištění a tonizaci zapněte zařízení tak, že 
prstem přejedete po celé délce dotykového 
povrchu. 

Na vodivý povrch zařízení naneste obsah tří 
pumpiček ageLOC Boost Activating Serum. 
Rovnoměrně sérum rozetřete po polovině 
obličeje.

Před aplikací

Před aplikací

Po 12 týdnech

Po 12 týdnech

Začněte aplikaci tak, že prstem přejedete 
po celé délce dotykového povrchu směrem 
nahoru. Přejíždějte vodivým povrchem po 
obličeji klouzavým pohybem nahoru a ven.

Opakujte krok 2 a krok 3 na druhé straně 
obličeje.

Vmasírujte zbývající Activating Serum do 
pokožky a poté pokračujte svou obvyklou 
denní péčí o pleť.

Přerušované proměnlivé impulzy jsou vysílány k pleti osmkrát za sekundu a každé 2,4 
sekundy se přitom přepínají z kladného náboje na záporný. V kombinaci s Activating 
Serum optimalizuje pleť a dodává jí mladistvější vzhled.

• Směs ageLOC
• Rozjasňující směs: Výtažek z mořského 
narcisu, vitamín C, niacinamid

• Výtažek z plodů kaviárového citrusu
• Směs pro plnější vzhled pleti: výtažky z 
různých plodů, kyselina hyaluronová

Poskytuje optimální vodivost pro proměnlivý pulzní mikroproud a péče o pleť má 
prospěch z jeho klíčových složek:
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5 Výsledky získané z nezávislého odborného hodnocení na základě 6týdenní in vivo studie založené na používání spotřebiteli a provedené u 20 žen ve věku od 25 do 40 let, které používaly ageLOC Boost Activating Serum společně se zařízením ageLOC Boost 1x denně po dobu 6 týdnů. 
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ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels
Hledáte tajemství mladistvého vzhledu pleti? Tady je odpověď.

Benefity Způsob použití Fotografie před a po6

Technologie využívající stejnosměrné / galvanické mikroproudy

Facial Gels

• Pomáhají viditelně redukovat linky i vrásky, odhalují 
pevnější, vypnutější pleť s vyrýsovanými konturami.6.

• Zaměřují se na zdroje stárnutí, aby zachovaly mladistvý 
vzhled pleti a omezily projevy stárnutí.

• Regenerují a oživují unavenou, namáhanou pleť.

• Pomáhají bojovat proti negativním účinkům oxidačního 
stresu způsobeného stresovými faktory v prostředí.

• Galvanické proudění podporuje dodání prospěšných 
složek do epidermis.

Potom, co dokončíte čištění, obsah ampulky 
s Pre-Treat Gel rovnoměrně aplikujte na celý 
obličej a krk a vyhněte se přitom oblasti očí, 
očních víček a rtů. 

Před aplikací Po jedné 
aplikaci

Důkladně si navlhčete ruce přípravkem 
NaPCA Moisture Mist nebo vodou. Vlhkou 
rukou držte zařízení a dotýkejte se přitom 
chromové destičky na zadní straně. Poté 
začněte pomalu hlavicí nástavce přejíždět 
po pokožce. Vyhýbejte se přitom citlivým 
oblastem, jako jsou oči, oční víčka a rty.

Na konci galvanického ošetření vydá 
zařízení dlouhé pípnutí následované dvěma 
krátkými pípnutími a automaticky se vypne. 
Přebytečný gel odstraňte z pokožky a ze 
zařízení pomocí vlhkého ručníku.

Celý postup opakujte s celou lahvičkou 
ageLOC Treatment Gel a výběrem aplikace 
číslo 2 (3 minuty) na vašem zařízení.

Zařízení využívá, podobně jako sada magnetů, stejnosměrné proudy, které podporují 
dodávání ingrediencí do pokožky. Používají se různá nastavení, při kterých nejdřív záporné 
proudění přesune negativně nabitý Pre-Treat Gel do pokožky, kde se váže na nečistoty. 
Kladné proudění potom tyto nečistoty vytáhne a přitom vtlačí kladně nabité složky ageLOC 
v Treatment Gel do epidermis.
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6 Výsledky získané v roce 2020 z odborného hodnocení třetí stranou na základě 4týdenní in vivo, jednoduše zaslepené randomizované studie založené na používání spotřebiteli, provedené u 30 žen, které tento systém používaly třikrát týdně. 

Stlačte tlačítko výběru, dokud se na displeji 
nezobrazí číslo 1 (2 minuty).

Omezený výskyt vrásek kolem očí.

