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AGELOC BOOST™ 
QUICKSTART GUIDE

Fully charge ageLOC Boost before 

using for the first time.

40 mL ℮ (1.35 FL. OZ.)

ACTIVATING 
SERUM

™

Use with ageLOC Boost Activating 

Serum after cleansing and toning. 
USING AGELOC BOOST

Turn on device by swiping finger up  

full length of touch surface.1
Touch Surface

Touch Surface

2
5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 

Boost Activating Serum onto the 

device treatment surface. Spread over 

one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 

skin, then follow with daily serum and 

moisturizer. (Device will automatically 

turn off.)

Begin treatment by swiping finger  

up full length of touch surface. Glide 

treatment surface over face in an 

upward/outward motion.

Repeat STEPS 2 & STEPS 3 on other 

half of the face.


1 min


1 min

X2

TO PAUSE: Swipe down full length of 

touch surface. To resume, swipe up full 

length of touch surface.

TO STOP TREATMENT MANUALLY: 

Swipe down full length of touch  

surface twice.

001931-94512316-1_ageLOC-Boost-QSG-vrtcl-insert.indd   1

001931-94512316-1_ageLOC-Boost-QSG-vrtcl-insert.indd   1

5/1/20   12:25 PM
5/1/20   12:25 PM

™
USER’S MANUAL

ageLOC BOOst™ 
quiCkstart guide

Fully charge ageLOC Boost before 
using for the first time.

Use with ageLOC Boost Activating 
Serum after cleansing and toning. 

Using ageLOC BOOst

Turn on device by swiping finger up  
full length of touch surface.1

Touch Surface

Touch Surface

2 5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 
Boost Activating Serum onto the 
device conductive surface. Spread 
over one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 
skin, then follow with your daily skin 
care regimen. (Device will 
automatically turn off.)

Begin application by swiping finger  
up full length of touch surface. Glide 
conductive surface over face in an 
upward/outward motion.

Repeat step 2 & step 3 on other 
half of the face.


1 min


1 min

X2

tO paUse: Swipe down full length of 
touch surface. To resume, swipe up full 
length of touch surface.

tO stOp appLiCatiOn manUaLLy: 
Swipe down full length of touch  
surface twice.
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   Pravidelně kontrolujte, zda zařízení není poškozené, a pokud máte podezření, že je poškozené 
nebo rozbité, nepoužívejte je, abyste předešli zranění.  

   ageLOC Boost obsahuje lithium-polymerovou baterii, kterou nelze vyměnit. Abyste předešli 
nebezpečí výbuchu, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Neskladujte je v blízkosti zdrojů 
tepla, jako jsou radiátor, oheň nebo odvod tepla. Před přepravou tohoto zařízení, nebo pokud 
se s ním chystáte letecky cestovat, ověřte si u letecké společnosti podmínky pro přepravu. 

   Dobíjecí baterie, jako jsou baterie používané v zařízení ageLOC Boost, musejí být pro správné 
fungování zařízení alespoň minimálně nabité. Pro optimální životnost baterie doporučujeme 
nabíjet zařízení vždy, když je indikována slabá baterie, a vyhnout se tomu, že se zařízení 
nebude několik měsíců používat.

   Upozorňujeme, že ageLOC Boost se nabíjí pomocí indukčního nabíjení. Při nabíjení používejte 
výhradně nabíječku dodanou se zařízením. Nepokoušejte se je nabíjet pomocí jiné indukční 
nabíječky. Pokud se zařízení poškodí, kontaktujte služby podpory společnosti Nu Skin.

   Nenabíjejte toto zařízení v koupelně nebo blízko vody.

   K čištění zařízení ageLOC Boost nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály.

   Nenechávejte ageLOC Boost delší dobu v příliš horkém nebo chladném prostředí. 
Skladujte je uvnitř budovy.

   Zařízení vždy položte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch, zejména při nabíjení. 

   ageLOC Boost používejte pouze v souladu s pokyny a nepoužívejte je na poškozenou 
pokožku ani na vyvýšená mateřská znaménka. Nepoužívejte ageLOC Boost déle nebo častěji, 
než je doba aplikace uvedená v návodu k použití. Rukojeť pravidelně čistěte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, UPOZORNĚNÍ 
A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
ageLOC Boost a magnetická nabíječka jsou testovány při tlaku odpovídajícímu nadmořské 
výšce 4 000 m. 

Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. 

  UPOZORNĚNÍ: K dobíjení baterie používejte pouze magnetickou nabíječku 
dodanou s tímto zařízením.

   Zařízení ageLOC Boost je určené pouze na zdravou pokožku. Nepoužívejte je, pokud 
máte otevřené boláky nebo rány, jste-li náchylní na růžovku, trpíte alergií na kovy nebo máte 
problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem, 
pokud jste těhotná, používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, máte epilepsii, nosíte 
rovnátka, máte kovový implantát nebo trpíte nějakou nemocí.  

