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Všeobecné otázky
1. Čím je Nu Skin® jedinečný vo svojom odvetví?
2. Čo sú arSuperMarkers?
3. Ktoré sú viditeľné znaky starnutia na mojom tele?
4. Prečo je ageLOC® Galvanic Body Trio tak vynikajúce?
5. Aké produkty tvoria ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Ako funguje galvanická technológia?
7. Čo je na ageLOC ® Galvanic Body Spa jedinečné?
8. Aké sú výhody ageLOC® Galvanic Body Spa?

Ošetrenie
9. Aký je rozdiel medzi ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic 

Effects?
10. Pomáha galvanická liečba pri hojení modrín?
11. Predstavujú ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body Shaping Gel a 

ageLOC ® Dermatic Effects produkty zamerané na úbytok hmotnosti?

Použitie
12. Na ktoré časti tela môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Môžem použiť ageLOC® Galvanic Body Spa na svoju tvár?
14. Prečo by som mal používať nový ageLOC® Galvanic Body Spa namiesto súčasného telového nadstavca ageLOC® Edition Nu 

Skin Galvanic Spa System® II?
15. Rozlišuje ageLOC® Galvanic Body Spa rôzne nastavenia na rôzne časti tela?
16. Mal by som pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa niečo cítiť?
17. Aký silný tlak treba aplikovať?
18. Ako často by som mal používať ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Potrebujem ďalší hydratačný produkt pri dennom používaní ageLOC® Dermatic Effects?
20. Načo je ageLOC® Galvanic Body Spa gumový kryt a ako ho mám používať?
21. Kedy a ako mám očistiť ageLOC® Galvanic Body Spa?

Výsledky
22. Aké sú prínosy používania ageLOC® Body produktov v rámci denného režimu?
23. Kedy môžem na svojej pokožke pozorovať zlepšenie pri používaní ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Aké sú výhody denného používania ageLOC® Dermatic Effects?
25. Čo je výhodou drážkovaného nadstavca na telo?
26. Aké sú účinky použitia pulzujúceho galvanického prúdenia na tele?

Logistika zariadenia
27. Prečo potrebujem iný prístroj pre galvanické ošetrenie tela?
28. Prečo zariadenie vydáva pípajúci zvuk každých 10 sekúnd?
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Všeobecné otázky
1. Čím je nu skin® jedinečný vo svojom odvetví?
 Žiadna iná spoločnosť, venujúca sa osobnej starostlivosti, nemá pri budovaní riešení proti starnutiu taký jedinečný prístup ako 

Nu Skin®. Vyznačujeme sa vlastným chápaním toho, ako látky so špeciálnym zložením, ktoré sú pridávané do produktov, môžu 
vplývať na zdroje starnutia a pomáhajú spomaliť účinky starnutia a zachovať mladosť. Naše exkluzívne postavenie na trhu 
predstavuje naše jedinečné chápanie a fungovanie arSuperMarkerov.

2. Čo sú arsuperMarkers?
 V spolupráci s poprednými odborníkmi Nu Skin® definoval to, čo nazýva faktormi spôsobujúcimi starnutie, nazývanými tiež ako 

arSuperMarkers. Tieto arSuperMarkers tvoria chemické zložky ľudského tela, ktoré ovplyvňujú to, do akej miery starneme. Nu 
Skin ® exkluzívna technológia ageLOC ® je založená na objavovaní a zameraní sa na vnútorné zdroje starnutia.

 Na rozdiel od pobytu na slnku sa pred týmito markermi, spôsobujúcimi vrásky, ovisnutie kože, zmenu farby, hyper-pigmentáciu 
a iné viditeľné účinky starnutia, nedá nikam schovať. ageLOC ® technológia sa zameriava na tieto primárne zdroje starnutia a 
napomáha vám kontrolovať budúcnosť vašej pleti.

3. ktoré sú viditeľné znaky starnutia na mojom tele?
 S vekom sa produkcia štrukturálnych bielkovín v koži začne spomaľovať, zatiaľ čo 

prítomnosť enzýmov - ktoré degradujú tieto štrukturálne bielkoviny – sa začína 
zvyšovať. To vedie k nižšej štruktúrovanosti a pružnosti pokožky, čo vyústi do 
ovisnutia a straty kontúr. Aby toho nebolo málo, konfiguráciu a stratu týchto 
proteínov umožňuje podkožný tuk ukladať v kľúčových oblastiach, akými sú boky, 
stehná, zadok, ramená a brucho, čo má za následok zvýšenie výskytu celulitídy.

