
 

 

 

Klíčové vlastnosti produktu  
ageLOC© LumiSpaTM Řada pleťové péče 

 

 
 

1. Je to víc než jen důkladné čištění; je to kompletní přístroj pro péči o pleť s mnoha účinky 

Od okamžiku svého uvedení na trh se ageLOC™ LumiSpa odlišuje od ostatních přístrojů na čištění pleti. Nabízí 7 klinicky prokázaných účinků, které pomáhají podporovat 
mladistvý vzhled tím, že bojují s projevy stárnutí, například redukcí pórů a zlepšením jasu pleti. 

Po přidání hlavice LumiSpa Accent společně s očním krémem LumiSpa IdealEyes zařízení LumiSpa znovu potvrzuje svoji pozici a úlohu v každodenní péči o pleť. Zvládá 
mnohem víc, než jen běžné čištění; je to kompletní přístroj pro péči o pleť s mnoha účinky, který si umí poradit s řadou kožních problémů.  Díky čisticí silikonové hlavici 
a aktivujícímu čisticímu přípravku zařízení LumiSpa přispívá k mladistvě vypadající pleti obličeje a díky připojení hlavice Accent k přístroji a použití s krémem IdealEyes 

vytváří kombinaci, která pomáhá bojovat s různými problémy na pleti kolem očí. 

 

Víc než jen čištění 
LumiSpa se silikonovou čisticí hlavicí a aktivujícím čisticím přípravkem 

 

 

Oční péče 
LumiSpa s hlavicí Accent a krémem IdealEyes 

Dermatologicky testováno se 7 klinicky prokázanými účinky 
Čisticí schopnosti ageLOC LumiSpa přinášejí 7 klinicky prokázaných účinků. 
Silikonová hlavice s technologií 2-sense motion společně se složkami aktivujícího 
čisticího přípravku poskytuje nejen důkladné vyčištění, ale nabízí i 6 dalších 
účinků, které bojují s příznaky stárnutí a přispívají k mladistvě vypadající pleti. 
 
-Důkladné vyčištění. 
-Snižuje výskyt zvětšených pórů. 
-Pleť je na dotek hladší. 
-Pleť vypadá a je na dotek jemnější. 
-Lepší jas pleti. 
-Svěží a prozářená pleť. 
-Viditelně posílená pleť. 

Dermatologicky testováno s mnoha klinicky prokázanými účinky 
Při použití s naší hlavicí LumiSpa Accent a krémem IdealEyes si přístroj LumiSpa 
přidá do svého repertoáru oční péči a pomůže vám bojovat s příznaky stresu, 
únavy a nevyspání, které se mohou projevit na pleti kolem očí. Už žádné „vypadáš 
unaveně“!  
 
Je to také zařízení pro pečlivé osoby, které chtějí pečovat o tenkou a jemnější pleť 
kolem očí a potřebují k tomu účinný nástroj.  
 
LumiSpa Accent & Ideal eyes: 
-Pomáhá vypnout a osvěžit oční okolí  
-Snižuje výskyt kruhů a váčků pod očima, pomáhá od nateklých očí a unaveného 
pohledu  
-Viditelně zvedá a zpevňuje oční víčka  
-Buduje silnější strukturu pleti kolem očí 
-Snižuje viditelné známky únavy a vystresované pleti očního okolí 



-Už po 1 minutě přispívá ke svěžejšímu, vyživenějšímu a jasnějšímu vzhledu 
jemného očního okolí 
-Po prvním použití pleť zvláčňuje, vyhlazuje a hydratuje a zároveň podporuje její 
jas 
 

Podívejte se, co o přípravku řekli účastníci* klinické studie 
po 12 týdnech používání: 
80 % z nich připadalo, že jejich oči vypadají svěže nebo hodně rozzářeně. 
77 % mělo pocit, že zařízení zmenšilo viditelné známky stresu a únavy kolem 
jejich očí.  
80 % uvedlo, že svraštělá pokožka nad očima a na očních víčkách byla po použití 
zařízení vyhlazenější. 

