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SYSTÉM 
VYMEZENÍ POJMŮ 
1. Co je to ageLOC® LumiSpa™? 

ageLOC® LumiSpa™ je zařízení s dvojím účinkem, které pokožce poskytuje vyhlazení a 
důkladné čištění po prvním použití. ageLOC® LumiSpa™ nejenže pokožku čistí, ale také jí 
dodává 7 klinicky ověřených přínosů.  
Systém ageLOC® LumiSpa™ je kosmetické zařízení pro čištění pokožky, které používá vlastní 
technologii Two-Sense Motion, která pracuje se speciálně navrženými čisticími přípravky k 
vytvoření ještě lepší přilnavosti jemné silikonové hlavice. Přesný kmitočet a vroubkování 
silikonových hlavic při použití s čisticími přípravky má na pokožku příznivý účinek, což vede k 
hladší, jemnější pleti hned po prvním použití. Podporuje mladistvý vzhled pleti. 

 

2. Je ageLOC® LumiSpa™ zařízení určené k čištění pleti? 

Zařízení ageLOC® LumiSpa™ používané spolu s čisticími přípravky ageLOC® LumiSpa™ 
Activating Cleansers je systémem, který spojuje účinnost a inovaci. Přináší rozzářenou, 
mladistvou a zdravě vypadající pleť, kterou navíc důkladně čistí. Každá z hlavic je vyrobena ze 
silikonu, jejichž neabrazivní povrch je hygienický a čistí se snadněji, než povrch jiných hlavic, 
které jsou na trhu běžně k dostání. Čisticí přípravky ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers 
obsahují směs složek ageLOC® k zacílení na zdroje viditelných známek stárnutí pleti a vytvoření 
mladistvého vzhledu. 
 

3. Co stojí za názvem tohoto systému? 
„Lumi” znamená svítící a zdůrazňuje počáteční přínosy, které používání zařízení a čisticích 
přípravků bude na pleť mít. „Spa” podporuje skutečnost, že jsou zařízení, silikonové hlavice a 
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speciálně navržené čisticí přípravky vytvořeny tak, aby poskytovaly výsledky jako po „lázeňském 
ošetření”. 
 

MOŽNOSTI 
4. Pro koho je ageLOC® LumiSpa™ vhodné? 

Systém ageLOC® LumiSpa™ je vhodný pro všechny dospělé jedince, kteří se zajímají o svou 
pleť a hledají způsoby, jak zmírnit vzhled viditelných známek stárnutí pleti, nebo jak udržovat a 
podporovat zdravě vypadající pleť. 

5. Mohou ageLOC® LumiSpa™ používat těhotné ženy? 
Systém ageLOC® LumiSpa™ je za normálních a předvídatelných podmínek bezpečný pro 
použití běžnou populací, není cíleně určen pro těhotné ženy. V případě, že by těhotné ženy 
chtěly systém ageLOC® LumiSpa™ používat nebo mají jakékoli dotazy, měly by se obrátit na 
svého lékaře. 

6. Mohou systém ageLOC® LumiSpa™ používat teenageři? 

Systém ageLOC® LumiSpa™ je vhodný pro všechny dospělé jedince, kteří se zajímají o svou 
pleť a hledají způsoby, jak zmírnit vzhled viditelných známek stárnutí pleti, nebo jak udržovat a 
podporovat zdravě vypadající pleť. Teenageři starší 16 let mohou zařízení používat, pokud jsou 
pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání zařízení bezpečným způsobem a 
chápou rizika s tím spojená.  

7. Mohu ageLOC® LumiSpa™ používat, pokud mám zdravotní potíže jako je ekzém, lupénka, 
růžovka, atd.? 

Systém ageLOC® LumiSpa™ je určen pouze pro zdravou, neporušenou pleť. Pokud máte se 
svou pokožkou nějaké zdravotní potíže, nebo máte obavy, nebo si nejste jistí zdravotním stavem 
své pokožky, obraťte se před použitím systému ageLOC® LumiSpa™ na svého lékaře. 

8. Mohu ageLOC® LumiSpa™ používat, když mám na tváři jizvy? 

Zařízení by nemělo být používáno na zanícenou nebo otevřenou ránu. Máte-li nějaké zdravotní 
potíže se svou pokožkou, poraďte se před použitím systému ageLOC® LumiSpa™ se svým 
lékařem. Upozorňujeme, že systém ageLOC® LumiSpa™ není určen k zlepšení vzhledu jizev. 