4. Prečo je ageloC® Galvanic Body trio tak vynikajúce?
 ageLOC ® produkty predstavujú k dnešnému dňu najúspešnejšie uvedené produkty 

v rámci Nu Skin ® a teraz prinášame výhody ageLOC ® v boji proti starnutiu pre 
telo. ageLOC ® Galvanic Body Trio je komplexný systém liečby, ktorý sa zameriava 
na starnutie u jeho zdroja. Pokiaľ ide o dosiahnutie štíhlejšieho, viac tvarovaného 
vzhľadu, môže ageLOC ® poskytnúť bezkonkurenčné výsledky tým, že poskytuje 
vynikajúce produkty, a tým aj mlado vyzerajúce telo.

Technické otázky
29. Čo by som mal urobiť, ak si myslím, že môj geLOC® Galvanic Body Spa nefunguje správne?
30. Aká je záruka prístroja ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Aký je rozdiel medzi pulzujúcim galvanickým prúdením a konštantným galvanickým prúdením?
32. Čo je celulitída?
33. Ako vzniká celulitída?
34. Aký je rozdiel medzi tukom a celulitídou?

Bezpečnostné otázky
35. Prečo je tam upozornenie, ktoré hovorí: „Pred použitím prístroja geLOC® Galvanic Body Spa sa poraďte so svojím lekárom ak ste 

tehotná, máte kardiostimulátor, trpíte epilepsiou, máte na zuboch kovové vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov?“
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5. aké produkty tvoria ageloC® Galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio predstavuje systém obsahujúci nový ageLOC® Galvanic Body 

Spa a dva vynikajúce produkty proti starnutiu tela - ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® 
Dermatic Effects, pre štíhlejší, vyhladenejší a pevnejší vzhľad zdravej a mladistvo pôsobiacej 
pokožky.

6. ako funguje galvanická technológia?
 Kozmetické galvanické ošetrenia využívajú základné princípy odpudivosti rovnakých nábojov  

a príťažlivosti rozdielnych nábojov, podobne ako magnetické póly. Produkty sú vyvinuté tak, že 
obsahujú kľúčové zložky, ktoré prenášajú kladný alebo záporný náboj. Galvanické zariadenie je 
možné nastaviť tak, aby malo taký istý náboj ako produkt. Odpudzovanie rovnakých nábojov 
„tlačí" produkt do pokožky, ktorá je obohacovaná prísunom kľúčových zložiek. Pri dôslednom 
používaní pozitívnych a negatívnych galvanických prúdení na pokožku, môžu užívatelia 
vykonávať celý rad prospešných ošetrení pleti.

7. Čo je na ageloC ® Galvanic Body spa jedinečné?
 ageLOC® Galvanic Body Spa bol vyvinuý na použitie v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel na telové partie – nie na 

tvár. Tento prístroj bol navrhnutý tak, aby zachytil väčšiu dotykovú plochu, vďaka patentovanej ageLOC® vodivej ploche, ktorá 
prináša až 10-krát viac kľúčových zložiek z vodivej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým nadstavcom ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Za druhé, tento dizajn má lepší ergonomický tvar, čo uľahčuje jeho použitie  
a manipuláciu počas ošetrovania tela. Za tretie, ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel sa zameriavajú 
na konečné účinky/výsledky (napr. vzhľad celulitídy, zoštíhlenie, tónovanie, atď ), odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na tvár.  
A nakoniec, pokožka tela je zosilnená, menej citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho galvanického prúdenia.

