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Genel Sorular
1. Nu Skin®’i kendi alanında eşsiz yapan nedir? 
2. arSuperMarkers Nedir?
3. Vücudumdaki gözle görülebilen yaşlanma belirtileri nelerdir?
4. ageLOC® Galvanic Body Trio neden bu kadar heyecan verici?
5. ageLOC® Galvanic Body Trio’da hangi ürünler bulunuyor?
6. Galvanik teknolojisi nasıl çalışıyor?
7. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazının eşsiz özelliği nedir?
8. ageLOC® Galvanic Body Spa kullanmanın faydaları nelerdir?

Bakım
9. ageLOC® Body Shaping Gel ile ageLOC® Dermatic Effects arasındaki farklar 

nelerdir?
10. Galvanik bakım morlukları iyileştirir mi veya azaltır mı?
11. ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® 

Dermatic Effects kilo vermeyi sağlayan ürünler midir?

Kullanım Şekli
12. Vücudun hangi bölgelerinde ageLOC® Galvanic Body Trio kullanabilirim?
13. ageLOC® Galvanic Body Spa ürününü yüzümde kullanabilir miyim?
14. Neden mevcut vücut iletkenimi kullanmaya devam etmek yerine yeni ageLOC® Galvanic Body Spa cihazını kullanmalıyım?
15. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazının üzerinde vücudun farklı bölgeleri için farklı ayarlar bulunuyor mu?
16. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazını kullanırken herhangi birşey hisseder miyim?
17. Ne kadar basınç uygulamalıyım?
18. ageLOC® Galvanic Body Spa ve ageLOC® Body Shaping Gel ürünlerini ne sıklıkta kullanmalıyım?
19. Eğer hergün ageLOC® Dermatic Effects kullanırsam bunun yanında başka vücut nemlendiricileri de kullanmam gerekir mi?
20. ageLOC® Galvanic Body Spa’nın lastik kılıfı nedir ve nasıl kullanmalıyım?
21. ageLOC® Galvanic Body Spa’yı ne zaman ve nasıl temizlemeliyim?

Sonuçlar
22. ageLOC® vücut ürünlerini kür halinde kullanmanın faydaları nelerdir?
23. ageLOC® Galvanic Body Spa kullanırsam cildimde ne kadar süre sonra farklılık görürüm?
24. Hergün ageLOC® Dermatic Effects kullanmanın faydası nedir?
25. Yivli bir vücut iletkeni yüzeyinin faydası nedir?
26. Vücut üzerinde titreşimli galvanik akım kullanmanın faydaları nelerdir?

Cihaz Lojistiği
27. Galvanik vücut bakımları için neden farklı bir cihaza ihtiyacım var?
28. Neden cihaz her 10 saniyede bir bip sesi çıkarmaktadır?
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Genel Sorular
1. nu Skin®’i kendi alanında eşsiz yapan nedir? 
 Diğer kişisel bakım şirketlerinin hiçbirisi Nu Skin®’in süper anti-aging ürün çözümleri yaratmak konusundaki eşsiz yaklaşımına 

sahip değil. Özel olarak formülize edilmiş olan bileşenlerin ürünlere katıldıkları zaman yaşlanmayı daha kaynağındayken nasıl 
etkileyebileceğine ve yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaya ve gençliği korumaya nasıl yardımcı olacağına dair özel bir anlayışımız 
var. Seçkin piyasa konumumuz, arSuperMarkers hakkındaki eşsiz bilgilerimizden kaynaklanmaktadır.

2. arSuperMarkers nedir?
 Nu Skin® önde gelen lider bilimadamlarıyla işbirliği yaparak, yaşlanmayı etkileyen süper işaretleyicileri, yada diğer adıyla 

arSuperMarkers’i belirledi. arSuperMarkers, vücut kimyasının yaşlanmamızı etkileyen parçalarıdır. Nu Skin®’in seçkin ageLOC® 
bilimi yaşlanmanın kaynaklarını hedefleyen bu buluşa dayanılarak geliştirilmiştir.

 Bu cilt işaretleyicilerinin ciltte kırışıklar, sarkmalar, renk bozukluğu, lekeler ve diğer gözle görülür yaşlılık belirtileri yaratan 
etkisinden güneşten saklanırmış gibi kaçma olanağı yoktur. ageLOC® teknolojisi cildinizin geleceğini kontrol etmenize yardımcı 
olacak şekilde yaşlanmanın bu temel kaynaklarını hedefler.