   Zařízení ageLOC Boost je určeno pro používání dospělými osobami. Lidé se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi a děti starší 16 let mohou zařízení používat jen pod dohledem, nebo pokud mají 
instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a jsou srozuměni s možnými riziky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály. 
Čištění a uživatelskou údržbu zařízení by neměly provádět děti.

   Nepoužívejte přímo na rty, oči či oční víčka. Zařízení a aktivační sérum jsou určeny pouze 
pro externí použití. Pokud se objeví jakýkoli otok, dlouhodobé zarudnutí nebo abnormální 
podráždění, okamžitě přerušte používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte radu lékaře. 
Noví uživatelé ageLOC Boost a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie 
by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti pokožky.

   Aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru nebo zranění, 
neponořujte celé zařízení ageLOC Boost do vody. Neumisťujte ani neskladujte přístroj tam, 
kde existuje riziko pádu či vtažení přístroje do vany, umyvadla nebo toalety. 
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Při zahájení nabíjení ageLOC Boost jednou zavibruje a LED diody se začnou pomalu 
rozsvěcet – to je důkazem, že se zařízení nabíjí, a zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie. 

 
Po dvou minutách začnou světelné diody blikat a zobrazovat aktuální úroveň nabití baterie. 
Jakmile je zařízení plně nabité, LED diody přestanou blikat a zůstanou tlumeně osvětlené. 

ageLOC Boost se nabíjí pomocí indukčního nabíjení. K nabíjení vždy používejte nabíječku 
dodávanou se zařízením. Nepokoušejte se je nabíjet pomocí jiné indukční nabíječky. Pokud se 
zařízení poškodí, kontaktujte služby podpory společnosti Nu Skin.

NEŽ ZAČNETE
Před použitím zařízení ageLOC Boost si prosím přečtěte všechny bezpečnostní 
a technické informace.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC BOOST™
Před prvním použitím ageLOC Boost zcela nabijte. 

Před nabíjením se ujistěte, že jsou zařízení i magnetická nabíječka zcela suché.

Umístěte zařízení na magnetickou nabíječku (ve správné poloze, viz obrázek). Dbejte na to, 
aby magnety zapadly na své místo. Připojte USB kabel ke zdroji napájení. 

ageLOC Boost plně nabijte. 
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KROK 2 Na vodivý povrch zařízení naneste tři dávky séra ageLOC Boost Activating Serum. 
Pomocí zařízení si Activating Serum rozetřete rovnoměrně na jedné polovině obličeje. 

KROK 3 Zahajte aplikaci tak, že prstem přejedete po celé délce dotykového povrchu směrem nahoru. 
Zařízení bude jemně vibrovat, což znamená, že aplikace probíhá. Umístěte vodivý povrch na obličej 
a aplikujte sérum na pleť po dobu jedné minuty pomalými pohyby směrem nahoru a ven.   

                                                                             

NÁVOD K POUŽITÍ
Používejte AgeLOC Boost™ v rámci své ranní péče o pleť po čištění a tonizaci. 

UPOZORNĚNÍ: zařízení ageLOC Boost bylo navrženo speciálně pro použití s   aktivačním 
sérem ageLOC Boost Activating Serum. Pro vaši bezpečnost a pohodlí nedoporučujeme 
používat zařízení s jiným produktem, než je Activating Serum.

DOBA APLIKACE
Aplikace spočívá ve dvou (2) minutových aplikacích, každé na jedné polovině obličeje. Po jedné 
minutě se ageLOC Boost na chvilku zastaví, abyste měli možnost nanést na vodivý povrch další 
dávku séra ageLOC Boost Activating Serum a aplikovat ji na druhou polovinu obličeje.

KROK 1 Zapněte zařízení tak, že prstem přejedete po celé délce dotykového povrchu směrem 
nahoru. Diody se rozsvítí.

                                            

Dotykový povrch

Dotykový povrch


1 min.
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POZASTAVENÍ APLIKACE Kdykoli jednoduše přejeďte dotykový povrch po celé délce směrem 
dolů. Až budete chtít pokračovat, přejeďte dotykový povrch po celé délce směrem nahoru.

 
                                                                       pozastavit                            obnovit

RUČNÍ ZASTAVENÍ APLIKACE Během používání můžete zařízení kdykoli zastavit tak, že dvakrát 
přejedete dotykový povrch po celé délce směrem dolů.  

2X

  

UPOZORNĚNÍ: Zařízení ageLOC Boost bylo navrženo tak, aby během používání pomalu klouzalo 
po povrchu pokožky a nemělo by se držet na jednom místě. Pokud se objeví dlouhodobé zarudnutí 
nebo neobvyklé podráždění, okamžitě přerušte používání zařízení a v případě potřeby vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

KROK 4 Po dokončení první minutové aplikace se zařízení automaticky zastaví. Naneste na 
vodivý povrch zařízení další tři dávky séra a rovnoměrně je rozetřete na druhé polovině obličeje. 
Přejeďte dotykový povrch po celé délce směrem nahoru. Zařízení začne opět jemně vibrovat. 
Po zbývající minutu provádějte pomalé pohyby směrem nahoru a ven. 