8. aké sú výhody ageloC® Galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa poskytuje telu galvanické výhody. Je ergonomicky tvarované s väčšou vodivou plochou, ktorá 

sa dokáže lepšie zamerať na väčšie plochy v oblastiach, ako sú ramená, brucho, zadok a stehná a lepšie vyhovuje kontúram tela. 
Prístroj tiež ponúka Nu Skin® patentovaný drážkovaný nadstavec (schopný zachytiť 10-krát viac kľúčových zložiek medzi vodivý 
povrch a kožu ako telový nadstavec ageLOC ® Edition Nu Skin Galvanic Spa System ® II pri každom galvanickom ošetrení). 
ageLOC ® Galvanic Body Spa je takisto vybavený patentovanou galvanickou pulzujúcou technológiou, ktorá maximalizuje 
protistarnúce účinky na ramenách, bruchu, zadku a stehnách. To tiež pomáha stimulovať, očistiť a osviežiť kožu a redukovať 
viditeľné známky starnutia.

ošetrenie
9. aký je rozdiel medzi ageloC® Body shaping Gel a ageloC® dermatic effects?
 Oba produkty, ageLOC® Body Shaping Gel aj ageLOC® Dermatic Effects boli vyvinuté na vyhladenie vzhľadu tukovými 

vankúšikmi a celulitídou postihnutých partií a celkové spevnenie pokožky. Oba takisto obsahujú ageLOC®, ktoré sa zameriava 
na zdroje starnutia. Tieto produkty navodzujú štíhlejší, vyhladenejší a pevnejší vzhľad pleti. Hoci existujú medzi nimi patričné 
rozdiely.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	bol	určený	na	kompatibilné	použitie	s	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	ošetrením,	ktoré	zaručuje	
prísun kľúčových zložiek do pokožky. Obsahuje zložky udržujúce pevné zloženie pokožky a posilňujúce štrukturálne proteíny 
dôležité pre zdravý vzhľad. Je takisto špeciálne vyvinutý na osvieženie, očistenie a rozžiarenie pleti, zatiaľčo redukuje viditeľné 
príznaky starnutia.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	zlepšuje	bunkovú	obnovu	potrebnú	pre	obnovenie	pokožky	a	navracia	pleti	jej	prirodzený	
rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu 
pleti a zlepšuje vzhľad pokožky. Poskytuje každodenný hydratačný účinok a okamžite vyhladzuje pokožku, pričom napomáha 
predĺžiť účinky ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects nie je vhodný na použitie pri galvanickom prúdení).

10. Pomáha galvanická liečba pri hojení modrín?
 Prístroj Nu Skin® Galvanic Spa bol vyvinutý na ošetrenie zdravej pokožky. Nemal by byť používaný na liečbu alebo zmiernenie 

ochorení kože, či už v prípade pretrhnutých kapilár a / alebo modrín.
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11. Predstavujú ageloC ® Galvanic Body spa, ageloC ® Body shaping Gel a 
ageloC ® dermatic effects produkty zamerané na úbytok hmotnosti?

 Nie, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel, ani ageLOC® 
Dermatic Effects nepredstavujú produkty zamerané na úbytok hmotnosti. 
ageLOC® Body produkty boli vyvinuté na minimalizáciu a zjemnenie vzhľadu 
nadváhy a celulitídy, zlepšenie pevnosti a podporu mladistvejšieho výrazu 
pokožky.

Použitie
12. na ktoré časti tela môžem použiť ageloC® Galvanic Body trio?
 Nu Skin ® vyvinul ageLOC ® Galvanic Body Trio pre použitie na ramenách, 

brušku, zadku a stehnách.

13. Môžem použiť ageloC® Galvanic Body spa na svoju tvár?
 Nie. ageLOC ® Galvanic Body Spa nie je určený alebo schválený pre použitie 

na tvár a také použitie sa neodporúča. ageLOC ® Galvanic Spa System ® II 
ergonomicky lepšie kopíruje kontúry tváre, zatiaľčo ageLOC ® Galvanic Body Spa 
je špeciálne navrhnutý pre sledovanie kontúr tela.

14. Prečo by som mal používať nový ageloC® Galvanic Body spa namiesto 
súčasného telového nadstavca ageloC® edition nu skin Galvanic spa system® II?

 Nový ergonomický dizajn ageLOC ® Galvanic Body Spa je navrhnutý špeciálne 
pre telo a umožňuje zariadeniu lepšie sledovať kontúry tela. Špeciálne drážkovaný 
povrch ageLOC ®, s väčšou plochou vodivosti, pokryje viac kože a permanentne udrží väčšie množstvo produktu medzi 
pokožkou a prístrojom, čím sa do pokožky dostáva viac zložiek ageLOC ®. Nové pulzujúce galvanické prúdenie tiež pomáha pri 
stimulácii a zvýšení pohybu tekutín, ako aj odstránení nečistôt, pričom pleť ostáva viac posilnená.