3. Vücudumdaki gözle görülebilen yaşlanma belirtileri nelerdir?
 Yaşlandıkça, ciltte yapısal proteinlerin üretilmesi yavaşlamaya başlar ve bu arada 

bu yapısal proteinleri azaltan enzimlerin varlığı da artmaya başlar. Bu durum 
ciltte daha az bütünlük ve elastiklik olmasına yol açar ve bu da sarkmaya ve şekil 
bozukluğuna neden olur. Daha da kötüsü, bu biçim ve bu proteinlerin kaybı, kalçalar, 
baldırlar, uyluklar, üst kollar ve karın bölgesi gibi önemli bölgelerde deri altında yağ 
depolanmasına ve şişmelere, dolayısıyla da selülitli görünümün artmasına neden olur.

4. ageloC® Galvanic Body Trio neden bu kadar heyecan verici?
 ageLOC® ürünleri Nu Skin®’in bugüne kadarki en başarılı ürün lansmanıdır, ve şimdi 

ageLOC®’un anti-aging faydalarını vücudunuza getiriyoruz. ageLOC® Galvanic 
Body Trio, yaşlanmayı kaynağında hedef alan tam bir bakım sistemidir. Daha ince 
ve daha şekilli bir görünüme kavuşmak isterseniz, ageLOC® genç görünen bir vücut 
elde etmek için üstün ürünleriyle eşsiz sonuçlar sağlar.

Teknik Sorular
29. Eğer ageLOC® Galvanic Body Spa cihazım düzgün çalışmıyorsa, ne yapmalıyım?
30. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazının garantisi neleri kapsar?
31. Titreşimli galvanik akımla sabit galvanik akım arasındaki fark nedir?
32. Selülit nedir?
33. Selülit nasıl oluşur?
34. Yağ ile selülit arasında ne fark vardır?

Güvenlik Soruları
35. Neden etiketinde “Hamileyseniz, kalp pili takıyorsanız, epilepsi hastasıysanız ya da metal bir implantasyonunuz varsa ageLOC® 

Galvanic Body Spa cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız” uyarısı bulunuyor?
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5. ageloC® Galvanic Body Trio’da hangi ürünler bulunuyor?
 ageLOC® Galvanic Body Trio, incelen, pürüzsüzleşen ve sıkılaşan bir görünüm sağlayan 

faydaları elde edebilmek için yeni ageLOC® Galvanic Body Spa ürününü ve iki gelişmiş anti-
aging vücut ürünü olan ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® Dermatic Effects ürünlerini 
içermektedir.

6. Galvanik teknolojisi nasıl çalışıyor?
 Kozmetik galvanik bakımlar, tıpkı manyetik kutuplarda olduğu gibi, aynı yüklerin birbirini 

itmesi zıt kutupların birbirini çekmesi gibi temel prensipleri kullanır. Temel ürünlerin formülleri, 
pozitif ya da negatif yük içeren ana bileşenler içerebilir. Galvanik bir cihaz ürünle aynı yükte 
de ayarlanabilir. Aynı yüklerin birbirini itmesi sayesinde ürün cildin içine “itilir” ve böylece 
temel bileşenler kolayca iletilir. Pozitif ve negatif galvanik akımların cilde dikkatli bir şekilde 
uygulanması sonucunda bir kişi pek çok faydalı cilt bakımını yapabilir.

7. ageloC® Galvanic Body Spa cihazının eşsiz özelliği nedir?
 ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı ageLOC® Body Shaping Gel ile birlikte vücut üzerinde 

(yüz üzerinde değil) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, iletken yüzey ile cilt arasında (ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II vücut iletkeni ile karşılaştırıldığı zaman) 10 kat daha fazla miktarda önemli bileşen alabilen patent 
bekleyen ageLOC® iletken yüzeyi ile daha geniş bir yüzey alanı hedeflemek için tasarlanmıştır. İkinci olarak, vücut bakımları 
esnasında daha kolay kullanımı ve tutulması nedeniyle bu tasarım daha ergonomiktir. Üçüncüsü, ageLOC® Galvanic Body 
Spa ve ageLOC® Body Shaping Gel, yüz için hedeflenenlerden daha farklı nihai faydalar/sonuçlar alınmasını (yani, selülitlerin 
görünümünü, incelmeyi, sıkılaşmayı, vs.) hedefler. Son olarak, vücuttaki deri daha kalındır ve daha az duyarlıdır, ve bu yüzden de 
titreşimli akımdan hem daha fazla faydalanır hem de akıma daha kolay tepki verir.

