OVIKA v péči o problémové partie lidského těla –
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luxusní omlazující, zeštíhlující a zpevňující tělové ošetření galvanickou žehličkou
GALVAIC BODY SPA ,gelem Body Shaping a mlékem Dermatic Effects
jedinečná, exkluzivní technologie ageLoc pro vyhlazení, zpevnění, zeštíhlení a
omlazení pokožky těla
Naprostá OVIKA v péči o tělo
sami si vyberete jakou partii chcete ošetřit (bříško, stehna, paže, zadeček)
kombinace účinků luxusního Body Shaping gelu a galvanické žehličky speciálně
vyvinuté pro ošetření paží, stehen, hýždí a bříška
do pokožky se tak dostane až 10x více omlazujících složek ageLoc
ošetřující gely se zaměřují na základní zdroje stárnutí, zajišťují okamžité a
dlouhodobé výsledky
zaměřují se na tukové kapsy a toxiny
Body Shaping Gel obsahuje teobromin a rmen - pomáhá snížit ukládání tuku a
aktivovat jeho štěpení, podporuje pevnější vzhled s lepším barevným tonusem.
ošetření vyhlazuje a omlazuje pokožku, zbavuje tělo toxinů, redukuje zjevnost
celulitidy a tukových polštářků na bříšku, stehnech a zadečku, vyhlazuje a
zpevňuje povislou kůži na pažích
viditelné výsledky již po prvním ošetření
pulsující galvanický proud podporuje zdravý krevní oběh
stimuluje, čistí a osvěžuje pokožku, snižuje viditelné známky stárnutí
dodá klíčové přísady do pokožky
časování a polarita jsou automaticky přizpůsobeny ošetření, jež jste si vybrali
na závěr budete ošetřeni mlékem Dermatic Effects Lotion (zabraňuje tvorbě
tukové tkáně a podporuje její rozpad)

ageLOC Galvanic Body Spa je ergonomicky navržen tak, aby bylo usnadněno jeho
používání a ovládání během ošetření těla, využívá funkcí pulsující technologie a
patentovaného nástavce na tělo.
ageLOC GALVAIC Body Spa je navržen tak, aby do vaší pokožky dodal při použití
s ageLOC Body Shaping Gel až 10krát více složek ageLOC. Zaměřuje na hlavní zdroje
stárnutí, zatímco redukuje zjevnost tukových polštářků a celulitidy a pokožku vyhlazuje,
takže bude vypadat štíhleji a pevněji. a závěr bude Vaše pokožka ošetřena mlékem
Dermatic Effects, jež zabraňuje tvorbě tukové tkáně a podporuje její rozpad.
Tato nově vyvinutá pulsující galvanická technologie je vyrobena k maximalizaci

antiageingových účinků na pažích, spodní části břicha, hýždích a stehnech. Pokožka na
těle je silnější a méně citlivá, takže lépe reaguje a více těží z pulsujícího galvanického proudu.
Pomáhá také stimulovat, očistit a osvěžit pokožku, snižuje viditelné známky stárnutí.
Pro dosažení optimálních výsledků používejte ageLOC Galvanic Body Spa 1 - 3x týdně na
stehnech, pažích, hýždích a v dolní části břicha.
Přístroj ageLOC Galvanic Body Spa je určen k použití pouze na zdravou pokožku.
Kdy není ošetření vhodné:
- zanícená pokožka
- otevřené rány
- při alergii na kovy
- lupénka

Kdy je nutné se před použitím poradit s lékařem:
- těhotenství
- kardiostimulátor či podobný přístroj
- kovové implantáty
- epilepsie
- nemoc

Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel (gel na
tvarování postavy)
Gel pro redukci celulitidy
Každý si zaslouží lázeňské procedury. Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel
pracuje exkluzivně s přístrojem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II pro
minimalizaci a vyhlazení výskytu celulitidy. Toto domácí lázeňské ošetření soustředí
buněčnou energii tak, aby se zaměřila na tukové kapsy a toxiny a dodala pevnější vzhled s
lepším barevným odstínem. Tato pokročilá kůra obsahuje teobromin a rmen a pomáhá snížit
ukládání tuku a aktivovat jeho štěpení. Podporuje tak pevnější vzhled s lepším barevným
odstínem.*
* Pro zlepšení účinků použijte mezi ošetřeními s Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body
Shaping Gel také Dermatic Effects.