15. Rozlišuje ageloC® Galvanic Body spa rôzne nastavenia na rôzne časti tela?
 ageLOC ® Galvanic Body Spa má len jedno nastavenie, ktoré je kompatibilné pre použitie s ageLOC® Body Shaping Gélom.

16. Mal by som pri používaní ageloC® Galvanic Body spa niečo cítiť?
 Rovnako ako u ageLOC ® Edition Nu Skin Galvanic Spa System ® II, nemali by sme predpokladať, že jednotlivci budú počas 

odporúčaného ošetrenia s ageLOC ® Galvanic Body Spa niečo cítiť. Niektorí citlivejší jedinci môžu pociťovať mierny pocit 
tepla, ale nemali by byť zaznamenané žiadne nepríjemné pocity.

17. aký silný tlak treba aplikovať?
 Nu Skin® Galvanic Spa prístroje by mali byť používané ľahko a s jemným tlakom. V záujme dodania lepších účinkov nie je 

potrebné nasilu zvyšovať tlak. Galvanické prúdenie pracuje za vás.

18. ako často by som mal používať ageloC® Galvanic Body spa a ageloC® Body shaping Gel?
 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť ageLOC ® Body Shaping Gel použitý s ageLOC ® Galvanic Body Spa raz 

denne, a to trikrát do týždňa. Pre ďalšie informácie si prosím prečítajte pokyny dodané s vaším Galvanic Spa prístrojom. 
ageLOC® Galvanic Body Spa by mal byť používaný len v zmysle uvedených inštrukcií.

19. Potrebujem ďalší hydratačný produkt pri dennom používaní ageloC® dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects je telový krém, ktorý bol vyvinutý pre každodenné použitie na cieľové oblasti - stehná, zadok, 

brucho a ruky. Ak po jeho použití na pokožke v týchto oblastiach alebo iných častiach tela potrebujete viac hydratácie a / alebo 
väčšie spevnenie, odporúčame použiť ďalší Nu Skin ® hydratačný krém, ako Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® alebo 
Body Smoother.
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20. načo je ageloC® Galvanic Body spa gumový kryt a ako ho mám používať?
 Vzhľadom na to, že ageLOC ® Galvanic Body Spa je používaný vo vlhkom prostredí na väčšie dotykové plochy, prijali sme 

opatrenia, aby sa zabránilo vstupu vlhkosti do zariadenia. Ku každému zariadeniu je dodávaný externý gumový kryt. Gumový 
kryt je navrhnutý tak, aby pevne doliehal na prístroj a aby sa zabránilo prechodu gélu alebo vody cez vonkajšiu batériu, ale 
tiež k zvýšeniu komfortu, rovnako ako aj zabezpečeniu lepšej priľnavosti. Z tohto dôvodu odporúčame použiť gumový kryt pri 
každom použití ageLOC ® Galvanic Body Spa. Nižšie nájdete štyri kroky postupu ako úspešne aplikovať kryt na zariadenie:

•	 Umiestnite	gumový	kryt	vo	zvislom	smere	tak,	aby	obe	šípky	smerovali	hore.
•	 Umiestnite	do	krytu	najprv	spodnú	časť	ageLOC	®	Galvanic	Body	Spa	(oblasť	batérie),	pričom	stred	zariadenia	by	mal	byť	 

v súlade so smerom šípky.
•	 Opatrne	vytiahnite	hornú	časť	na	hornej	strane	zariadenia	a	uistite	sa,	že	obe	šípky	sú	uprostred	a	priliehajú	k	sebe	navzájom.
•	 Potiahnite	zvyšok	gumového	krytu	po	stranách	zariadenia	ageLOC	®	Galvanic	Body	Spa	a	zarovnajte	ho	tak,	aby	ste	nemali	po	

stranách	žiadne	vybočenia.	Uistite	sa,	že	kryt	neprekrýva	dotykovú	plochu.

21. kedy a ako mám očistiť ageloC® Galvanic Body spa?
 V záujme zvýšenia životnosti vášho ageLOC ® Galvanic Body Spa vám ho odporúčame po každom ošetrení očistiť.  

