
ageLOC® gaLvaniC BOdy TriO
Ofte stillede spørgsmål

1
www.nuskin.com

Generelle spørgsmål
1. Hvad gør Nu Skin® unik i branchen?
2. Hvad er arSuperMarkers?
3. Hvad er de synlige ældningstegn på kroppen?
4. Hvad gør ageLOC® Galvanic Body Trio så spændende?
5. Hvilke produkter indgår i ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Hvordan virker den galvaniske teknologi?
7. Hvad er unikt ved ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Hvad er fordelene ved ageLOC® Galvanic Body Spa?

Behandlinger
9. Hvad er forskellen på ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic 

Effects?
10. Hjælper en galvanisk behandling med at fjerne eller mindske blå mærker?
11. Er ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® 

Dermatic Effects vægttabsprodukter?

Anvendelse
12. På hvilke områder af kroppen kan jeg benytte ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Kan jeg benytte ageLOC® Galvanic Body Spa i ansigtet?
14. Hvorfor skal jeg benytte ageLOC® Galvanic Body Spa fremfor at fortsætte med den nuværende ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II kropselektrode?
15. Er der forskellige indstillinger på ageLOC® Galvanic Body Spa for de forskellige områder på kroppen?
16. Skal jeg kunne mærke noget, når jeg anvender ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Hvor meget pres skal jeg benytte?
18. Hvor ofte skal jeg benytte ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Behøver jeg benytte en ekstra fugtgiver til kroppen, hvis jeg benytter ageLOC® Dermatic Effects dagligt?
20. Hvad er ageLOC® Galvanic Body Spa gummicover og hvordan skal jeg bruge det?
21. Hvornår skal ageLOC® Galvanic Body Spa rengøres og hvordan?

Resultater
22. Hvad er fordelene ved at benytte ageLOC® Body produkterne som et system?
23. Hvor hurtigt vil jeg kunne se en forskel på min hud, når jeg benytter ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Hvad er fordelene ved at anvende ageLOC® Dermatic Effects hver dag?
25. Hvad er fordelen ved en rillet ledende overflade? 
26. Hvad er fordelene ved at anvende en pulserende galvanisk strøm på kroppen? 

Instrumentlogistik
27. Hvorfor har jeg brug for et andet instrument til galvaniske behandlinger på kroppen?
28. Hvorfor bipper instrumentet hvert 10. sekund?
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Generelle spørGsmål
1. Hvad gør Nu skin® unik i branchen?
 Ingen anden virksomhed inden for personlig pleje tager Nu Skin®s unikke tilgang til at skabe de allerbedste produktløsninger 

inden for aldersbekæmpelse. Vi har en navnebeskyttet forståelse for hvordan særligt udviklede ingredienser, når de anvendes 
i produkter, kan påvirke ældning ved kilden og hjælpe med at forsinke ældningstegn og bevare et ungdommeligt udseende. 
Vores eksklusive markedsposition er vores unikke forståelse for arSuperMarkers og hvordan de har forbindelse til ældning.

2. Hvad er arsupermarkers?
 I samarbejde med førende forskere, har Nu Skin® identificeret såkaldte aldersrelaterede supermarkører eller arSuperMarkers. 

Disse arSuperMarkers er de bestanddele af kroppens kemi, der påvirker, hvordan vi ældes. Nu Skin®s eksklusive ageLOC® 
videnskab er baseret på denne opdagelse og går efter de indre kilder til ældning.

 Til forskel fra solen er der ingen steder at gemme sig for disse hudmarkører, der forårsager linjer, rynker, slap hud, misfarvning, 
øget pigmentering og andre synlige ældningstegn. ageLOC® teknologi går efter disse grundlæggende kilder til ældning og 
hjælper dig med at kontrollere din huds fremtid.

3. Hvad er de synlige ældningstegn på kroppen?
 Med alderen bliver produktionen af strukturelle proteiner i huden langsommere, 

mens tilstedeværelsen af enzymer – som nedbryder disse strukturelle proteiner – 
begynder at øges. Dette fører til mindsket struktur og spændstighed i huden, hvilket 
resulterer i slap hud og mindsket fasthed. For at gøre ondt værre, fører opbygningen 
og tabet af disse proteiner til, at subkutane fedtlagre på nøgleområder såsom hofter, 
lår, balder, overarme og maven begynder at bule ud, hvilket resulterer i en øget 
forekomst af cellulites.