9. Je bezpečné ageLOC® LumiSpa™ používat na pokožku náchylnou k akné, na mateřská 
znaménka nebo bradavice?  

Systém ageLOC® LumiSpa™ lze použít na pokožku náchylnou k akné a na pokožku s 
mateřskými znaménky a bradavicemi za podmínky, že je pokožka zdravá a neporušená. Pokud 
si nejste jisti nebo vědomi zdravotního stavu své pokožky, obraťte se prosím před použitím 
systému ageLOC® LumiSpa™na svého lékaře. 

10. Je ageLOC® LumiSpa™ bezpečné pro použití na pokožku, která má za sebou Botox nebo 
výplně? 
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Studie provedené na systému ageLOC® LumiSpa™ nezkoumaly použití na pokožce, která má 
za sebou Botox nebo výplně. Pokud si nejste jisti nebo vědomi zdravotního stavu své pokožky, 
doporučujeme, abyste se před použitím systému ageLOC® LumiSpa™ poradili se svým 
lékařem. 

11. Je pro lidi s histaminovou intolerancí bezpečné používat ageLOC® LumiSpa™? 
 
Seznamy složek zobrazují všechny látky obsažené v aktivujících čisticích přípravcích ageLOC® 
LumiSpa™, včetně složek, které jsou známé pro svůj alergický potenciál. Tyto informace by měly 
zákazníkovi pomoci zjistit, zda může produkt používat. Před použitím systému dle pokynů může 
zákazník provést test na malé ploše pokožky. V případě, že se vyskytne zarudnutí nebo 
podráždění pokožky, přestaňte produkt okamžitě používat. 
 

12. Může ageLOC® LumiSpa™ používat člověk s kardiostimulátorem?  

Doporučujeme, aby se lidé, kteří mají kardiostimulátor, poradili před použitím systému ageLOC® 
LumiSpa™ se svým lékařem.  

13. Může ageLOC® LumiSpa™ používat člověk s epilepsií? 

Doporučujeme, aby se lidé, kteří trpí epilepsií, poradili před použitím systému ageLOC® 
LumiSpa™ se svým lékařem. 

14. Mohou zařízení ageLOC® LumiSpa™ používat muži s vousy? 
Ano. Muži s vousy samozřejmě mohou ageLOC® LumiSpa™ používat. Vlastní dvousměrný 
pohyb zařízení je navržen tak, aby silikonová hlavice za vousy netahala.   
 

15. Jak poznám, která silikonová hlavice ageLOC® LumiSpa™ je pro mě vhodná? 
Zvolte si silikonovou hlavici ageLOC® LumiSpa™ na základě svého typu pleti a svých potřeb. 
Normální silikonové hlavice je součástí balení přístroje a je vhodná pro všechny typy pleti, ale 
v nabídce máme i specializovanější možnosti. Hrubá hlavice nabízí důkladnější exfoliaci, takže je 
ideální pro uživatele s mastnou pletí, zatímco jemná hlavice je vhodná pro uživatele s citlivou 
pletí či pletí náchylnou k vyrážkám. 
 

16. Jak se ageLOC® LumiSpa™ liší od ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II? 
ageLOC® LumiSpa™ poskytuje dvakrát denně důkladné čisticí přínosy a mělo by být používáno 
jako součást každodenní péče o pleť, zatímco ageLOC® Galvanic Spa pleti poskytuje speciální, 
specializované anti-agingové přínosy a může být používáno třikrát týdně. ageLOC® LumiSpa™ 
a ageLOC® Galvanic Spa pleti poskytují doplňkové přínosy proti stárnutí: ageLOC® LumiSpa™ 
pleť čistí pro její zářivý, jemný a hladký vzhled, zatímco ageLOC® Galvanic Spa spolu s Nu Skin 
Galvanic Spa System® Facial Gels with ageLOC® pleť pěstí, hydratuje a používá mikroproudění 
pro její tónování a konturování. 

17. Kvůli čemu je zařízení ageLOC® LumiSpa™ tak výjimečné? 
3 klíčové přednosti ageLOC® LumiSpa™: 
1. ageLOC® LumiSpa™ je vybaveno hygienickou silikonovou hlavici, která pleť jemně obrušuje;  
2. ageLOC® LumiSpa™ je vybaveno vlastní technologií, která pleti poskytuje celou řadu 

přínosů, zatímco ji důkladně čistí;  
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3. ageLOC® LumiSpa™ je nejmodernější systém, který spojuje účinnost a inovaci.  

 
POUŽITÍ 
18. Jak funguje zařízení ageLOC® LumiSpa™? 

Vlastní technologie dvousměrného pohybu zařízení ageLOC® LumiSpa™ s jeho měkkou 
silikonovou hlavicí umožňuje zařízení, aby se pohybovalo s přesnou frekvencí potřebnou k 
odhalení hladší a jemnější pleti po prvním použití. Současně ageLOC® LumiSpa™ z pleti jemně, 
ale přesto důkladně odstraňuje nečistoty z vnějšího životního prostředí a make-up 
prostřednictvím patentovaného oscilujícího účinku vypínajícího póry a zanechává pleť hladkou a 
jemnou, zatímco zmírňuje vzhled pórů.  
 
