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SYSTÉM

Vaše pleť bude chytřejší a výsledky ještě lepší! ageLOC LumiSpa iO 
spojuje jedinečné inteligentní zařízení, které využívá patentovanou 
technologii, s účinnými produkty. A výsledek? Vaše pleť bude vypadat 
mladistvě a zdravě! 

SEZNAMTE SE SE SYSTÉMEM  
AGELOC LUMISPA IO
Dobrý den, tady iO. Se systémem ageLOC LumiSpa iO 
vložíte (input = i) chytrou péči o pleť a získáte (output = o) 
zářivou, zdravě vypadající pleť. Jak na to? Vložte inovativní 
systém hloubkového čištění, exfoliace a obnovy pleti  
s inteligentním vedením, personalizovanými postupy péče 
o pleť, technologií IoT a dalšími funkcemi prostřednictvím 
aplikace Nu Skin Vera. Získejte zářivou, hebkou, hladkou  
a na selfíčko připravenou pleť – po celý den, každý den.

Za pouhé dvě minuty dvakrát denně získáte řadu klinicky 
ověřených účinků na pleť. Je to superchytrá péče o pleť  
a přináší supervýsledky.

PROČ SI HO ZAMILUJETE
PŘÍNOSY PRO PLEŤ
• Má okamžité účinky, takže pleť je na pocit jemnější a hladší 

už po jednom použití.

• Sedm klinicky ověřených přínosů pro pleť obličeje: 
důkladné čištění, jemnost, hladkost, zářivost, snížení výskytu 
zvětšených pórů, čistota, svěžest.

• Účinky, které se při soustavném používání dvě minuty 
dvakrát denně zesilují.

• Pomáhá vám co nejlépe využít další produkty péče o pleť.

• Varianty ageLOC LumiSpa Activating Cleanser jsou určené 
pro různé typy pleti: suchou, normální až smíšenou, mastnou, 
citlivou nebo problematickou pleť.

• Viskozita a reologie čisticích přípravků ageLOC LumiSpa 
Activating Cleanser, které jsou speciálně navržené pro práci 
s přístrojem LumiSpa iO, umožňují přesné, jemné interakce 
mezi silikonovou hlavicí ageLOC LumiSpa a vaší kůží. 
V podstatě to dovoluje silikonové hlavici klouzat po kůži 
a zároveň k ní lnout. Společně tvoří „systém“, který vám 
pomůže dosáhnout klinicky ověřených účinků, které vaší pleť 
dělají dobře! Přípravky Activating Cleanser jsou navržené 
s vlastní směsí složek ageLOC® společnosti Nu Skin®, aby 
cílily na zdroje viditelných známek stárnutí a zachovávaly 
mladistvý vzhled.

• Dostatečně jemný pro použití dvakrát denně.

• Podporuje obnovu pokožky a nenarušuje její přirozený 
mikrobiom.

• Při použití dvakrát denně důkladně čistí a exfoliuje pleť a 
odstraňuje všechny stopy make-upu, špíny, mazu  
a každodenních nečistot. Také osvěžuje a vyhlazuje pleť  
a dodává jí zdravější a zářivější vzhled.

Tento dokument je určen pouze pro použití zaměstnanci Nu Skin a nezávislými Brand Affiliate v EMEA. Nelze ho veřejně dále šířit.  
Seznam veškerých 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



2

©2022 NSE Products, Inc.

®        

SYSTÉM
• Systém ageLOC LumiSpa iO Blemish (přístroj LumiSpa 

iO + LumiSpa Activating Cleanser pro problematickou 
pleť) vám pomůže vyčistit póry, důkladně pokožku vyčistit 
a omezit výskyt pupínků nebo vyrážek. Ti, kdo mají pleť 
náchylnou k tvorbě pupínků, mohou po 12 týdnech 
pozorovat, že je čistější.

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ
• Chytré, dobíjecí ruční zařízení pro osobní péči o pleť,  

s technologií Bluetooth, která se spáruje s aplikací Nu Skin 
Vera. Aplikace je k dispozici v obchodech App Store  
a Play Store.

• Lze s ním použít tři silikonové hlavice: jemnou, normální 
a tvrdou. Tyto měkké, neabrazivní silikonové povrchy jsou 
hygieničtější než kartáčky, které jsou běžně na trhu. Důmyslný 
design pomáhá maximalizovat účinnost produktů a zároveň 
zvyšuje vnímavost pokožky k následným produktům. 