                                               

 

KROK 5 Po dokončení celého cyklu aplikace se zařízení automaticky vypne. Když aplikace skončí, 
vmasírujte přebytečné sérum do pokožky a pak pokračujte ve svém běžném denním režimu 
péče o pleť.

Dotykový povrch


1 min.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE O ZAŘÍZENÍ  
AGELOC BOOST
Zařízení ageLOC Boost byste měli po každém použití očistit, aby se předešlo hromadění 
přípravku. Po každé aplikaci opláchněte vodivý povrch zařízení ageLOC Boost pod tekoucí 
vodou, abyste zajistili odstranění nečistot a produktu ze štěrbin. Hlavici důkladně vysušte měkkým 
hadříkem. Uchovávejte na suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ZTRÁTA VODIVOSTI BĚHEM POUŽÍVÁNÍ: Pokud dočasně dojde ke ztrátě vodivosti mikroproudu, 
LED diody zařízení budou blikat v nepřetržitých sériích pěti krátkých bliknutí spolu s pěti ostrými 
vibracemi. Pokud k tomu dojde, naneste na vodivý povrch zařízení více séra ageLOC Boost 
Activating Serum. Pro obnovení aplikace přejeďte dotykový povrch směrem nahoru. 

ZAŘÍZENÍ NEREAGUJE: Pomalu přejeďte dotykový povrch zařízení po celé délce směrem nahoru. 
Pokud zařízení stále nereaguje, plně je nabijte a zkuste to znovu. Pokud zařízení přesto nereaguje, 
obraťte se na službu podpory společnosti Nu Skin. 

SLABÁ BATERIE: Spodní dioda na zařízení změní barvu na oranžovou. Nabijte zařízení. 

EXTRÉMNĚ SLABÁ BATERIE: Když se uživatel pokusí spustit aplikaci, oranžové světlo ve spodní 
části ageLOC Boost opakovaně zabliká. Znamená to, že k provedení aplikace nezbývá dostatek 
baterie. Zařízení se vypne. Nabijte zařízení.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
AgeLOC Boost je třeba řádně zlikvidovat v souladu s místními zákony a předpisy. ageLOC 
Boost obsahuje elektronické součástky a lithium-polymerovou baterii, která vyžaduje likvidaci 
odděleně od domácího odpadu. Když zařízení ageLOC Boost dosáhne konce své životnosti, 
obraťte se na místní společnost pro nakládání s odpady a informujte se o možnostech správné 
likvidace a recyklace.  

Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy
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ÚDRŽBA
Nepokoušejte se sami opravovat zařízení. Může to vést ke ztrátě jakékoli záruky. 
Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné díly. 

Poškozená zařízení nezasílejte letecky. 

TECHNICKÉ INFORMACE
ageLOC Boost
Maximální výkon:
5 V, 250 µA, 0,414 Hz

 IP25
 Nabíjejte pouze pomocí magnetické nabíječky ageLOC 

Boost Magnetic Charger.  
Pokud se poškodí, kontaktujte služby podpory Nu Skin.

ageLOC Boost Magnetic Charger
Vstupní napětí: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetická kompatibilita: Vyhovuje požadavkům směrnice EMC 2014/30/EU 
Bezpečnost: Vyhovuje požadavkům směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU 
Hmotnost zařízení a baterie: 69,5 g

INFORMACE O ÚDRŽBĚ, VÝMĚNĚ A ZÁRUCE
OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA: Společnost Nu Skin® garantuje, že zařízení nebude trpět vadami 
materiálu a provedení po dobu dvou let od původního data doručení zákazníkovi. Tato záruka se 
nevztahuje na poškození výrobku vlivem špatného použití či nehody. Pokud se výrobek během 
dvouleté záruční lhůty poškodí, obraťte se prosím na vaši místní podporu Nu Skin®, aby zajistila 
opravu či výměnu. Můžete být požádáni o předložení dokladu o zaplacení, kde je uveden termín 
dodání. Nu Skin® si vyhrazuje právo provést inspekci zařízení. Tato záruka nemá vliv na vaše 
zákonná práva specifická pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato práva jsou i nadále 
chráněna. Tato záruka platí v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, na Islandu, v Irsku, 
Itálii, Izraeli, Jihoafrické republice, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, 
Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Španělsku, Švédsku, 
Švýcarsku, na Ukrajině a ve Velké Británii.

PATENTY
Řada žádostí o patenty v USA a po celém světě.

DEFINICE SYMBOLŮ
Symbol Definice

Upozornění

Podívejte se do uživatelské příručky

Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Spotřebič třídy III napájený ze samostatného 
zdroje napájení s velmi nízkým napětím (SELV)

Nabíjejte pouze specifikovanou nabíječkou

Stejnosměrný proud
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