Omezený výskyt linií a vrásek v oblasti pod očima.
Zvednutí váčků pod očima / zvýšená pevnost 
pokožky v okolí očí.
Omezený výskyt linií v oblasti tváří.

Omezený výskyt viditelných nosoretních rýh 
(„vrásky smíchu“ kolem úst).

Viditelně zdvižená oblast brady / zlepšená pevnost 
pokožky.
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• Výtažky z měsíčku a mořské řasy (v Pre-Treat Gel). 
• Ingredience v ageLOC, arginin a složky pečující o pokožku, výtažek ze zeleného 
čaje a výtažek z Jania rubens (CEA) (v Treatment Gel).

V čem je tajemství těchto úžasných benefitů? V kombinaci vašeho zařízení a těchto 
klíčových ingrediencí:

48% zlepšení elasticity 
pleti po 4 týdnech6! 



ageLOC Galvanic Body Spa & Body Shaping Gel
Optimalizace vašeho těla.

Benefity Způsob použití Fotografie před a po7

Technologie využívající pulzující stejnosměrné / galvanické 
mikroproudy

Body Shaping Gel

• Zaměřují se na základní příčiny stárnutí, aby zachovaly 
mladistvý vzhled pleti a omezily projevy stárnutí.

• Pomáhají zjemňovat vzhled celulitidy pro dosažení 
pevnějšího, tvarovanějšího vzhledu vaší pokožky.

• Posilují mezibuněčnou hmotu (ECM) pokožky a 
pomáhají tak dosáhnout a udržovat její mladistvý 
vzhled.

• Patentovaný pulzující galvanický proud asistuje při 
stimulaci pokožky a podporuje dodání prospěšných 
složek do epidermis.

Naneste ageLOC Body Shaping Gel na 
oblast, na kterou se chcete v danou chvíli 
zaměřit. Před aplikací Po 6 týdnech

Stiskněte jednou tlačítko On/Off. Uprostřed 
displeje se objeví kroužky ageLOC.

Dotkněte se vodivým povrchem své kůže, 
na kterou jste nanesli ageLOC Body 
Shaping Gel. Uslyšíte 1, 2 nebo 3 pípnutí, 
protože zařízení automaticky nastavuje 
hladinu proudu, která nejlépe odpovídá 
vašemu typu pleti. Začněte lehce 
masírovat kruhovým pohybem v místech, 
kam jste nanesli produkt.

Na konci aplikace zařízení zapípá 
jednou dlouze a potom dvakrát krátce 
na znamení, že je aplikace dokončená. 
Zbývající produkt odstraňte z pokožky a 
pro ještě větší přínos použijte ageLOC 
Dermatic Effects.

Naše technologie galvanických pulzujících mikroproudů využívá odpuzování elektrických 
nábojů a je optimalizovaná tak, aby podporovala dodávání klíčových složek do pleti na pažích, 
břiše, hýždích a stehnech, a mikroproudové pulzy zároveň pomáhají stimulovat pokožku. 
Spolu s ageLOC Body Shaping Gel pomáhá tato technologie zmírňovat viditelné známky 
stárnutí pleti a ta získává hladší, pevnější a mladistvější vzhled.

Tyto skvělé benefity vám přináší kombinace vašeho zařízení a těchto negativně 
nabitých klíčových složek: 
• Výtažek z Laminaria digitata
• Výtažek z kakaovníku pravého
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Seznam veškerých registrovaných ochranných 
známek naleznete ve slovníku pojmů na stránkách  

www.nuskin.com.

Důkladně si navlhčete prsty a dlaň vodou 
nebo přípravkem NaPCA Moisture Mist.

2

Aplikujte ageLOC Dermatic Effects 
dvakrát denně – pro vytvarovanější a 
jemnější vzhled.

Pokračujte s ageLOC 
Dermatic Effects

7 Po šesti týdnech používání ageLOC Galvanic Body Spa v kombinaci s ageLOC Body Shaping Gel třikrát týdně a ageLOC Dermatic Effects dvakrát denně.
8 Výsledky získané z odborného hodnocení třetí strany na základě 12týdenního uživatelského průzkumu in vivo provedeného u 30 žen ve věku od 18 do 60 let. Produkty ageLOC Body Shaping Gel a ageLOC Galvanic Body Spa 
byly používány třikrát týdně po dobu pěti minut v oblasti stehen, břicha, hýždí, a nadloktí. Produkt ageLOC Dermatic Effects byl používán dvakrát denně.

82 % uživatelů pozorovalo 
zvýšení pevnosti kůže na 

stehnech8.