4. Hvad gør agelOC® galvanic Body trio så spændende?
 ageLOC® produkterne er Nu Skin®s mest succesfulde lancering til dato, og nu 

bringer vi de aldersbekæmpende fordele ved ageLOC® til kroppen. ageLOC® 
Galvanic Body Trio er et komplet behandlingssystem, som går efter ældning ved 
kilden. Når det handler om at opnå et slankere, mere opstrammet udseende kan 
ageLOC® give uforlignelige resultater ved at tilbyde de allerbedste produkter for en 
ungdommeligt udseende krop.

Tekniske spørgsmål
29. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke mener min ageLOC® Galvanic Body Spa fungerer korrekt?
30. Hvad er garantien på ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet?
31. Hvad er forskellen mellem en pulserende galvanisk strøm og en konstant galvanisk strøm?
32. Hvad er cellulites?
33. Hvordan opstår cellulites?
34. Hvad er forskellen mellem fedt og cellulites?

Sikkerhedsspørgsmål
35. Hvorfor er der en advarsel, der lyder: ”Konsulter din læge før du anvender ageLOC® Galvanic Body Spa, hvis du er gravid, har 

pacemaker, er epileptiker eller har et metalimplantat”?
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5. Hvilke produkter indgår i agelOC® galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio er et system, der indeholder den nye ageLOC® Galvanic Body 

Spa og to avancerede aldersbekæmpende kropsprodukter, ageLOC® Body Shaping Gel og 
ageLOC® Dermatic Effects, for et slankere, mere glat og opstrammet udseende.

6. Hvordan virker den galvaniske teknologi?
 Galvaniske behandlinger arbejder ud fra det grundlæggende princip, at ens ladninger 

frastøder hinanden og modsætninger tiltrækker hinanden – ligesom magnetiske poler. Enkle 
produktformuleringer kan indeholde vigtige ingredienser, som er enten negativt eller positivt 
ladede. Et galvanisk instrument kan også indstilles til at have samme spænding som produktet. 
Frastødningen af ens ladninger ”skubber” produktet ind i huden og fremmer tilførslen af de 
vigtige ingredienser. Ved omhyggelig påføring af positive og negative galvaniske strømme er 
det muligt at udføre forskellige gavnlige behandlinger på huden.

7. Hvad er unikt ved agelOC® galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet for brug sammen med ageLOC® Body Shaping 

Gel på kroppen — ikke i ansigtet. Dette instrument er udviklet for at gå efter større overflader med en patentanmeldt 
ageLOC® ledende overflade, der fastholder 10 gange så mange vigtige ingredienser mellem den ledende overflade og 
huden (sammenlignet med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II kropselektrode). Dernæst er designet 
mere ergonomisk, hvilket gør det lettere at benytte og håndtere instrumentet under kropsbehandlinger. For det tredje går 
ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel efter slutfordelene/resultaterne (dvs. forekomsten af cellulites, 
opstramning, toning etc.), som er forskellige fra dem i ansigtet. Endelig er huden på kroppen tykkere og mindre følsom, hvilket 
gør, at den får glæde af og reagerer på en pulserende galvanisk strøm.

8. Hvad er fordelene ved agelOC® galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa tilfører kroppen galvaniske fordele. Den er ergonomisk udviklet med en større ledende 

overflade, som bedre dækker de større områder på arme, mave, balder og lår og som lettere kan tilpasse sig kroppens konturer. 
Instrumentet har også Nu Skin®s patentanmeldte rillede overflade (som fastholder op til 10 gange flere vigtige ingredienser 
mellem den ledende overflade og huden end ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II kropselektrode ved hver 
galvaniske behandling). ageLOC® Galvanic Body Spa har også en patentanmeldt galvanisk pulserende teknologi, der 
maksimerer de aldersbekæmpende fordele på arme, mave, balder og lår. Den hjælper også med at stimulere, rense og opfriske 
huden for at mindske synlige ældningstegn.

