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Az ultrahangos mélymasszázs napjaink egyik leghatékonyabb kozmetikai eljárása, mely klinikai 
tisztaságú hatóanyagokat juttat be a bőr mélyebb rétegeibe. További előnye, hogy nincs fájdalomérzet 
és duzzanat, a kezelés kellemes érzés a vendég számára. 
Az ultrahangos mélymasszírozó által a kötőszövetekben létrehozott hő fellazíthatja a lerakódott, 
nehezen oldódó zsírokat. Így alakformálás, szépségápolás, bőrápolás területén nagy hasznát lehet 
venni. 
 
Az ultrahangos masszírozó finom rezgésekkel bejuttatja az ultrahang hullámokat a bőralatti rétegbe, 
így aktiválja a bőrsejteket, részben lebontja, ezáltal csökkentheti a zsírréteget, fokozza a bőraktivitást. 
 A masszázs által a vibráció okozta hőképződés fokozza a vérkeringést és gyorsítja az anyagcserét, 
eltávolíthatja a zsírsejteket és a salakanyagot, így szép, egészséges, feszes bőrt biztosíthat. Az 
ultrahangos masszírozó készülék ezen hatása miatt kiváló lehet  ránctalanítás és cellulit, narancsbőr 
kezelésre is. 
 
A következő problémákra ajánlott: 
ráncfeltöltés,arc, toka, nyak, dekoltázs feszesítése,szemkörnyék ráncainak kisimítása,száraz, ráncos 
bőr hidratálása, feltöltése,bőr öregedésének megelőzése,zsíros, pattanásos bőr,  stirakezelés, 
testfeszesítés,zsírbontás 
 
A kezeléseket ajánlott kúraszerűen végezni (5 alkalommal), de már az első után is látványos a bőr 
állapotának javulása. 
 
 
 
Az ageLOC™ termékekről: 
 
Az előkezelő gél: 
* Eltávolítja a szennyeződéseket, levegőhöz juttatva ezáltal a pórusokat.  
* Kisimítja és kondicionálja a bőrt. 
 
Kezelő gél 
* Az ageLOC™ technológia segítségével, amely egy forradalmi öregedés-gátló összetevő, a 
forrásuknál lassítja le az öregedés látható jeleinek megjelenését.  
* Élénkíti a sejtenergiát, amely elősegíti a stressz által megviselt bőr újjászületését, élénkítve és 
revitalizálva azt. 
* Hidratálja a bőrt, hihetetlenül puha, üde és bársonyos bőrt eredményezve. 
 
 
 
Az ageLOC®Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II egy szabadalmazott, védjegyes készülék 
négy cserélhető kezelőfejjel: 
 
- ageLOC® arckezelőfej:  
a nagyobb, barázdált felület gondoskodik az arcgél bőrrel történő folyamatos érintkezéséről, és akár 
ötszörös ageLOC® összetevőt juttat a bőrbe. 
- Fejbőrkezelőfej  
 ez a fésű alakú kezelőfej könnyen siklik a hajban, a fejbőrrel folyamatosan érintkezve segíti a 
jótékony összetevőket tartalmazó kezelőtermékek bejutását egyenesen a hajhagymákba. 
- Testkezelőfej  
három kerek gumó növeli meg a bőrrel érintkező felületet, a jobb illeszkedés és hatékonyabb 
masszírozás megkönnyítése érdekében.   
- Célzott kezelőfej  
ez a sima, lapos, ovális kezelőfej kiválóan alkalmas a nehezen megközelíthető, kicsi bőrfelületek 
kezelésére, úgymint a szemkörnyék vagy a száj környéke. Így koncentráltabban kezelheti ezeket a 
területeket is.  
 
	  