Zacíleno na příčiny stárnutí  
Přístroj LumiSpa se kombinuje se speciálními aktivujícími čisticími přípravky, které 
obsahují naše patentované ageLOC™ složky. AgeLOC™ je jedinečná Nu Skin™ 
technologie, která identifikovala příčiny odpovídající za způsobování viditelných 
projevů stárnutí a která poskytuje klíčové složky pro produkty, které pomáhají 
ovlivňovat způsob, jakým se tyto příčiny projevují. A výsledek? Cíleně zaměřená 
řešení, která působí na viditelné projevy stárnutí a podporující mladistvější vzhled.    
A tak zatímco si můžete myslet, že si pomocí LumiSpa prostě čistíte pleť 
od nečistot, zrohovatělých částeček kůže a make-upu, poskytujete jí vlastně 
některé z mnoha účinků, které potřebuje pro boj se známkami stárnutí − jakými 
jsou zašedlá pleť a zvětšené póry − a pro zachování mladistvého vzhledu. 

Zacíleno na příčiny stárnutí  
Hlavice LumiSpa Accent se silikonovou špičkou je také inspirována ageLOC™ 
technologií genové exprese, unikátní technologií ve vlastnictví Nu Skin™ – jak 
to zobrazuje jedinečný model v jejím provedení.  
 
Podobně jako aktivující čisticí přípravky i LumiSpa IdealEyes obsahuje složky 
ageLOC™,  
které se zaměřují na příčiny viditelných projevů stárnutí a pomáhají podporovat 
mladistvý vzhled. 

Nenatahuje pleť a udržuje její přirozenou vlhkost 
To je velmi důležité, protože o suché pleti je známo, že stárne rychleji. To 
znamená, že udržování hydratace je zásadní. Díky měkké, jemné silikonové hlavici 
a jejímu přesnému, dobře vymyšlenému pohybu – jinak známému jako ageLOC™ 
2-Sense Motion Technology – ageLOC™ LumiSpa dělá vše pro to, aby vaše pleť 
nebyla extrémně natahovaná a aby byla zachována její přirozená vlhkost.  

LumiSpa Accent: Složky, na kterých opravdu záleží 
Komplex peptidů – buduje silnější strukturu pleti a pomáhá viditelně tónovat 
jemnou pokožku. 
Tetrahexyldecyl ascorbate – stabilní a účinná forma vitamínu C známého 
pro jeho účinky proti stárnutí; zlepšuje vzhled linek a vrásek, tonus pokožky 
a chrání pleť před oxidačním stresem.   
Extrakt z chlorelly – extrakt z planktonu bohatý na aminokyseliny (základní 
stavební kámen mladistvé a zdravě vypadající pokožky), který pomáhá omezovat 
výskyt tmavých kruhů pod očima a viditelně zlepšuje pevnost pokožky.  
Skvalan – přirozeně se vyskytuje v lipidové bariéře naší kůže; pomáhá chránit 
pokožku před ztrátou vlhkosti. 

Neoblomný vůči make-upu 
LumiSpa je neoblomný vůči nečistotám, zrohovatělým částečkám kůže a make-
upu – zatímco u některých zařízení na trhu si před čištěním musíte nejprve 
odstranit make-up, zde to není třeba.  

Hygienická silikonová špička 
Měkce, jemně a přiměřeně prokazuje pleti kolem očí láskyplnou péči, kterou tato 
oblast potřebuje. 
Pohyb hlavice Accent byl s maximální pečlivostí navržen tak, aby splňoval 
potřeby tenké a jemné pleti kolem očí.  

Čisticí přípravek pro všechny druhy pleti 
My v Nu Skin chápeme, že různé druhy pleti mají specifické potřeby a problémy. 
To, co pomůže mastné pleti, nebude mít stejný účinek na pleti citlivé. To znamená, 
že zařízení LumiSpa si umí poradit s problémy každého typu pleti – a proto 
LumiSpa sortiment obsahuje 5 různých druhů čisticích přípravků, kdy je každý 
z nich vytvořen tak, aby se vypořádal se specifickými problémy různých druhů 
pleti.  
 