Na odstránenie nadbytočného množstva produktu z prístroja stačí jednoducho použiť navlhčenú handričku. Nepoužívajte 
chemikálie alebo rozpúšťadlá, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku. Následne osušte.

Výsledky
22. aké sú prínosy používania ageloC® Body produktov v rámci denného režimu?
 ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects boli vyvinuté 

ako doplnkové produkty. Pri ich súčasnom používaní predstavujú 
kompletný zoštíhľovací, vyhladzovací a spevňovací režim starostlivosti  
o telo. Oba produkty boli vyvinuté s obsahom vlastných zložiek vyvinutých 
technológiou ageLOC® (patentovaná technológia zameraná na 
arSupermarkers-prvotné príčiny starnutia). Pri každodennom používaní 
ráno i večer predstavuje ageLOC® Dermatic Effects produkt s obsahom 
ďalších kľúčových zložiek, ktoré hydratujú, vyhladzujú a spevňujú, ako 
aj poskytujú pokožke neustály zdroj protistarnúcich zložiek. ageLOC® 
Galvanic Body Spa v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel dodávajú 
pokožke účinné zložky pomocou vylepšenia vo forme galvanického 
prúdenia, a to pri použití raz denne po tri dni v týždni. Pri použití ageLOC® 
Dermatic Effects dvakrát denne a ageLOC® Galvanic Body Spa  
v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gel trikrát do týždňa je do pokožky 
dodávaná optimálna dávka najvyššej úrovne kľúčových protistarnúcich 
zložiek, čím sa redukujú známky starnutia.

23. kedy môžem na svojej pokožke pozorovať zlepšenie pri používaní 
ageloC® Galvanic Body spa?

 Je to individuálne. Výskum preukázal, že používatelia spozorovali zlepšenie 
v priebehu ôsmich týždňov.

24. aké sú výhody denného používania ageloC® dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects je zvlhčujúce hydratačné mlieko, určené na 

každodenné použitie. Vyhladzuje vzhľad tukovými vankúšikmi a celulitídou postihnutých partií. ageLOC® Dermatic Effects 
zlepšuje bunkovú obnovu potrebnú pre obnovu pokožky a navracia jej prirodzený a rozžiarený vzhľad. Obsahuje takisto optickú 
technológiu na okamžité rozptýlenie svetla, pričom napomáha hladšiemu výrazu pleti a zlepšuje vzhľad pokožky. Vďaka obsahu 
ageLOC® zloženia, ktoré sa zameriava na prvotné príčiny starnutia, poskytuje tento produkt každodennú dávku ageLOC® pre 
štíhlejšiu, hladšiu a pevnejšie vyzerajúcu pokožku.
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25. Čo je výhodou drážkovaného nadstavca na telo?
 Drážkovaná a patentovaná vodivá plocha ageLOC® prináša až do 10-krát viac 

kľúčových zložiek z vodivej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým 
nadstavcom ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II).

26. aké sú účinky použitia pulzujúceho galvanického prúdenia na tele?
 Hlavné (galvanické) prúdenie, či už pulzujúce alebo nie, dokáže dodať do pokožky 

nabité kľúčové zloženie, a to zlepšeným osmotickým prúdom. Toto je veľmi 
dôležité pri zvýšení prísunu kľúčových zložiek do oblastí s hrubšou pokožkou. 
Ďalší výskum preukázal, že pulzujúce prúdenie zvyšuje vibráciu tekutín, čo zase 
prispieva k zdravému obehu. Pulzujúce galvanické prúdenie stimuluje pleť, zvyšuje 
medzibunkovú komunikáciu, čím napomáha jej prečisteniu a osvieženiu, ako aj 
redukcii viditeľných známok starnutia. Pulzujúce galvanické prúdenie je optimálne 
určené na použitie na telo, aby mohli byť pokožke dodané účinky zo zlepšenej 
vibrácie tekutín.