BehandlinGer
9. Hvad er forskellen på agelOC® Body shaping gel og agelOC® dermatic effects?
 Både ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er udviklet for at udglatte forekomsten af cellulites, samt 

forbedre hudens fasthed. Begge er ligeledes udviklet med ageLOC® ingredienser, som har vist sig at gå målrettet efter kilder til 
ældning. Disse produkter hjælper med at give et slankere, glattere og fastere udseende. Dog er der vigtige forskelle.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	er	udviklet	til	at	være	kompatibel	med	en	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	behandling,	som	hjælper	
med at tilføre huden vigtige ingredienser. Den indeholder ingredienser, som hjælper med at bevare hudens robuste struktur, 
samt styrke de strukturelle proteiner, som er relevante for sundt udseende hud. Den er også specifikt udviklet for at hjælpe med 
at rense og give huden fornyet energi, samtidig med, at den mindsker de synlige ældningstegn.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	øger	cellefornyelsen,	som	er	nødvendig	for	at	forny	huden	og	give	den	dens	naturlige	glød	tilbage.	
Den indeholder også teknologi, som spreder lyset med det samme, hvilket hjælper huden med at se glattere ud samtidig med 
at hudens overflade forbedres. Den tilfører daglig fugt og udglatter huden, mens den hjælper med at forlænge fordelene ved 
ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects må ikke bruges sammen med galvanisk strøm).

10. Hjælper en galvanisk behandling med at fjerne eller mindske blå mærker?
 Nu Skin®s Galvanic Spa instrumenter er udviklet for brug på sund hud. De bør ikke anvendes til at behandle eller lindre 

hudproblemer, over sprængte blodkar og/eller på blå mærker.
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11. er agelOC® galvanic Body spa, agelOC® Body shaping gel og agelOC® 
dermatic effects vægttabsprodukter?

 Nej, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® 
Dermatic Effects er ikke vægttabsprodukter. ageLOC® produkterne til kroppen 
er udviklet for at mindske og udglatte forekomsten af cellulites, forbedre hudens 
fasthed og fremme ungdommeligt udseende hud.

anvendelse
12. på hvilke områder af kroppen kan jeg benytte agelOC® galvanic Body trio?
 Nu Skin® har udviklet ageLOC® Galvanic Body Trio for brug på arme, den 

nederste maveregion, balder og lår.

13. Kan jeg benytte agelOC® galvanic Body spa i ansigtet?
 Nej. ageLOC® Galvanic Body Spa er ikke udviklet eller godkendt for brug i 

ansigtet og sådant brug anbefales ikke. Ergonomisk set følger ageLOC® Galvanic 
Spa System® II ansigtets konturer bedst, hvor ageLOC® Galvanic Body Spa er 
specifikt udviklet for at følge kroppens konturer. 

14. Hvorfor skal jeg benytte agelOC® galvanic Body spa fremfor at fortsætte 
med den nuværende agelOC® edition Nu skin galvanic spa system® ii 
kropselektrode?

 Den nye ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet specifikt med tanke på kroppen 
og det ergonomiske design gør det muligt for instrumentet bedre at følge 
kroppens konturer. Den navnebeskyttede, rillede ageLOC® overflade med det større ledende område dækker mere hud og 
bevarer konstant en større mængde produkt mellem huden og instrumentet, hvilket tilfører flere ageLOC® ingredienser til 
huden. Den nye pulserende galvaniske strøm hjælper også med at stimulere og øge væskebevægelsen, samt fjerner urenheder, 
så din hud efterlades opfrisket.

15. er der forskellige indstillinger på agelOC® galvanic Body spa for de forskellige områder på kroppen?
 ageLOC® Galvanic Body Spa har kun en indstilling, som er kompatibel med brug sammen med ageLOC® Body Shaping Gel.

16. skal jeg kunne mærke noget, når jeg anvender agelOC® galvanic Body spa?
 Som med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II forventer vi ikke, at personer kan mærke noget under behandling 

med deres ageLOC® Galvanic Body Spa, hvis den anvendes som foreskrevet. Nogle særligt følsomme personer kan måske 
mærke en lettere varm følelse, men det bør ikke være ubehageligt.

17. Hvor meget pres skal jeg benytte?
 Nu Skin®s Galvanic Spa instrumenter bør anvendes blidt og kun med let pres. Der er ingen grund til at presse hårdere for at få 

ekstra fordele. De galvaniske strømme gør jobbet for dig.

18. Hvor ofte skal jeg benytte agelOC® galvanic Body spa og agelOC® Body shaping gel?
 For de bedste resultater bør ageLOC® Body Shaping Gel anvendes med ageLOC® Galvanic Body Spa en gang om dagen, 

tre gange om ugen. Se instruktionerne, der fulgte med dit Galvanic Spa instrument for yderligere oplysninger. ageLOC® 
Galvanic Body Spa bør kun benyttes som foreskrevet.