 

19. Jak často bych měl/a ageLOC Me® LumiSpa používat? 
ageLOC® LumiSpa™ je systém péče o pleť, který byste měli používat dvakrát denně ráno i 
večer v rámci svého denního režimu péče o pleť. 

20. Jak dlouho mám ageLOC® LumiSpa™ používat? 
Jako součást svého denního režimu péče o pleť používejte ageLOC® LumiSpa™ po dobu 2 
minut (30 sekund na každé ze čtyř oblastí vašeho obličeje - 30 sekund je indikováno 4 
zakřivenými liniemi, které se nacházejí poblíž tlačítka on-off) ráno a večer. 

21. Mohu ageLOC® LumiSpa™ používat ve sprše? Je bezpečné zařízení vystavit vodě nebo 
jej uchovávat v koupelně? 
Ano, zařízení ageLOC® LumiSpa™ je voděodolné a můžete jej bezpečně používat ve sprše 
nebo v jiném vlhkém prostředí.  

Nicméně, nabíjecí základna a zásuvný odpojitelný napájecí kabel by neměly být vystavené vodě 
ani by neměly být používané ve vlhkém prostředí, v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných 
nádob obsahujících vodu. Musí být umístěné tak, aby nemohly spadnout do vody.   

Doporučuje se opláchnout a vysušit zařízení a silikonovou hlavici po každém použití. 

22. Musím si před použitím ageLOC® LumiSpa™ smýt make-up?   

ageLOC® LumiSpa™ pohodlně a efektivně odstraňuje make-up, takže před použitím zařízení 
spolu s čisticím přípravkem ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser, který odpovídá typu vaší 
pleti, make-up smývat nemusíte. Chcete-li však odstranit silnější vrstvu make-upu, 
doporučujeme, abyste kromě systému ageLOC® LumiSpa™ použili ještě další čisticí přípravek. 
Zařízení ageLOC® LumiSpa™ by nemělo být používáno na oblast očí, takže k odstranění 
očního make-upu byste měli použít samostatný odstraňovač očního make-upu.  

23. Mohu ageLOC® LumiSpa™ používat na pokožku těla? 
ageLOC® LumiSpa™ bylo navrženo tak, aby cílilo na pokožku obličeje a přinášelo důkladné 
čisticí přínosy do této oblasti. Nedoporučujeme, abyste jej používali na jiné oblasti pokožky. 
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24. MohuageLOC® LumiSpa™ používat, když používám ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II? 
Ano, ageLOC® Galvanic Spa System® II můžete používat používat pro jeho doplňkové přínosy 
pro pleť až 3krát týdně. Doporučujeme, abyste ageLOC® LumiSpa™ používali před použitím 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II. 

25. Mohu zařízení pozastavit? 
Ano, zmáčkněte tlačítko on-off, abyste zařízení pozastavili a poté jej znovu krátce zmáčkněte, 
abyste zařízení zase spustili. Chcete-li probíhající proces čištění zcela zastavit a přenastavit na 
jiný cyklus v plné délce, zmáčkněte tlačítko on-off po dobu několika sekund.  

 

VĚDECKÝCH OBJEVŮ 
26. Má technologie ageLOC® LumiSpa™ nějaké patenty? 

Ano, několik patentů bylo podáno a čekají na schválení. Konkrétně jde samostatné zařízení 
ageLOC® LumiSpa™ a také její vlastní technologii Two-Sense Motion. 

  
27. Kolik studií společnost Nu Skin® v souvislosti s ageLOC® LumiSpa™ provedla? 

Společnost Nu Skin® během vývoje ageLOC® LumiSpa™ provedla několik studií a v blízké 
budoucnosti provede další klinické studie k podpoře přínosů pleti. 
 
 

ZAŘÍZENÍ 
28. Jak dlouho mi silikonová hlavice vydrží? 

Doporučujeme výměnu silikonové hlavice každé 3 měsíce, abyste zajistili, že vaše pleť 
dlouhodobě dostávala tu nejoptimálnější péči. 
 

29. Jak dlouho ageLOC® LumiSpa™ vydrží po úplném nabití? 

ageLOC® LumiSpa™, pokud je používáno dle doporučení, bylo navrženo tak, aby mezi 
jednotlivými nabitími vydrželo 7 až 10 dní. 
 

30. Je ageLOC® LumiSpa™ dostatečně izolované, aby se zabránilo případnému úrazu 
elektrickým proudem při použití pod sprchou nebo při manipulaci mokrýma rukama? 