• Normální silikonová hlavice je univerzální a vhodná pro 
většinu typů pleti. Jemná silikonová hlavice poskytuje 
důkladné, ale jemné čištění a je nejvhodnější pro osoby 
s pletí, která je citlivá nebo se snadno podráždí. Tvrdá 
silikonová hlavice poskytuje silnější čištění a je nejvhodnější 
pro osoby s mastnou nebo odolnější pletí. 

• Tyto silikonové hlavice byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly 
různým typům pleti, ale můžete si je také přizpůsobit podle 
toho, čemu budete dávat přednost. 

• Systém LumiSpa iO zlepšuje čisticí účinek díky patentované 
technologii dvousměrného pohybu, která pokožku jemně 
čistí tak, že provádí její exfoliaci a odstraňuje nečistotu,  
maz, make-up, znečišťující látky a toxiny. V kombinaci  
s přípravky Activating Cleanser podporuje obnovu pleti, 
zlepšuje její zářivost a snižuje výskyt zvětšených pórů.

• Chytré senzory zařízení rozpoznají, zda je připojena hlavice 
Accent nebo jedna ze silikonových hlavic, a upozorní vás, 
když je čas ji vyměnit.

• Inteligentně vás vede, abyste používali správný tlak a pohyb.

VLASTNOSTI APLIKACE NU SKIN VERA 
• Synchronizované postupy péče o pleť LumiSpa iO  

a návodné ilustrace vás provedou každým krokem  
na cestě k mladistvé a zdravě vypadající pleti.

• Díky chytrým senzorům a připojené aplikaci získáte další 
inteligentní pokyny týkající se tlaku a pohybu při ošetřování 
pleti. 

• Pomocí aplikace můžete do zařízení odesílat a ukládat 
osobně přizpůsobené postupy péče o pleť LumiSpa iO ze 
svého telefonu nebo si vytvořit vlastní postup péče o pleť 
LumiSpa, kdy si podle sebe nastavíte čas a oblasti obličeje.

• Získáte personalizovaná doporučení k produktům, které vám 
pomohou dosáhnout vašich osobních cílů v péči o pleť.

• Můžete sledovat u své pleti pokroky – rychlé výsledky z týdne 
na týden a jakýkoli den mezitím pomocí časové osy Selfie. 

• Silikonovou hlavu a Activating Cleanser si snadno 
doobjednáte, abyste měli stále po ruce to, co potřebujete.

• Trendy v používání, přehledy a ocenění vám pomohou  
neztratit motivaci a vytrvávat.

• Využívejte průběžnou optimalizaci díky aktualizacím aplikace 
i firmwaru zařízení.

KLINICKÉ VÝSLEDKY,1 KTERÉ TO DOKAZUJÍ
• Ve 12týdenní klinické studii klinický hodnotitel zjistil, že u 

osob, které používaly ageLOC LumiSpa, došlo  
k následujícímu zlepšení pleti:

• Důkladné vyčištění
• Jemnost (už po jednom použití)
• Hladkost (už po jednom použití)
• Jas
• Méně viditelných pórů
• Čistý vzhled
• Svěžest

• Ve stejné studii bylo zjištěno, že po 12 týdnech:

• 100 % uživatelů mělo hladší a jemnější pleť*
• 100 % uživatelů mělo viditelně čistší pleť*
• O 62 % vyšší jas pleti**
• 53 % až 62 % uživatelů mělo méně viditelné póry***

1Klinické studie provedené se systémem ageLOC LumiSpa. Výsledky  
a účinnost lze extrapolovat na systém ageLOC LumiSpa iO.

*/**/***Výsledky získané z odborného posudku třetí strany na základě 
12týdenní studie in vivo založené na používání spotřebiteli a provedené 
u 150 žen ve věku od 35 do 65 let s různým typem pleti. Všechny osoby 
dostaly pokyn místo svého běžného čisticího přípravku na obličej 12 týdnů 
ráno a večer používat systém LumiSpa odpovídající typu jejich pleti.
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Výše získané výsledky odpovídají:

*Podílu osob, u kterých došlo k viditelnému zlepšení pleti zjištěnému 
na konci studie klinickým srovnávačem (všechny kombinace typů pleti / 
čisticí přípravky LumiSpa / silikonové hlavice).