19. Behøver jeg benytte en ekstra fugtgiver til kroppen, hvis jeg benytter agelOC® dermatic effects dagligt?
 ageLOC® Dermatic Effects er en lotion, der blev udviklet for dagligt brug på udvalgte områder – lår, balder, mave og arme. 

Hvis huden efter brug på disse områder, eller andre områder på kroppen, behøver mere fugt og/eller føles stram anbefaler vi 
brug af en ekstra Nu Skin® fugtgiver som Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® eller Body Smoother.
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20. Hvad er agelOC® galvanic Body spa gummicover og hvordan skal jeg bruge det?
 Eftersom ageLOC® Galvanic Body Spa benyttes i fugtige omgivelser over en stor overflade har vi taget visse forholdsregler 

for at hindre fugt i at trænge ind i instrumentet. Vi har vedlagt et eksternt tilpasset gummicover med hvert instrument. 
Gummicoveret er udviklet til at passe på instrumentet for at forhindre gel eller vand i at trænge forbi det ydre batterihus, men 
også for at tilbyde bedre komfort, såvel som forbedre grebet om instrumentet. Af denne årsag anbefaler vi, at gummicoveret 
benyttes hver gang du anvender din ageLOC® Galvanic Body Spa. Herunder finder du fire trin til korrekt påføring af coveret 
på instrumentet:

•	 Placer	gummicoveret	vertikalt,	så	begge	pile	peger	opad.
•	 Placer	bunden	af	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(dvs.	batterihuset)	i	coveret	først	og	afstem	pilene	med	midten	af	instrumentet.
•	 Træk	forsigtigt	den	øvre	del	over	toppen	af	instrumentet	og	sørg	for	at	begge	pile	er	centreret	og	afstemt	med	hinanden.
•	 Træk	resten	af	gummicoveret	over	siderne	på	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	instrumentet	og	udglat	det	for	at	sikre,	at	der	ikke	

er nogen uregelmæssigheder på siderne. Sørg for at coveret ikke overlapper den ledende overflade.

21. Hvornår skal agelOC® galvanic Body spa rengøres og hvordan?
 For at forlænge brugsholdbarheden anbefaler vi, at man renser sin ageLOC® Galvanic Body Spa efter hver behandling. 

Brug blot en fugtig klud til at fjerne resterende produkter fra instrumentet. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder stærke 
kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan ødelægge instrumentet. Tør delene grundigt.

resultater
22. Hvad er fordelene ved at benytte agelOC® Body produkterne som et system?
 ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er 

udviklet til at være komplementærprodukter. Når de anvendes sammen 
tilbyder de et omfattende hudplejeprogram for kroppen, som giver et 
slankere, glattere og fastere udseende. Begge produkter er udviklet til at 
indeholde navnebeskyttede ingredienser, som underbygges af ageLOC® 
videnskaben (patentanmeldt teknologi, der går efter arSuperMarkers, 
de grundlæggende kilder til ældning). ageLOC® Dermatic Effects, som 
anvendes morgen og aften, indeholder adskillige vigtige ingredienser, 
der fugter samtidig med de udglatter og opstrammer huden, samt yder 
en konstant tilførsel af disse vigtige aldersbekæmpende ingredienser til 
huden. ageLOC® Galvanic Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel 
arbejder for at tilføre huden gavnlige ingredienser en gang om dagen, tre 
gange om ugen, med en forbedret tilførsel takket være galvanisk strøm. 
Ved at benytte ageLOC® Dermatic Effects to gange dagligt og ageLOC® 
Galvanic Body Spa sammen med ageLOC® Body Shaping Gel tre gange 
om ugen opnår du optimal tilførsel af de vigtigste aldersbekæmpende 
ingredienser.

23. Hvor hurtigt vil jeg kunne se en forskel på min hud, når jeg benytter 
agelOC® galvanic Body spa?

 Individuelle resultater kan variere. Forskning indtil nu viser, at forbrugeren 
burde se forbedringer inden for otte uger.