logistika zariadenia
27. Prečo potrebujem iný prístroj pre galvanické ošetrenie tela?
 ageLOC® Galvanic Body Spa bol vyvinuý na použitie v kombinácii s ageLOC® Body Shaping Gélom na telové partie – nie 

na tvár. Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby zachytilo väčšiu cieľovú plochu vďaka patentovanej ageLOC® vodivej ploche, 
ktorá prináša až 10-krát viac kľúčových zložiek z dotykovej plochy do pokožky tela (pri porovnaní s telovým nadstavcom 
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Za druhé, tento dizajn má lepší ergonomický tvar, čo uľahčuje jeho 
použitie a manipuláciu počas ošetrovania tela. Za tretie, ageLOC® Galvanic Body Spa  
a ageLOC® Body Shaping Gel sa zameriavajú na konečné účinky/výsledky (napr. vzhľad celulitídy, zoštíhlenie, tónovanie atď ), 
odlišné od tých, ktoré sa zameriavajú na tvár. A nakoniec, pokožka tela je zosilnená, menej citlivá, a to vďaka účinku pulzujúceho 
galvanického prúdenia.

28. Prečo zariadenie vydáva pípajúci zvuk každých 10 sekúnd?
 Zariadenie ageLOC® Galvanic Body Spa je vyvinuté na tichú manipuláciu počas používania. Pípajúci zvuk v 10-sekundových 

intervaloch bol pridaný na to, aby si bol užívateľ istý, že zariadenie počas ošetrenia pracuje.

technické otázky
29. Čo by som mal urobiť, ak si myslím, že môj geloC® Galvanic Body spa nefunguje správne?
Tu sú niektoré tipy pre riešenie problémov, ak si myslíte, že ageLOC ® Galvanic Body Spa nefunguje správne:
 1. Sú funkčné batérie poriadne umiestnené v ageLOC® Galvanic Body Spa zariadení?
 2. Odstránili ste poriadne celý plastový obal z chrómu na ageLOC® Galvanic Body Spa?

Galvanické zariadenia sa dodávajú s ochranným vrchným plastovým obalom, ktorý musí byť odstránený z chrómovej časti  
a LCD displeja. Na to, aby zariadenie fungovalo správne, musíte ho odstrániť.

 3. Stlačili ste tlačidlo zapnúť/vypnúť pod LCD panelom?
Stlačte tlačidlo on/off jedenkrát a zapnite tak prístroj. Po stlačení mäkkého tlačidla sa v strede displeja objavia ageLOC® 
krúžky a doba ošetrenia v trvaní 5 minút a hodinky sa objavia pod ageLOC® krúžkami. Najprv si navlhčite prsty a dlaň 
vodou, alebo použite NaPCA Moisture Mist. Ak chcete zahájiť ošetrenie, jemne sa dotknite vodivou dotykovou plochou 
ošetrovaného miesta, aby sa naštartovalo samoprispôsobivé prúdenie. Zariadenie zapípa 1, 2- alebo 3-krát, čo signalizuje, 
že sa samo prispôsobilo vašej pleti.

	 4.	 Uchopili	ste	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	zariadenie	správne?
Galvanika je prúdenie, takže je nevyhnutné uchopiť chrómovú časť jemne navlhčenými rukami počas zatlačenia zariadenia 
do pokožky. Toto skompletizuje obvod a naštartuje prúdiaci tok. Aj malé vybočenie naruší galvanické prúdenie a ošetrenie 
sa preruší. V tomto prípade začne blikať podsvietenie a zariadenie prestane pípať, až kým sa spojenie neobnoví.
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	 5.	 Uchopili	ste	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	zariadenie	jemne	navlhčenými	rukami?
Niektoré osoby sa snažia používať ageLOC® Galvanic Body Spa veľmi suchými rukami a majú problémy pri analyzovaní svojej 
pleti. Suché ruky poriadne nepodporujú galvanické prúdenie a to môže zabrániť analýze zariadenia. Jednoduché navlhčenie 
ruky, ktorá uchopuje chrómovú časť galvanického zariadenia, zaistí správne fungovanie prúdiaceho toku.

 6. Je pomocou ageLOC® Galvanic Body Spa prístroja možné vykonať analýzu pleti, keď ho na okamih priložíme k pokožke?
Po zvolení možnosti ošetrenia a zatlačením tlačidla on/off uchopte chrómovú časť jemne vlhkou rukou a zatlačte zariadenie do 
pokožky. Nechajte ho analyzovať. To, že analyzovanie bolo zahájené, zistíte tak, že budete počuť jeden, dva alebo tri pípajúce zvuky.

