Skrócony przewodnik po AGELOC® GALVANIC SPA™
Zyskaj młody wygląd oraz widoczne korzyści dla skóry i włosów w zaledwie 5 minut lub mniej.
ageLOC Galvanic Spa to urządzenie do pielęgnacji ciała, które wykorzystuje prąd galwaniczny, aby zapewnić wyraźną poprawę wyglądu skóry i włosów.
Użyj poniższego wykresu, aby dobrać odpowiednią przystawkę oraz produkty do zastosowania galwanicznego.

Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC
Pomaga zwalczać widoczne oznaki
starzenia się skóry u źródła i jednocześnie
odświeża i odmładza Twoją skórę.

Tru Face® Line Corrector
Zredukuj i zmiękcz drobne linie oraz
zmarszczki dookoła ust, oczu i czoła.

ageLOC Body Shaping Gel
Wyraźnie ujędrnij, wygładź oraz
popraw kontur skóry ramion, ud,
brzucha i pośladków.

Przystawka do twarzy
ageLOC

NUMER ZASTOSOWANIA

Pre-Treat Gel

SPOSÓB UŻYCIA

Treatment Gel
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Przystawka do
wybranych partii skóry

Przystawka do ciała

Czas stosowania każdej
dwustopniowej pielęgnacji
to 5 minut.
Stosować 2-3 razy w tygodniu.

5-minutowa sesja.
Okolice wokół oczu: 1-2 minuty.
Większe obszary: 3-5 minut.
Stosować dwa razy dziennie –
każdego ranka i wieczora.

3

Każdy obszar docelowy: 5 minut.
Stosować trzy razy w tygodniu.
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Przystawka do
skóry głowy
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ageLOC Nutriol® Intensive Scalp
& Hair Serum
Wzmocnij cienkie, pozbawione blasku
włosy, odżywiając i pobudzając skórę głowy.

PRZYSTAWKA

1

PRODUKT I JEGO ZALETY

2-minutowa sesja.
Stosować dwa razy dziennie –
rano i wieczorem.

*Przy pierwszym zastosowaniu należy najpierw przetestować produkt na niewielkim obszarze skóry. Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją. Kody kompatybilności zabiegu można znaleźć również z tyłu każdego kompatybilnego produktu.
UWAGA: Ten przewodnik nie ma na celu przekazania wszystkich informacji niezbędnych do obsługi urządzenia lub wykonania zabiegu. Przed użyciem urządzenia ageLOC Galvanic Spa lub dodatkowych produktów zapoznaj się w całości z instrukcją obsługi.
Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem ageLOC Galvanic Spa, jeśli masz wyjątkowo delikatną skórę, dolegliwości skórne, jeśli jesteś w ciąży, masz rozrusznik serca lub podobne urządzenie, chorujesz na padaczkę, nosisz metalowy aparat ortodontyczny
lub masz metalowy implant. NIE stosować w przypadku wysypki, popękanych naczynek, w stanach zapalnych skóry ani na otwartych ranach. NIE stosować dłużej niż przez zalecany czas lub częstotliwość podane powyżej. To urządzenie kosmetyczne może nie być
odpowiednie dla wszystkich użytkowników lub typów skóry. W przypadku reakcji alergicznej natychmiast przerwać stosowanie.