8. ageloC® Galvanic Body Spa kullanmanın faydaları nelerdir?
 ageLOC® Galvanic Body Spa vücuda galvanik yararlar sağlar. Kolların, karnın, uylukların ve kalçaların daha geniş alanlarını 

daha iyi şekilde hedefleyen ve vücudun kıvrımlarını daha iyi kavrayan daha geniş bir iletken alanı sayesinde ergonomik olarak 
tasarlanmıştır. Ayrıca bu cihazda Nu Skin®’in patent bekleyen yivli yüzeyi (ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II vücut iletkeni ile karşılaştırıldığı zaman 10 kat daha fazla miktarda önemli bileşen alabilen) bulunmaktadır. Ayrıca, ageLOC® 
Galvanic Body Spa cihazında, kollar, karın, kalça ve uyluklar üzerindeki anti-aging efektlerini maksimize eden ve patent bekleyen 
titreşimli teknolojisi bulunmaktadır. Bu cihaz, yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini azaltmak için cildin canlandırılmasına, 
temizlenmesine ve tazelenmesine yardımcı olur.

Bakım
9. ageloC® Body Shaping Gel ile ageloC® Dermatic Effects arasındaki farklar nelerdir?
 Hem ageLOC® Body Shaping Gel hem de ageLOC® Dermatic Effects yağların ve selülitlerin görünümünü pürüzsüzleştirmek 

ve cildin sıkı görünümünü artırmak için geliştirilmiştir, ve her ikisi de yaşlanmanın kaynaklarını hedefleyen ageLOC® 
bileşenleriyle formüle edilmiştir. Bu ürünler daha ince, pürüzsüz ve sıkı bir görünüme sahip olmanıza yardımcı olur. Ancak, onları 
birbirinden ayıran önemli noktalar vardır.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel,	önemli	bileşenlerin	cilde	nüfuz	etmesine	yardımcı	olan	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	cihazı	
ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Sağlıklı görünen bir ciltte bulunan yapısal proteinleri kuvvetlendirerek cildin zinde 
yapısını korumaya yardımcı olan bileşenler içerir. Ayrıca, yaşlanmanın belirtilerini azaltırken bir yandan da cildinizi tazelemeye, 
arındırmaya ve yeniden enerji kazandırmaya yardımcı olmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	cildin	yenilenmesi	için	gerekli	olan	hücre	yenilenmesini	artırır	ve	böylece	cildin	doğal	parlak	yapısını	
geri getirir. Ayrıca, cildin daha pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin görünümünün güzelleşmesini sağlamak için ışığı 
anında dağıtan bir teknoloji içerir. Günlük nemlendirme sağlar ve cildi anında pürüzsüzleştirir, ve bir yandan da ageLOC® Body 
Shaping Gel’in (ageLOC® Dermatic Effects galvanik akımlarla kullanım için uygun değildir) faydalarını artırmaya yardımcı olur.

10. Galvanik bakım morlukları iyileştirir mi veya azaltır mı?
 Nu Skin®’in Galvanic Spa cihazları yalnızca sağlıklı cilt üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu cihazlar zedelenmiş kılcal 

damarlar üzerinde ve/veya morluklar üzerinde, herhangi bir cilt problemini iyileştirmek veya hafifletmek için kullanılmamalıdır.
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11. ageloC® Galvanic Body Spa, ageloC® Body Shaping Gel ve ageloC® 
Dermatic Effects kilo vermeyi sağlayan ürünler midir?

 Hayır, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® 
Dermatic Effects kilo vermeyi sağlayan ürünler değildir. ageLOC® Body ürünleri 
yağların ve selülitlerin görünümünü minimize etmek ve pürüzsüzleştirmek, 
cildin sıkı görünümünü geliştirmek ve cildin genç görünümünü desteklemek için 
geliştirilmiştir.

kullanım Şeklİ
12. Vücudun hangi bölgelerinde ageloC® Galvanic Body Trio kullanabilirim?
 Nu Skin®, ageLOC® Galvanic Body Trio’yu kollar, alt karın, uyluklar ve kalçalar 

üzerinde kullanım için geliştirmiştir.

13. ageloC® Galvanic Body Spa ürününü yüzümde kullanabilir miyim?
 Hayır. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı yüz üzerinde kullanım için 

tasarlanmamıştır veya uygun değildir ve böylesi bir kullanım önerilmemektedir. 
Ergonomik olarak, ageLOC® Galvanic Spa System® II yüz hatlarını en iyi şekilde 
takip edebilir ve ageLOC® Galvanic Body Spa spesifik olarak vücut hatlarını takip 
edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

14. neden mevcut vücut iletkenimi kullanmaya devam etmek yerine yeni ageloC® 
Galvanic Body Spa cihazını kullanmalıyım?

