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ACCENT & IDEAL EYES

Váš režim péče o oči, vylepšený. Zařízení ageLOC LumiSpa iO Accent 
využívá sílu technologie LumiSpa iO. Díky tomu se pohybuje s přesnou 
frekvencí a provádí jemnou exfoliaci okolí očí a společně s přípravkem 
ageLOC LumiSpa IdealEyes mu pomáhá k pevnějšímu, zdravějšímu  
a mladistvějšímu vzhledu. To vše za jednu minutu! Ideální, viďte?

SEZNAMTE SE SE SYSTÉMEM AGELOC 
LUMISPA IO ACCENT 
Získejte jasné oči připravené na všechno s ageLOC 
LumiSpa iO Accent a ageLOC LumiSpa IdealEyes. 
Jedinečná přídavná hlavice Accent dokonale spolupracuje 
se zařízením ageLOC LumiSpa iO a pomůže vám oživit 
jemnou pleť kolem očí.

ageLOC LumiSpa iO Accent pracuje se speciálně vyvinu-
tým přípravkem ageLOC LumiSpa IdealEyes. Je to pečli-
vě vymyšlená kombinace, aby se dosáhlo precizního zjem-
nění vaší kůže a specifické reakce s ní. ageLOC LumiSpa 
IdealEyes je jediným produktem testovaným spolu s tímto 
zařízením – při jeho použití byly prokázány optimální pří-
nosy systému a výsledky v podobě rozjasněné, zdravě 
vypadající pleti v okolí očí.

PROČ SI HO ZAMILUJETE
•  Snižuje výskyt kruhů a váčků pod očima, zmírňuje otoky 

a unavenou pleť.
•   Jemně exfoliuje a pomáhá pleti získat blahodárné účin-

ky ageLOC LumiSpa IdealEyes.
•   Silikonový hrot hlavice Accent spolupracuje s přístrojem 

ageLOC LumiSpa IdealEyes a oživuje citlivé oční okolí.
•   Dopřeje očnímu okolí osvěžený a živý vzhled.
•   Viditelně zvedá a zpevňuje pokožku pod očima 

i na horních víčkách.
•   Pomáhá pleti v očním okolí, aby vypadala pevnější. 
•   Vhodné pro všechny typy pleti.

•   Pleť má hladší a hydratovanější vzhled už po jednom 
použití. 

•   Silikonový hrot hlavice Accent je vyrobený z nejjemněj-
šího dostupného silikonu pro šetrné použití na jemnou 
pleť kolem očí.

•   Díky senzorům v hlavici LumiSpa iO Accent zařízení 
LumiSpa iO automaticky rozpozná, že má zapnutou 
hlavici Accent, a začne pracovat podle doporučení  
a poskytovat péči a blahodárné účinky, které jemná pleť 
kolem očí potřebuje.

PROČ JE ÚČINNÝ
•   Komplex peptidů (palmitoyl tripeptid-1 / palmitoyl 

tetrapeptid-7 / palmitoyl hexapeptid-12) – pomáhá  
viditelně zpevnit a tonizovat jemnou pleť.

•   Antioxidant tetrahexyldecyl askorbát – stabilní, silná for-
ma vitamínu C, která má dobře známé anti-ageingové 
účinky na vrásky a tonus pleti. Chrání pleť před oxidač-
ním stresem a každodenní zátěží z okolního prostředí  
a zároveň pomáhá oční okolí rozjasnit.

•   Výtažek z planktonu (výtažek z Chlorella vulgaris) – 
pomáhá snižovat výskyt tmavých kruhů pod očima  
a viditelně zvyšuje pevnost pleti. Podporuje přirozený  
proces obnovy pleti.

•   Skvalen – zabraňuje ztrátě vlhkosti a zároveň obnovuje 
pružnost a elasticitu pokožky.

•   Patentovaná směs ageLOC – anti-ageingový komplex, 
který cílí přímo na zdroje viditelných známek stárnutí 
pleti a zachovává tak její mladistvý vzhled.

Seznam registrovaných ochranných známek v regionu EMEA najdete ve slovníku ochranných známek na www.nuskin.com.

Vložte chytrou péči o pleť
Získejte pleť, která září a vypadá mladistvě
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ACCENT & IDEAL EYES
KLINICKÉ VÝSLEDKY,1, 2 KTERÉ TO DOKAZUJÍ
•   Klinický hodnotitel byl schopen identifikovat statisticky 

významné přínosy v oblasti pod očima už po dvou týd-
nech u vzhledu váčků a otoků a po osmi týdnech u 
kruhů pod očima. Na konci 12týdenní studie měli účast-
nice při vizuálním hodnocení o 19 % menší kruhy pod 
očima, o 25 % lepší vzhled váčků pod očima a o 25 % 
lepší vzhled otoků pod očima.

Klinický hodnotitel
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Ačkoli je obtížnější se na to zaměřit, klinické hodnocení 
také prokázalo viditelný přínos nad okem, pokud jde  
o lifting, zpevnění a zvrásnění víček. Zlepšení, pokud jde  
o lifting a zvrásnění, bylo zaznamenáno ve čtvrtém týdnu 
používání systému. Ve 12. týdnu došlo k viditelnému 
zlepšení liftingu o 43 %, pevnosti o 18 % a o vrásčitého 
vzhledu o 30 %.

