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Věděli jste, že…?
Prémiová péče o vlasy představuje na trhu péče o vlasy 
stále důležitější segment (20 % tvoří prémiové výrobky 
a 80 % běžné výrobky).1

Znečištěný vzduch je jednou z hlavních příčin poškození 
vlasů a souvisejících nemocí vedoucích k vypadávání vlasů.2

Roste informovanost týkající se úpravy vlasů, což ovlivňuje 
rozmach odvětví péče o vlasy.2

Evropa se na celosvětovém trhu s produkty péče o vlasy 
podílí více než 25 %.3
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1 Euromonitor International Ltd, 2019.
Global Anti-aging devices category dynamics, Kline, září 2018
2 Hair Care Market to Rise at Steady 3% CAGR Thanks to Development of New Hair Care 
Products - TMR, PR Newswire, červen 2019
3 Grand View Research, březen 2018.
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Tajemství objemu, 
hustoty a lesku.
Objemné, husté a zářivé vlasy jsou krásné. Ale co když vaše vlasy se 
těmito vlastnosmi chlubit nemohou?
Koneckonců, kdo někdy neměl den, kdy jeho vlasy za moc nestály? 
A kdo nemá pocit, že jeho vlasy jsou namáhanější, poškozenější 
a dokonce tenčí než bývaly?
Je to proto, že stres, vaše okolí, UV záření a příliš častý styling 
mohou znamenat pro vaše vlasy a pokožku hlavy katastrofu. 
Nemluvě o nevyhnutelných důsledcích stárnutí!
A výsledek? Vlasy, které prostě nevypadají tak hustě a objemně, 
jako vypadaly dříve.
Je tu ale něco, co funguje. Něco, co jde až ke kořínkům problému –
a co má za sebou vědecké důkazy.
Představujeme revoluční systém zaměřený na péči o pokožku hlavy a její 
zdraví: ageLOC Nutriol® Scalp & Hair System with ageLOC® Galvanic 
Spa®.
Vaše řešení pro objemné, hustější a lesklejší vlasy. Sep-19 3



Co je nového? 

16-Sep-19

Směs ageLOC
Náš originální systém Nutriol podporuje zdravou a 
bujnou hřívu.
ageLOC Nutriol Scalp & Hair System byl 
přeformulován jako kompletní systém se zcela novým 
složením přípravků, které cílí na tenké a namáhané 
vlasy. Každý přípravek je obohacen o naši 
patentovanou směs ageLOC, která vašim vlasům 
a vlasové pokožce dodává látky bojující proti stárnutí. 

Vylepšené složení a nové klinické studie
Složení našeho šamponu ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
Shampoo pomáhá chránit vlasy před poškozením 
horkem a barvu před vyblednutím a redukuje rovněž 
lámavost vlasů. 
Nové klinické studie přicházejí s úžasnými výsledky: 
Význačné zvětšení objemu, hustoty, lesku a hebkosti.
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Kompletní řada péče o vlasy
Naše řada ageLOC Nutriol neobsahuje pouze šampon a sérum, 
ale její součástí je také kondicionér – tyto výrobky tvoří dohromady 
to nejlepší trio, které vám pomůže pečovat o tenké, namáhané 
a stárnoucí vlasy!

Praktické balení
- Šampon je k dispozici v lahvičkách o objemu 200 ml – oproti 

předchozímu 125ml balení je ho tedy více, což znamená, 
že vydrží ještě déle. Užijte si ho! 

- Sérum se dodává v lahvičce s rozprašovačem, který usnadňuje 
a zpříjemňuje aplikaci.

Nový Galvanic Scalp Conductor
Zajišťuje až o 50 % lepší kontakt s pokožkou hlavy!

Neuvěřitelně lákavé ceny! 
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ageLOC Nutriol Scalp & 
Hair System

Produkty ageLOC Nutriol cílí na tenké, namáhané a stárnoucí vlasy
a podporují jejich objem, hustotu a lesk a vy každý den cítíte, že jsou 
pevnější a vypadají zdravěji.

Důvody, proč se do nich zamilujete:

• Zajistí zdravě vypadající, viditelně silnější vlasy s leskem.

• Zlepšují objem a plnost bez zatěžování vlasů.

• Posilují a zpevňují jemné vlasy bez života.

• Vyživují pokožku hlavy pro zdravější vzhled vlasů.

• Hydratují a dodávají výživu suchým, poničeným a příliš 
namáhaným vlasům.
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Klíčové složky
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Šampon: 
• Sodium lactate (zvlhčovač): váže na sebe vlhkost a zvyšuje 

obsah vody ve vlasech.

Kondicionér:
• Protein, který pečuje o pokožku hlavy a vlasy: pomáhá k 

výraznému posílení vlasů až po konečky.
• Bambucké máslo a glycerin: hydratují a vyživují suché, 

poškozené a příliš namáhané vlasy.