**Pozorování klinického hodnotitele po 12 týdnech. Účastníci studie 
dostali pokyn, aby používali ageLOC LumiSpa s jemnou hlavicí  
a přípravkem Cleanser pro citlivou pleť, normální hlavicí s přípravkem 
Cleanser pro normální nebo smíšenou pleť a tvrdou hlavicí s přípravkem 
Cleanser pro mastnou pleť.

***Pozorování provedená klinickým hodnotitelem po 12 týdnech 
na pokožce obličeje po použití jednoho ze 3 následujících systémů: 
Normální nebo smíšená pleť/normální hlavice, suchá pleť/normální 
hlavice, mastná pleť/tvrdá hlavice, dvakrát denně po dobu 12 týdnů.

Klinický hodnotitel zaznamenal následující procento účastníků, u nichž 
došlo ke zlepšení, v závislosti na použité kombinaci Activating Cleanser 
a silikonové hlavice:

Normální nebo smíšená pleť + normální hlavice: 53,6 %
Mastná pleť + tvrdá hlavice: 56,5 %
Suchá pleť + normální hlavice: 62,1 %

• Systém ageLOC LumiSpa pro problematickou pleť vám 
pomůže vyčistit póry, důkladně vyčistit pleť a snížit výskyt 
pupínků. Ti, kdo mají pleť náchylnou k tvorbě pupínků, 
mohou po 12 týdnech pozorovat, že je čistější. 12týdenní 
klinická studie účinnosti* odhalila, že používání ageLOC 
LumiSpa Activating Cleanser pro problematickou pleť 
společně s ageLOC LumiSpa s jemnou hlavicí znamenalo na 
konci studie (po 12 týdnech) snížení výskytu pupínků o 71 % 
oproti výchozímu stavu.*

*Studie provedená na 30 účastnících, mužích a ženách ve věku 18–45 let  
s pletí náchylnou k tvorbě pupínků, kteří používali jemnou silikonovou hlavici 
a ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pro problematickou pleť po dobu 
12 týdnů. 

• Je klinicky prokázáno, že systém ageLOC LumiSpa účinně 
čistí pleť a prospívá jí a přitom nenarušuje její přirozenou 
mikrobiální rovnováhu.

• Podle klinické studie* provedené třetí stranou na 60 zdravých 
dospělých osobách ve věku 40 až 60 let, kterou zadala 
společnost Nu Skin a která se týkala účinnosti perorální 
doplňkové směsi kolagenních peptidů, luteinu a výtažku  
z pšeničných lipidů (Beauty Focus Collagen+) spolu s 
režimem ageLOC LumiSpa denně po dobu 4 měsíců, se 
prokázalo statisticky významné zlepšení viditelných rysů pleti, 
jako je textura, zářivost a celkový vzhled, ve srovnání  
s účinky pozorovanými u samotného systému LumiSpa.

JOJ Dermatology & Cosmetics. Hester N., Wood S., Gray R., Kern D., 
O’Donnell R., Draelos Z. (2021).

JAK PRODUKT POUŽÍVAT
Používejte ageLOC LumiSpa iO System ráno a večer jako 
„čisticí krok“. Navlhčete si obličej vlažnou vodou a potom si 
dejte na ruku dostatečné množství (větší než mandle) přípravku 
LumiSpa Activating Cleanser. Naneste rovnoměrně na obličej 
a potom ho dvě minuty čistěte zařízením LumiSpa iO. Potom 
použijte své oblíbené tonikum, sérum nebo jiný cílený produkt 
péče o pleť a hydratační krém.

V ČEM JE SÍLA NAŠICH PŘÍPRAVKŮ  
AGELOC LUMISPA ACTIVATING CLEANSER
• Všechny přípravky LumiSpa Activating Cleanser obsahují 

patentovanou směs ageLOC, která se zaměřuje na 
viditelné známky stárnutí pleti u jejich zdroje a dodává 
pleti mladistvý vzhled.

• ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Dry Skin  
(pro suchou pleť) obsahuje směs zvlhčujících látek  
(mléčnan sodný, sodík PCA, glycin, fruktóza, inositol,  
skvalen a nikotinamid (vitamin B3), které pomáhají chránit  
a udržovat přirozenou hydrataci pokožky a zklidňují ji.  
Ke zklidnění pleti napomáhá také salicyloyl fytosfingosin.

• ageLOC LumiSpa Activating Cleanser—Normal/Combo 
Skin (pro normální nebo smíšenou pleť) obsahuje směs 
jemných čisticích látek pro normální až smíšenou pleť. 
Složení obsahuje kokamidopropyl betain v kombinaci 
s glycerinem a směs výtažků z vybraných řas a rostlin, 
jako je olej z ostropestřce mariánského (semena Silybum 
marianum), výtažek z Porphyra umbilicalis a výtažek 
z Nannochloropsis oculata, které pomáhají vyvažovat 
přirozenou hydratační bariéru pokožky. 

• ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Oily skin (pro 
mastnou pleť) obsahuje kombinaci funkčních čisticích látek 
pro mastnou pleť, ve které je mimo jiné kokamidopropyl 
betain, výtažek z kořene křídlatky japonské (Polygonum 
cuspidatum) a výtažek ze šťávy granátových jablek, díky 
kterým vaše pleť zůstane čistá a svěží.
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• ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Sensitive Skin  

(pro citlivou pleť) je náš nejšetrnější aktivující čisticí 
přípravek. Složení bez parfemace a se systémem jemných 
povrchově aktivních látek má nízkou pěnivost a je navrženo 
tak, aby důkladně čistilo pokožku a zároveň udržovalo 
pod kontrolou suchost, svědění i napnutí. Obsahuje také 
zklidňující směs výtažku ze zrn Avena sativa (oves setý), 
výtažku z kůry Pinus tabulaeformis (který přispívá k růžové 
barvě) a bisabololu, které pomáhají zklidnit jemnou pleť.  
S péčí o pleť pomáhá také alantoin.

• ageLOC LumiSpa Activating Cleanser—Blemish-Prone 
Skin (pro problematickou pleť)  je jemný přípravek bez 
parfemace, který obsahuje kyselinu salicylovou, BHA 
kyselinu, která pomáhá čistit póry a zmírňuje vzhled  
pupínků. Má nízkou pěnivost, což zamezuje dalšímu 
podráždění pokožky. Obsahuje také karnosin, který  
poskytuje antioxidační ochranu.

TAKÉ BY SE VÁM MOHLO LÍBIT
• ageLOC LumiSpa iO Accent a IdealEyes
• ageLOC Boost
• ageLOC Galvanic Spa
• Tru Face Line Corrector
• ageLOC Tru Face Essence Ultra
• Nutricentials Bioadaptive Skin Care

ZJISTĚTE VÍCE
V čem je systém ageLOC LumiSpa iO jedinečný? 
systém ageLOC LumiSpa iO je multifunkční řešení, které 
nejen pleť čistí, ale poskytuje jí širokou škálu přínosů současně. 
Systém ageLOC LumiSpa iO je vybaven jemnou, hygienickou 
silikonovou hlavicí, která se obecně čistí snadněji než hlavice se 
štětinami běžně dostupné na trhu.

Je vybaven patentovanou technologií dvousměrného pohybu, 
která při použití spolu s přípravky ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser pleť důkladně čistí a poskytuje jí 7 skvělých benefitů. 

Ale to není všechno – ageLOC LumiSpa iO se propojuje  
s aplikací Nu Skin Vera a optimalizuje vaši péči o pleť pomocí 
osobně přizpůsobených postupů péče o pleť, inteligentního 
vedení, různých ocenění a časové osy Selfie.

Co je IoT a co to znamená pro moje zařízení ageLOC 
LumiSpa iO?

IoT doslova znamená „internet věcí“ (internet of things) neboli 
fyzické předměty určené k propojení. Pro vás to znamená, že 
ageLOC LumiSpa iO teď obsahuje rozhraní Bluetooth, které 
umožňuje propojit zařízení s aplikací Nu Skin Vera ve vašem 
telefonu. Tato nová technologie otevírá široké pole nových 
možností a zážitků. A právě díky tomu je vaše zařízení ageLOC 
LumiSpa iO tak chytré. Senzory zařízení dokážou rozpoznat, 
kdy je čas vyměnit silikonovou hlavici nebo kdy během běžné 
péče vyvíjíte příliš velký tlak nebo drhnete příliš rychle. Můžete 
také uložit osobně přizpůsobené postupy péče o pleť do svého 
zařízení a do Nu Skin Vera. Je to prostě dokonalá optimalizace 
péče o pleť. 