24. Hvad er fordelene ved at anvende agelOC® dermatic effects hver dag?
 ageLOC® Dermatic Effects er en fugtgivende lotion til dagligt brug, der udglatter forekomsten af cellulites. ageLOC® 

Dermatic Effects øger cellefornyelsen, som er nødvendig for at forny huden og give den dens naturlige glød tilbage. 
Den indeholder også teknologi, som spreder lyset med det samme, hvilket hjælper huden med at se glattere ud samtidig 
med at hudens overflade forbedres. Dette produkt, som er udviklet med ageLOC® ingredienser, der går efter kroppens 
grundlæggende kilder til ældning, tilfører en daglig konstant dosis ageLOC® for slankere, glattere og fastere udseende hud.
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25. Hvad er fordelen ved en rillet ledende overflade? 
 Den patentanmeldte, rillede ageLOC® ledende overflade fastholder 10 gange 

så mange vigtige ingredienser på området mellem den ledende overflade og 
huden (sammenlignet med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 
kropselektrode). 

26. Hvad er fordelene ved at anvende en pulserende galvanisk strøm på kroppen? 
 Galvanisk jævnstrøm, uanset om den er pulserende eller ej, kan hjælpe med 

tilførslen af ens ladede ingredienser til huden ved at forbedre den osmotiske 
gennemstrømning. Dette er i stigende omfang vigtigt for at fremme tilførslen af 
vigtige ingredienser til områder med tykkere hud. Yderligere forskning har vist, 
at den pulserende strøm fremmer væskevibration, som med tiden fremmer sund 
cirkulation. Pulserende galvaniske strømme hjælper med at stimulere huden og øge 
cellekommunikationen for at hjælpe med at rense og opfriske huden og mindske 
synlige ældningstegn. Pulserende galvaniske strømme er optimalt udviklet for brug 
på kroppen, hvor huden kan få gavn af forbedret væskevibration.

instrumentloGistik
27. Hvorfor har jeg brug for et andet instrument til galvaniske behandlinger på kroppen?
 ageLOC® Galvanic Body Spa er udviklet for brug sammen med ageLOC® Body Shaping Gel på kroppen — ikke i ansigtet. 

Dette instrument er udviklet for at gå efter større overflader med en patentanmeldt ageLOC® ledende overflade, der 
fastholder 10 gange så mange vigtige ingredienser mellem den ledende overflade og huden (sammenlignet med ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II kropselektrode). Dernæst er designet mere ergonomisk, hvilket gør det lettere at 
benytte og håndtere instrumentet under kropsbehandlinger. For det tredje går ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® 
Body Shaping Gel efter slutfordelene/resultaterne (dvs. forekomsten af cellulites, opstramning, toning etc.), som er forskellige 
fra dem i ansigtet. Endelig er huden på kroppen tykkere og mindre følsom, hvilket gør, at den får glæde af og reagerer på en 
pulserende strøm.

28. Hvorfor bipper instrumentet hvert 10. sekund?
 ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet er udviklet til at være stille under brug. Bippet, der kommer hvert 10. sekund, er 

tilføjet for at fortælle brugeren, at behandlingen er i gang.

tekniske spørGsmål
29. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke mener min agelOC® galvanic Body spa fungerer korrekt?
Tips til fejlsøgning, hvis du ikke mener din ageLOC® Galvanic Body Spa fungerer korrekt:
 1. Sidder der friske batterier i ageLOC® Galvanic Body Spa enheden, og sidder de korrekt?
 2. Er plasticfilmen fjernet fra krompanelet på ageLOC® Galvanic Body Spa?

De galvaniske instrumenter leveres med en beskyttende plasticfilm, der skal fjernes fra krompanelet og LCD-skærmen. 
Disse skal fjernes før enheden fungerer korrekt.

 3. Er der blevet trykket på tænd/sluk-knappen under LCD-panelet?
Tryk på tænd/sluk knappen én gang for at tænde instrumentet. Når der er blevet trykket på knappen kommer ageLOC® 
ringene til syne midt på displayet og behandlingstiden på 5 minutter kommer til syne lige under ageLOC® ringene. Begynd 
med at fugte dine fingre og håndflade grundigt med vand eller NaPCA Moisture Mist. Før behandlingen kan begynde skal 
du sætte den ledende overflade mod behandlingsområdet så strømniveauet kan tilpasse sig huden. Instrumentet bipper en, 
to eller tre gange for at vise, at det har selvjusteret sig til din hud.