Abyste s přístrojem LumiSpa dosáhli co nejlepšího účinku, je důležité, abyste 

Snadné použití 
Pokud ho použijete dvakrát denně a 30 sekund na každém očním okolí, pomůže 
vám ke svěžímu a rozzářenému vzhledu.   



zvolili čisticí přípravek, který nejlépe odpovídá typu vaší pleti. 
Hygienická silikonová čisticí hlavice 
Čisticí hlavice LumiSpa mají jemný, neabrazivní silikonový povrch. Jsou 
hygienické, obecně se dají snadněji vyčistit než hlavice se štětinami, které lze 
běžně nalézt na trhu, a jejich důmyslný design zároveň pomáhá optimalizovat 
různé účinky produktu.  
 
Dodávají se ve dvou provedeních: univerzální (normální) hlavice pro standardní 
čištění a tvrdá hlavice, která čistí důkladněji a hodí se nejlépe pro odolnější druhy 
pleti. 
 
 

 

Je to víc, než jen produkt; je to zážitek 
Jsme vždy připraveni vám pomoci a nasměrovat vás, včetně určení správného 
produktu pro vás, a tedy i optimalizace účinků, které z tohoto zařízení získáte.  
Pokud si například nejste jistí, který čisticí přípravek použít, je test LumiSpa 
Skincare Quiz nástrojem, na který se obrátit. Tento efektivní a profesionální online 
nástroj, vytvořený s pomocí oddělení výzkumu a vývoje Nu Skin ve městě Provo, 
vám dá doporučení, které aktivující čisticí přípravky se nejlépe hodí pro vaši pleť.  
Snadné použití: S LumiSpa nemůžete šlápnout vedle 

AgeLOC™ LumiSpa sám uživatele provede čisticí procedurou. Uživatel si nemusí 
hlídat čas, jaký by měl věnovat čištění obličeje, aby dosáhl všech účinků 
při používání zařízení LumiSpa. 
Přístroj se každých 30 sekund automaticky zastaví, aby naznačil, že by se měl 
uživatel přesunout na další část obličeje, a úplně se vypne po dvou minutách, kdy 
je čisticí procedura dokončena.  
Jestliže uživatel používá přístroj nesprávně, například s ním pohybuje velmi rychle 
nebo na něj příliš tlačí, LumiSpa se zastaví, aby ho na to upozornil, umožnil mu to 
napravit a pomohl mu co nejlépe využít to, co zařízení LumiSpa nabízí. 
Účinný A praktický  
Přístroj ageLOC™ LumiSpa je zcela voděodolný, a tak se nemusíte obávat ho 
používat i ve sprše. Aktivující čisticí přípravky se dodávají ve 100ml tubě, což 
znamená, že jsou vhodné na cesty a vy si s nimi můžete čistit pleť jak doma, tak 
i mimo domov.  

Cenově výhodné 
Výlety do lázní jsou zábavou a neuvěřitelnou relaxací, ale ne vždy máme čas nebo peníze, abychom se takto rozmazlovali. S LumiSpa přinesete do svých domovů 
zážitek z profesionální, kvalitní lázeňské péče – a vše, co k tomu potřebujete, jsou 2 minuty čištění a 1 minuta pro oční okolí, to vše dvakrát denně!  

 

.* Profesionální testování třetími stranami bylo založeno na 12týdenní studii in vivo provedené na 30 ženách ve věku od 25 do 65 let, které mají ochablou pokožku nebo jemné linky a vrásky 

v očním okolí. Krém ageLOC™ LumiSpa IdealEyes byl aplikován na oční okolí a ageLOC™ LumiSpa Accent byl dvakrát denně používán po dobu 30 vteřin na okolí obou očí. Součástí studie 
bylo vlastní hodnocení poskytnuté jednotlivými osobami, klinické srovnání a hodnocení pomocí přístrojů.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