Musím se připojit k aplikaci, abych mohl zařízení ageLOC 
LumiSpa iO používat?

Můžete si užívat všech skvělých zkrášlujících účinků na pleť, 
i když se nepřipojíte. Zařízení ageLOC LumiSpa iO je ale 
stvořeno k propojení, takže budete chtít využívat všechny 
funkce vytvořené výhradně pro vás, včetně chytrého sledování, 
osobně přizpůsobených postupů péče o pleť, výzev k používání 
a časových os Selfie.

Jak spáruji zařízení ageLOC LumiSpa iO s aplikací?

Začněte tím, že si stáhnete aplikaci Nu Skin Vera z obchodu 
s aplikacemi (App Store nebo Google Play), kterému dáváte 
přednost, a otevřete ji v telefonu. Po přihlášení k účtu Nu Skin 
přejděte na kartu Zařízení, klepněte na tlačítko + Spárovat nové 
zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Jak mám resetovat svoje zařízení ageLOC LumiSpa?

ageLOC LumiSpa iO lze spárovat vždy s jedním mobilním 
zařízením a účtem Nu Skin, takže může být nutné vaše zařízení 
občas resetovat.

3
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MĚKKÝ RESET: Měkký reset umožňuje spárování zařízení 
LumiSpa iO s novým zařízením při zachování nastavení zařízení. 
Chcete-li provést měkký reset, připojte zařízení LumiSpa iO  
k napájení a stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu  
5 sekund. Až všechny přední kontrolky dvakrát modře bliknou, 
tlačítko napájení pusťte. Upozorňujeme, že LumiSpa iO musí 
být po měkkém resetu spárováno se stejným účtem Nu Skin.

TVRDÝ RESET: Chcete-li odstranit nastavení zařízení a 
umožnit spárování zařízení LumiSpa iO s jiným účtem Nu Skin, 
proveďte tvrdý reset tak, že připojíte zařízení LumiSpa iO  
k napájení a podržíte tlačítko napájení po dobu 10 sekund.  
Až všechny přední kontrolky čtyřikrát oranžově bliknou, tlačítko 
napájení pusťte.

Jak poznám, která silikonová hlavice ageLOC LumiSpa iO je 
pro mě vhodná?

Zvolte si silikonovou hlavici ageLOC LumiSpa iO na základě 
svého typu pleti a čištění, které potřebujete. Jemná silikonová 
hlavice je naší nejšetrnější volbou a je skvělá pro ty, kdo mají 
pleť citlivou nebo náchylnou k tvorbě pupínků. Normální 
silikonová hlavice je základní volbou a je určena pro většinu 
typů pleti. Tvrdá silikonová hlavice je určena pro ty, kteří chtějí 
silnější působení, ale nedoporučuje se pro ty, kdo mají pleť 
citlivou nebo náchylnou k tvorbě pupínků.

Tyto silikonové hlavice byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly 
různým typům pleti, ale můžete si je také přizpůsobit podle 
toho, čemu budete dávat přednost.  

Pokud chcete dosáhnout účinků při péči o oči, můžete také 
používat ageLOC LumiSpa iO Accent, které je určené 
speciálně pro citlivé oční okolí.

Jak dlouho mi silikonová hlavice ageLOC LumiSpa iO vydrží?

Silikonová hlavice je navržená tak, aby při používání dvakrát 
denně vydržela nejméně tři měsíce. Díky chytrým senzorům 
bude zařízení LumiSpa iO sledovat, jak každou silikonovou 
hlavici skutečně používáte, a upozorní vás, kdy je čas ji vyměnit.

Musím se zařízením ageLOC LumiSpa iO používat přípravky 
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser, nebo s ním mohu 
používat jiné čisticí přípravky?

Přípravky ageLOC LumiSpa Activating Cleanser jsou speciálně 
navržené pro použití se zařízením ageLOC LumiSpa iO. 