Zařízení ageLOC LumiSpa bylo testováno a je bezpečné pro použití ve sprše nebo jiném vlhkém 
prostředí nebo při kontaktu s mokrýma rukama. 

31. Jaká je životnost gumové rukojeti zařízení ageLOC® LumiSpa™? 

Rukojeť byla navržena tak, aby zůstala nedotčená po celou dobu životnosti zařízení při použití 
dle doporučení. Esenciální oleje a agresivní čisticí přípravky mohou mít na tuto oblast zařízení 
vliv.  

32. Je lepší ageLOC® LumiSpa™ nabít po každém použití, nebo mám počkat, dokud se 
baterie nezačne vybíjet? 
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Pro optimální životnost baterie doporučujeme nabíjet zařízení vždy, když je indikována slabá 
baterie. Rovněž doporučujeme se vyhnout tomu, aby bylo zařízení několik měsíců nepoužíváno. 
 

33. Musím zařízení ageLOC® LumiSpa™ po dobíjení odpojit z elektrické zásuvky? 

Jakmile je baterie plně nabita, doporučuje se zařízení ageLOC® LumiSpa™ odpojit. 

 

34. Mohu zařízení ageLOC® LumiSpa™ nechat zapojené v nabíjecí základně každý den?  

Pro optimální životnost baterie a pro prodloužení její životnosti, doporučujeme zařízení nabíjet 
pouze tehdy, když je baterie vybitá. 

35. Jaká se na zařízení ageLOC® LumiSpa™ vztahuje záruka? 
Zařízení ageLOC® LumiSpa™ má dvouletou omezenou záruku. Tato záruka nemá vliv na vaše 
zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále 
chráněna. Pro informace o záruce pro váš trh se prosím obraťte na jeho zástupce. 
 

36. Je původní zařízení ageLOC® LumiSpa™ vybaveno silikonovou hlavicí? 

Ano, původní balení zařízení ageLOC® LumiSpa™ obsahuje silikonovou hlavici. 

 
ČISTICÍ PŘÍPRAVKY 
37. Jak poznám, který čisticí přípravek ageLOC® LumiSpa™ je pro mě vhodný? 

Čisticí přípravek ageLOC® LumiSpa™ si můžete zvolit na základě typu vaší pleti a vašich 
potřeb. 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser — Dry je určen pro suchou pleť. 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser — Normal/Combo je určen pro normální až 
smíšenou pleť. 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser — Oily je určen pro mastnou pleť. 

      • ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser — Sensitive je určen pro citlivou pleť. 
• ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleanser — Blemish prone je určen pro pleť náchylnou k 
tvorbě vyrážek. 
 

38. Jak dlouho mi čisticí přípravek vydrží? 

Jeden čisticí přípravek by měl vydržet 30 dní. 
 

39. Jak zařízení ageLOC® LumiSpa™ funguje spolu s čisticími přípravky? 
Čisticí přípravky ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers byly vyvinuty speciálně pro použití 
se zařízením ageLOC® LumiSpa™. Spolu tvoří systém, která spojuje účinnost a inovaci a 
přináší zářivou, mladistvou a zdravě vypadající pleť. 
 

40. Mohu ageLOC® LumiSpa™ používat s jinými čisticími přípravky? 
Čisticí přípravky ageLOC® LumiSpa™ Activating Cleansers jsou speciálně navrženy pro použití 
se zařízením ageLOC® LumiSpa™. Umožňují jemný, ale přesto důkladný kontakt hlavice s 
pokožkou a čištění, čímž optimalizují účinný výkon patentované silikonové hlavice ageLOC® 
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LumiSpa™. Jsou to jediné přípravky, které byly testovány a schváleny pro použití s ageLOC® 
LumiSpa™, které pokožce dodávají přínosy a podporují její mladistvý a zdravý vzhled. 
Společnost Nu Skin nedoporučuje se zařízením použití jiných čisticích přípravků, a proto nemůže 
zajistit, že se zařízení nebo silikonové hlavice při použití jiných přípravků nepoškodí. Použití 
esenciálních olejů silikonovou hlavici poškodí. 
 
 
 
 

41. Mohu ageLOC® LumiSpa™ použít k léčbě akné?  
ageLOC® LumiSpa™ není určeno k léčbě jakéhokoli zdravotního stavu pokožky. Tento systém 
byl vyvinut k podpoře mladistvé, zdravě vypadající pleti.  
 

 
 

Tento dokument je určen pouze pro použití zaměstnanců Nu Skin Enterprises EMEA a nezávislými distributory. Nelze ho 

veřejně dále šířit. 
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