1  Nezávislé profesionální testování bylo založeno na 12týdenní studii  
in vivo provedené na 30 ženách ve věku od 25 do 65 let, které měly 
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. Studie zahrnovala sebehodnocení účastnic, hodno-
cení klinickým hodnotitelem a přístrojové hodnocení na začátku, po 
aplikaci, v prvním, druhém, čtvrtém, osmém a dvanáctém týdnu. 

2  Klinická studie provedená se systémem ageLOC LumiSpa Accent. 
Výsledky a účinnost lze extrapolovat na systém ageLOC  
LumiSpa iO Accent.

JAK PRODUKT POUŽÍVAT
1.  Po vyčištění a tonizaci obličeje naneste ageLOC 

LumiSpa IdealEyes na pleť kolem očí (neaplikujte na 
oční víčka ani do samotných očí).

2.  Pomalu jemně klouzejte zařízením LumiSpa Accent iO 
po okolí očí a řiďte se přitom stavbou kostí. 
Nepřikládejte hrot Accent iO přímo na oční víčka. 

3.  Pleť nedrhněte ani po ní rychle nepřejíždějte. Zařízení 
se po 30 sekundách krátce zastaví a oznámí, že je čas 
přejít na oblast druhého oka. 

4.  Přebytečný krém vmasírujte do pokožky kolem očí.

Poznámka: Používejte pouze s krémem ageLOC LumiSpa 
IdealEyes. Nepoužívejte ageLOC LumiSpa Accent přímo 
na holou pokožku.
Poznámka: Pro používání tohoto zařízení nemusíte být při-
pojeni k aplikaci. 

TAKÉ BY SE VÁM MOHLO LÍBIT
•   ageLOC LumiSpa iO + ageLOC LumiSpa  

Activating Cleanser
•   ageLOC Boost + ageLOC Boost Activating Serum
•   ageLOC Galvanic Spa 
•   Tru Face Line Corrector
•   ageLOC Tru Face Essence Ultra (po LumiSpa Accent  

& IdealEyes)
•   Nutricentials Bioadaptive Skin Care

Seznam registrovaných ochranných známek v regionu EMEA najdete ve slovníku ochranných známek na www.nuskin.com.
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ZJISTĚTE VÍCE
Jak ageLOC LumiSpa iO Accent funguje?
ageLOC LumiSpa iO Accent má měkký silikonový hrot  
a využívá technologii LumiSpa iO, aby se pohyboval s 
přesnou frekvencí a podporoval zdravou, jasnější pleť 
kolem očí – za pouhou minutu denně. Hrot jemně exfoliu-
je pleť kolem očí a pomáhá vám plně využívat účinků pří-
pravku ageLOC LumiSpa IdealEyes. 

Jak ageLOC LumiSpa iO Accent spolupracuje  
s ageLOC LumiSpa IdealEyes?
ageLOC LumiSpa IdealEyes byl vyvinut speciálně pro 
použití s LumiSpa Accent. Jsou navrženy tak, aby společ-
ně s pohybem silikonového hrotu jemně exfoliovaly pleť  
a poskytovaly účinky systému. 

Má ageLOC® LumiSpa iO Accent nějaké patenty? 
Ano, na ageLOC LumiSpa iO a ageLOC LumiSpa iO 
Accent bylo vydáno hned několik patentů.

Musím si před použitím ageLOC® LumiSpa iO Accent 
smýt make-up?  
Ano. Určitě používejte ageLOC LumiSpa iO Accent  
po vyčištění a tonizaci obličeje. 

Mohu používat ageLOC® LumiSpa iO Accent  
na pokožku těla? 
ageLOC LumiSpa iO Accent byl navržen tak, aby se 
zaměřil na jemnou pleť kolem očí. Nedoporučujeme  
používat tento nástavec kdekoli jinde na těle.

Jak často mám vyměňovat silikonový hrot ageLOC 
LumiSpa iO Accent?
Doporučujeme vyměnit silikonový hrot ageLOC  
LumiSpa iO Accent každé tři měsíce, abyste si zajistili  
co nejlepší funkci.

CO OBSAHUJE?
ageLOC LumiSpa IdealEyes
Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG-
20 Esters, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, 
Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Geranylgeranylisopropanol, 
Pentylene Glycol, PEG-8, Sodium Lactate, Hexylene 
Glycol, Cyclohexasiloxane, Tribehenin, Ribes Nigrum 
Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Kappaphycus Alvarezii 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 
Caprylyl Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, 
Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Caffeine, Bisabolol, Ceramide 
NG, Chlorella Vulgaris Extract, Adenosine, 
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Schizandra Chinensis Fruit 
Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Darutoside, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Caesalpinia Spinosa 
Fruit Extract, Xanthan Gum, Glyceryl Acrylate/Acrylic 
Acid Copolymer, Carbomer, Sodium Methyl Stearoyl 
Taurate, PEG-10 Phytosterol, Polysorbate 20, Albizia 
Julibrissin Bark Extract, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, 
Hydroxyacetophenone, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.
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