Umožňují jemný, ale přesto důkladný kontakt hlavice  
s pokožkou a čištění, čímž optimalizují účinnost patentované 
technologie dvousměrného pohybu ageLOC LumiSpa iO. 
Jsou to jediné přípravky, které byly testovány a schváleny pro 
použití s ageLOC LumiSpa iO, takže poskytují plné výhody 
systému a podporují mladistvý a zdravý vzhled pleti.

Má ageLOC LumiSpa iO nějaké patenty?

Ano, několik patentů u zařízení ageLOC LumiSpa a patentovaná 
technologie dvousměrného pohybu se vztahuje také na zařízení 
ageLOC LumiSpa iO. 

Snižuje ageLOC LumiSpa iO výskyt pupínků?

Systém byl vyvinutý s cílem podpořit zdravý a mladistvý vzhled 
pleti a přispět k celkové obnově pleti a exfoliaci. Při kombinaci 
ageLOC LumiSpa s přípravkem ageLOC LumiSpa Activating 
Cleanser pro problematickou pleť bylo po 12 týdnech 
pozorováno snížení mírných pupínků až o 71 %.* Kdo má 
výraznější pupínky, měl by se před použitím ageLOC LumiSpa 
iO poradit s dermatologem.
*Studie provedená na 30 účastnících, mužích a ženách ve věku 18–45 let  
s pletí náchylnou k tvorbě pupínků, kteří používali jemnou silikonovou hlavici 
a ageLOC LumiSpa Activating Cleanser pro problematickou pleť po dobu 
12 týdnů.   

Jak dlouho by měl Activating Cleanser vydržet?

Jeden Activating Cleanser by měl vydržet 30 dní. Je důležité 
použít dostatečné množství (větší než mandle) Activating 
Cleanser, aby zařízení mohlo na vaši pleť správně působit.

Musím si před použitím systému ageLOC LumiSpa iO smýt 
make-up?  

Systém ageLOC LumiSpa iO pohodlně a efektivně odstraňuje 
make-up, takže si před použitím zařízení make-up smývat 
nemusíte. Upozorňujeme, že přípravky LumiSpa Activating 
Cleanser by se neměly používat na oblast očí, takže  
k odstranění očního make-upu byste měli použít samostatný 
odstraňovač očního make-upu.
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Jak poznám, zda používám správný pohyb a správný tlak? 

Nejlepší je pohybovat zařízením po pokožce pomalými, 
širokými tahy. Ale pokud nebudete používat správný pohyb 
a správný tlak, zařízení i aplikace vás na to mohou upozornit. 
Pokud budete pleť drhnout, silikonová hlavice se zastaví a třikrát 
zavibruje, než bude pokračovat. Pokud budete tlačit moc silně, 
silikonová hlavice se zastaví a pak dlouze zavibruje, než bude 
pokračovat. 

Během běžné péče o pleť se zařízení na chvíli zastaví a hlavice 
se bude pomalu otáčet a tím vás vybídne, abyste přešli na další 
oblast obličeje.

Na které části těla mohu systém ageLOC LumiSpa iO 
používat?

Systém ageLOC LumiSpa iO byl navržený tak, aby se zaměřil 
na obličej a poskytoval anti-ageingingové účinky, důkladné 
čištění a obnovu pleti. Nedoporučujeme, abyste jej používali  
na žádné jiné části těla.

Mohu ageLOC LumiSpa iO používat ve sprše?

Ano. Pouze zařízení ageLOC® LumiSpa iO je navržené 
pro použití ve sprše nebo jiném vlhkém prostředí. Abyste 
prodloužili životnost zařízení, neupouštějte ho, neumývejte 
silným proudem vody ani ho do vody na delší dobu 
neponořujte. Nevystavujte nabíječku ageLOC LumiSpa iO 
vodě ani nepoužívejte napájecí kabel ve vlhkém prostředí,  
v blízkosti vany nebo sprchy.

Jak mám ageLOC LumiSpa iO nabíjet? 

Možná jste si všimli, že zařízení ageLOC LumiSpa iO 
je dodáváno s magnetickou nabíječkou USB. Připojte 
magnetickou nabíječku ageLOC LumiSpa iO k zařízení 
ageLOC LumiSpa iO a nechte ho plně nabít.

Jak dlouho vydrží ageLOC LumiSpa iO po plném nabití 
magnetickou nabíječkou?

ageLOC LumiSpa iO obvykle vydrží mezi jednotlivými nabitími 
při pravidelném používání nejméně týden.