 4. Holdes ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet korrekt?
Galvanic er en strøm, så det er nødvendigt at holde ved kromaktivatorerne med let fugtede hænder, mens instrumentet 
holdes mod huden. Dette slutter kredsløbet og lader strømmen flyde frit. Løft vil bryde den galvaniske strøm og forstyrre 
behandlingen. I sådanne tilfælde vil baggrundslyset blinke og instrumentet vil stoppe med at bippe indtil kredsen sluttes 
igen.
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 5. Holdes ageLOC® Galvanic Body Spa instrumentet med let fugtede hænder?
Nogle personer forsøger at anvende ageLOC® Galvanic Body Spa med meget tørre hænder og har dermed svært ved at få 
apparatet til at analysere deres hud. Tørre hænder leder ikke den galvaniske strøm godt nok, og derfor kan instrumentet ikke 
analysere huden. Fugt den hånd, som holder på kromaktivatorerne på det galvaniske instrument, så strømmen flyder korrekt.

 6. Holdes ageLOC® Galvanic Body Spa enheden på ét sted et øjeblik for at den kan analysere huden?
Når behandlingen er valgt ved at trykke på tænd/sluk-knappen holdes kromaktivatorerne med en let fugtet hånd og 
instrumentet sættes mod huden. Giv instrumentet tid til at analysere huden. Analysen er gennemført, når du hører et, to 
eller tre bip.

 7. Tror du ikke det virker, fordi du ikke kan mærke noget?
De fleste mærker ikke noget under en galvanisk behandling. De særligt udviklede gels hjælper med at lede den galvaniske 
strøm og sikrer, at den går ind i huden uden ubehag. Selvom du måske ikke kan mærke det bipper instrumentet hvert 10. 
sekund for at indikere, at enheden er tændt og arbejder for at tilføre huden gavnlige ingredienser.

30. Hvad er garantien på agelOC® galvanic Body spa instrumentet?
 Nu Skin® garanterer den oprindelig ejer, at ageLOC® Galvanic Body Spa er fri for defekter i materialer og konstruktion i en 

toårig periode fra den oprindelige købsdato. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug 
eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin® kontor og 
aftale en udskiftning af produktet.

31. Hvad er forskellen mellem en pulserende galvanisk strøm og en konstant galvanisk strøm?
 En konstant galvanisk strøm har en stabil tilførsel. Den bølger ikke og varierer ikke i amplitude. En 

pulserende galvanisk strøm varierer mellem to forskellige, forudbestemte niveauer. Bemærk disse er 
meget forskellige fra vekselstrøm (AC). Inden for vekselstrøm svinger polariteten mellem positive 
og negative poler. En pulserende galvanisk strøm passer bedre til kroppen.

32. Hvad er cellulites?
 Cellulites er de fremspring af fedtceller fra de dybeste hudlag, som former de forsænkninger, der 

bliver synlige på hudens overflade. Det er det der gør, at huden ligner en appelsin og det ses oftest 
på lår og balder og nogle gange på arme og mave.

33. Hvordan opstår cellulites?
 Dannelsen af cellulites kan beskrives som en cyklisk proces, der påvirkes af mange forskellige 

faktorer. En faktor er, at når fedtcellerne bliver større, så klemmer de kapillærerne, hvilket forstyrrer 
fedtforbrændingen og mikrokredsløbet. En anden faktor omfatter nedbrydelsen af hudens 
strukturelle proteiner.

34. Hvad er forskellen mellem fedt og cellulites?
 Fedt er en celletype i kroppen, der benyttes til at opbevare energi. Cellulites er en tilstand, hvor 

fedtlaget ligner en appelsin og det ses oftest på lår og balder og nogle gange på arme og mave.

sikkerhedsspørGsmål
35. Hvorfor er der en advarsel, der lyder: ”Konsulter din læge før du anvender agelOC® galvanic Body spa, hvis du er gravid, 

har pacemaker, er epileptiker eller har et metalimplantat”?
 Selvom ageLOC® Galvanic Body Spa er meget sikker og mild at anvende, er der ikke udført kliniske undersøgelser for at 

bevise sikkerheden for de nævnte persongrupper. Nu Skin® giver også denne advarsel i overensstemmelse med gældende 
love og regler for elektronisk udstyr. Virkningen hos personer med pacemaker eller metalimplantater kan variere, baseret på 
tilstanden hos den enkelte person. Advarslen, som kommer med ageLOC® Galvanic Body Spa er tilsvarende advarslen på 
andre elektriske apparater, som en elektrisk tandbørste eller MP3 afspiller. For de fleste vil der ikke være nogen risiko, men der 
er en potentiel risiko for enkelte personer. Strømmene kan forstyrre funktionsevnen i visse instrumenter, såsom pacemakers. 
Hvis en person er i tvivl anbefaler vi, at de henvender sig til deres læge.
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