 7. Myslíte si, že keď nič nepociťujete, tak nefunguje?
Počas galvanického ošetrenia väčšina ľudí nič nepociťuje. Špeciálne vyvinuté gély napomáhajú uskutočniť galvanické prúdenie 
a zabezpečujú, že sa dostáva do pokožky bez vedľajšieho diskomfortu. Galvanické zariadenie vydá každých 10 sekúnd pípajúci 
zvuk a aj keď to nepociťujete, prístroj funguje tak, že dodáva účinné zložky formou galvanického prúdenia.

30. aká je záruka prístroja ageloC® Galvanic Body spa?
 Nu Skin® garantuje pôvodnému vlastníkovi, že ageLOC® Galvanic Body Spa je bez materiálových a výrobných závad, pričom 

záruka sa vzťahuje na obdobie dvoch rokov od prvotného zakúpenia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie 
výrobku v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo úrazu. Ak sa výrobok stane nefunkčným v priebehu dvojročnej záručnej 
lehoty, prosím, kontaktujte vaše lokálne Nu Skin® zastúpenie pre zabezpečenie náhrady.

31. aký je rozdiel medzi pulzujúcim galvanickým prúdením a konštantným galvanickým prúdením?
 Konštantné galvanické prúdenie sa vyznačuje rovnomerným prúdom. Nemení svoju vlnovú dĺžku kmitov. 

Pulzujúce galvanické prúdenie sa mení medzi dvoma rozličnými pred-stanovenými úrovňami. Tieto sú však 
úplne odlišné, než striedavé prúdenie (AC). Pri striedavom prúdení sa mení polarita a nastáva fluktuácia 
medzi pozitívnymi a negatívnymi pólmi. Pulzujúce galvanické prúdenie je pre telo lepšie vhodnejšie.

32. Čo je celulitída?
 Celulitída predstavuje vysunutie tukových buniek z najhlbších vrstiev pokožky, čím sa tvoria jamky, 

viditeľné na povrchu pokožky. Pôsobí ako topografická "pomarančová kôra" alebo "hubka" a je 
viditeľná v oblasti stehien, na zadku, niekedy však aj na ramenách a bruchu.

33. ako vzniká celulitída?
 Vznik celulitídy predstavuje mierne cyklický proces, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi. Jedným 

z faktorov je, keď sa v dôsledku hrubnutia tukových buniek zmenšujú kapiláry, dochádza k narušeniu 
metabolizmu tukov a mikrocirkulácie. Ďalším faktorom je rozklad pleťových štrukturálnych bielkovín.

34. aký je rozdiel medzi tukom a celulitídou?
 Tuk je druh buniek v tele, ktorý je využívaný na skladovanie energie. Celulitída je stav, pri ktorom sa 

tuk ukladá ako topografická "pomarančová kôra" alebo "hubka" a je viditeľná v oblasti stehien, na 
zadku, niekedy však aj na ramenách a bruchu.

bezPečnostné otázky
35. Prečo je tam upozornenie, ktoré hovorí: „Pred použitím prístroja geloC® Galvanic Body spa sa poraďte so svojím lekárom ak 

ste tehotná, máte kardiostimulátor, trpíte epilepsiou, máte na zuboch kovové vyrovnávacie zariadenie či kovovú výplň zubov?“
 Aj keď je ageLOC® Galvanic Body Spa sám o sebe veľmi bezpečný a šetrný, neboli vykonané klinické štúdie, ktoré by potvrdili 

bezpečné používanie u osôb s vyššie uvedenými stavmi. Nu Skin® uvádza toto upozornenie, aby dodržal požiadavky platné pre 
elektronické zariadenia. Vplyv na osoby s kardiostimulátorom či kovovou výplňou zubov sa môže líšiť vzhľadom na individuálny 
stav	predmetných	osôb.	Upozornenie,	ktoré	je	pribalené	k	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	je	obdobným	upozornením,	ktoré	
býva	pribalené	k	ďalším	elektronickým	zariadeniam,	ako	napríklad	elektronická	zubná	kefka	či	MP3	prehrávač.	U	väčšiny	
rizikových ľudí nespôsobí žiadne poškodenie, ale existuje tu riziko u niektorých osôb. Prúdenie by mohlo ovplyvniť fungovanie 
zariadení, akými sú napríklad kardiostimulátory. Ak je to v predmetnom záujme týkajúcich sa osôb, odporúčame im kontaktovať 
zdravotného pracovníka.
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