Jak se mohu o zařízení ageLOC LumiSpa iO starat? 

Aby vám zařízení dlouho vydrželo, po každém použití ho 
důkladně opláchněte, hlavici i zadní část hlavice, a nechte ho 
zcela vyschnout.

Zařízení vždy nabíjejte v suchém prostředí. Nabíječku 
k ageLOC LumiSpa iO nevystavujte působení vody. Nikdy 
nezasouvejte konektor do portu násilím ani na něj moc netlačte. 

Activating Cleanser nanášejte přímo na obličej, ne na 
silikonovou hlavici.

Vyměňujte silikonovou hlavici každé 3 měsíce.

CO OBSAHUJE
ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Dry Skin:  
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Diisostearyl Malate, Glycerin, 
Tribehenin PEG-20 Esters, Glycereth-26, Squalane, Cetearyl 
Alcohol, Dimethicone, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic 
Triglyceride, Sodium Astrocaryum Murumuruate, Olus Oil, 
Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Methylsilanol 
Hydroxyproline Aspartate, Maltodextrin, Isostearyl Alcohol, 
Oryza Sativa Extract, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, 
Sodium Lactate, Sodium PCA, Schizandra Chinensis Fruit 
Extract, Fructose, Inositol, Urea, Batyl Alcohol, Hydroxyphenyl 
Propamidobenzoic Acid, Brassicamidopropyl Dimethylamine, 
Salicyloyl Phytosphingosine, Glycine, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Hydroxyproline, Coenochloris Signiensis Extract, 
Lecithin, Niacinamide, Hydroxyacetophenone, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Sodium Chloride, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Pyruvic Acid, Disodium EDTA, Lactic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Carbonate, Sodium Hydroxide, 
Parfum, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, 
Salicylic Acid, Limonene.

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser—Normal to Combo 
Skin: Aqua, Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, 
Glycerin, Propanediol, Acrylates Copolymer, Sodium 
Chloride, Diisopropyl Sebacate, PEG-8, Nannochloropsis 
Oculata Extract, Silybum Marianum Seed Oil, Oryza 
Sativa Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Porphyra 
Umbilicalis Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Rhododendron Ferrugineum Extract, Polyquaternium-39, 
Glycol Distearate, Dimethyl Cocamine, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Synthetic Fluorphlogopite,  
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Tin Oxide, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, 
Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Disodium Phosphate, 
Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Linalool, [CI 77891].

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser —Oily Skin
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, 
Glycerin, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-80 Sorbitan 
Laurate, Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Glyceryl Oleate, 
Caprylyl Glycol, Oryza Sativa Extract, PCA, Schizandra 
Chinensis Fruit Extract, Carnosine, Punica Granatum Juice 
Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate, Polyquaternium-10, Mica, Tin 
Oxide, 1,2-Hexanediol, Propanediol, Coco-Glucoside, 
Cocamidopropyl Dimethylamine, Lecithin, Myristyl Alcohol, 
Sodium Chloride, Polygonum Cuspidatum Root Extract, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Aminomethyl Propanol, Parfum, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, 
Potassium Sorbate, [CI 77891].

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser —Sensitive Skin
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl betaine, Capryl/
Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Bisabolol, Carnosine, 
Oryza Sativa Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 
Allantoin, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Zingiber Officinale 
Root Extract, Pinus Tabulaeformis Bark Extract, Avena 
Sativa Kernel Extract, Sodium Chloride, Xanthan Gum, 
Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Glycolic Acid, 
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Chlorphenesin.

ageLOC LumiSpa Activating Cleanser —Blemish Prone Skin
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Capryl/
Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Salicylic Acid, Carnosine, 
Oryza Sativa Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, 
Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Narcissus 
Tazetta Bulb Extract, Hydroxyacetophenone, Sodium Chloride, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Glycolic 
Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Chlorphenesin, 
Sodium Metabisulfite.

Tento dokument je určen pouze pro použití zaměstnanci 
Nu Skin a nezávislými Brand Affiliate v EMEA. Nelze ho 
veřejně dále šířit. Seznam veškerých registrovaných ochranných 
známek v regionu EMEA najdete ve slovníku ochranných 
známek na www.nuskin.com.
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