Sérum:
• ageLOC patentovaná směs pro pokožku hlavy: cílí na zdroje 

viditelných známek stárnutí na pokožce hlavy pro mladistvě 
vypadající vlasy.

• Protein, který pečuje o pokožku hlavy a vlasy: osvěžuje pokožku 
hlavy a podporuje vzhled lesklých, zdravěji vypadajících vlasů. 

• Panthenol: vyživuje a povzbuzuje pokožku hlavy a vlasy.
• Výtažek z jetele lučního a a dextran: zklidňují pokožku hlavy.



ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo

Přivítejte zdravě vypadající a zářivější lokny. ageLOC Nutriol
Scalp & Hair Shampoo posílí tenké, unavené a stárnoucí
vlasy díky svému exkluzivnímu složení.

Je prokázáno, že chrání barvu vlasů před vyblednutím
a horkem*, zatímco redukuje lámavost vlasů. Pokud chcete
vlasy zachovat krásné a s pocitem síly, zářivé a zdravé po celý
den, pak je tento šampon přesně pro vás.

* Výsledky získané ze studie na vlasových loknách, kdy byla porovnávána ochrana poskytovaná
kombinací ageLOC Nutriol Hair & Scalp Shampoo & Conditioner ve srovnání s kontrolním
šamponem.



ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner

ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner
dodává výživu a hydrataci při každém použití, 
pomáhá zlepšit stav pokožky hlavy i tenkých, 
unavených a stárnoucích vlasů tím, že každému 
vlásku dodává sílu od kořínků až po konečky. 



ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum

ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
obsahuje složení, které je unikátně zkombinováno 
s ageLOC Galvanic Spa, čímž vaší vlasové pokožce 
a kořínkům dodává esenciální složky; vlasy díky tomu 
vypadají plnější a v lepší kondici. Toto nemastné 
složení určené k dlouhodobé aplikaci každý den 
posiluje a upevňuje pokožku hlavy a přispívá k tomu, 
že tenké, namáhané a zralé vlasy jsou na pohled a na 
dotyk silnější* a zdravější. 

*Výsledky získané po kombinovaném používání produktu ageLOC Nutriol Intensive Scalp &
Hair Serum dvakrát denně s následnou dvouminutovou aplikací produktu ageLOC Galvanic
Spa společně s běžným postupem při mytí hlavy pomocí ageLOC NUTRIOL® Shampoo and
Conditioner.



Klinické výsledky, které to dokazují
Subjekty byly poučeny, aby ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum aplikovaly na pokožku hlavy dvakrát 
denně a po každé aplikaci nanesly na dobu dvou minut ageLOC Galvanic Spa. Subjekty používaly ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair Shampoo a ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner místo svého běžného šamponu 
a kondicionéru podle vlastního běžného postupu pro mytí hlavy.
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Vnímání spotřebitelů
Více než 90 % subjektů na konci studie cítilo, 
že se jim vlasy zlepšily z hlediska objemu, hustoty, 
měkkosti, lesku a zdravého vzhledu.

Počet zlomených vlasů
Po šesti měsících došlo k 72% snížení počtu 
zlomených vlasů. To ilustruje posilování vlasů 
během studie.

Klinické posouzení
Jeden klinický hodnotitel zaznamenal následující 
vylepšení vlasů subjektů po 6 měsících:

Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Nu Skin zadalo externí organizaci, která se zabývá testováním, aby klinicky posoudila používání systému ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
System and Galvanic Spa.. Této šestiměsíční studie se účastnili muži a ženy s jemnými a/nebo poškozenými vlasy (na základě vlastního posouzení).



Běžný postup používání ageLOC Nutriol

Vetřete dostatečné množství kondicionéru ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair Conditioner rovnoměrně 
do vlasů a vlasové pokožky, důkladnou péči věnujte 
konečkům a poškozeným oblastem. 
Před opláchnutím nechte intenzivně vyživující složky 
3 až 5 minut působit na vlasy a vlasovou pokožku. 
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Naneste dostatečné množství šamponu 
ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo 
na mokré vlasy a jemně vmasírujte 
do vlasové pokožky i do vlasů. 

1. 2. 3.Opláchněte Opláchněte 4.

Sérum ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum používejte na suché nebo mokré vlasy. 
Dle potřeby vytvářejte pěšinky, abyste mohli sérum 
nanést přímo na vlasovou pokožku a ke kořínkům. 
Přípravek prsty jemně vmasírujte do pokožky hlavy 
a hřebenem rozčešte nepoddajné prameny. 

Po dobu 2 minut aplikujte ageLOC Galvanic 
Spa s nasazeným nástavcem pro vlasovou 
pokožku a volbou č. 5. Nástavec přiložte 
přímo k vlasové pokožce a pohybujte s ním 
od čelní vlasové linie dozadu. 

Vlasy rozčešte Neoplachujte. 

Vlasy upravte, 
jak jste zvyklí. 

Načasování 
jednotlivých kroků:
1-2: běžný postup 
mytí vlasů.
3-4: dvakrát denně, 
ráno a večer.