 Yeni ageLOC® Galvanic Body Spa’nın vücut için spesifik olarak tasarlanan 
ergonomik tasarımı cihazın vücudunuzun hatlarını daha iyi takip edebilmesini sağlamaktadır. Tescilli yivli ageLOC® yüzeyi daha 
geniş iletken alanı sayesinde daha fazla cildi kapsamakta, ve sabit bir şekilde daha fazla miktarda ürünün ciltle cihaz arasında 
bulunmasını sağlayarak daha fazla bileşeni cilde iletmektedir. Yeni titreşimli galvanik akım, bir yandan sıvıların hareketini ve 
pisliklerin temizlenmesini artırmaya ve canlandırmaya yardımcı olurken, bir yandan da cildinize daha fazla enerji sağlamaktadır.

15. ageloC® Galvanic Body Spa cihazının üzerinde vücudun farklı bölgeleri için farklı ayarlar bulunuyor mu?
 ageLOC® Galvanic Body Spa’da, ageLOC® Body Shaping Gel ile birlikte kullanıma uygun olan yalnızca bir tek ayar 

bulunmaktadır.

16. ageloC® Galvanic Body Spa cihazını kullanırken herhangi birşey hisseder miyim?
 ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II cihazında olduğu gibi, ageLOC® Galvanic Body Spa cihazının 

kullanıcılarının da cihazın önerildiği şekilde kullanılması halinde bakım esnasında herhangi birşey hissedeceğini sanmıyoruz. Bazı 
çok hassas kişiler hafif bir ısınma hissi hissedebilir, fakat hiçbir rahatsızlık hissinin yaşanması beklenmemektedir.

17. ne kadar basınç uygulamalıyım?
 Nu Skin®’in Galvanic Spa cihazları hafif bir basınçla çok nazikçe kullanılmalıdır. Maksimum faydayı elde etmek için basınç 

uygulamak gerekmez. Galvanik akımlar bunu sizin için yapar.

18. ageloC® Galvanic Body Spa ve ageloC® Body Shaping Gel ürünlerini ne sıklıkta kullanmalıyım?
 En iyi sonuçları elde etmek için ageLOC® Body Shaping Gel ürününün ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı ile birlikte günde 

bir defa haftada üç gün kullanılması gerekir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Galvanic Spa cihazınızla birlikte gelen talimatlara 
bakınız. ageLOC® Galvanic Body Spa yalnızca talimatlarda anlatıldığı şekilde kullanılmalıdır.

19. Eğer hergün ageloC® Dermatic Effects kullanırsam bunun yanında başka vücut nemlendiricileri de kullanmam gerekir mi?
 ageLOC® Dermatic Effects hedeflenen bölgeler (uyluklar, kalçalar, karın ve kollar) üzerinde günlük olarak kullanılması 

gereken bir losyondur. Eğer kullanımdan sonra bu bölgelerde ya da vücudun başka yerlerinde cildin daha fazla neme ihtiyacı 
olursa ve/veya gerginlik hissedilirse, ilaveten Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® ya da Body Smoother gibi bir Nu Skin® 
nemlendiricisi kullanılmasını tavsiye ederiz.
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20. ageloC® Galvanic Body Spa’nın lastik kılıfı nedir ve nasıl kullanmalıyım?
 ageLOC® Galvanic Body Spa geniş bir alan üzerinde ıslak ortamlarda kullanıldığı için, nemin cihazın içine girmesini engellemek 

için bir takım önlemler aldık. Her cihazda bir adet harici yerleştirilmiş lastik kılıf bulunmaktadır. Lastik kılıf cihaza sıkı sıkıya 
yerleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kapağın amacı jelin ya da suyun dışarıdaki batarya bölmesine sızmasını önlemek ve 
ayrıca cihaza daha iyi hakim olunmasını sağlayarak konforu artırmaktır. Bu nedenle, ageLOC® Galvanic Body Spa cihazını her 
kullanışınızda bu lastik kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Cihazın üzerine lastik kılıfın başarılı bir şekilde takılması için izlenmesi 
gereken dört aşamayı aşağıda bulabilirsiniz:

•	 Lastik	kılıfı	her	iki	ok	da	yukarıyı	işaret	edecek	şekilde	dikey	olarak	yerleştirin.
•	 Öncelikle	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	cihazının	tabanını	(yani	batarya	bölmesini)	kılıfa	yerleştirin	ve	oku	cihazın	ortasıyla	

hizalayın.
•	 Nazik	bir	şekilde	üst	kısmını	cihazın	üst	kısmına	çekin	ve	her	iki	okun	da	ortaya	geldiğinden	ve	birbiriyle	hizalandığından	emin	

olun.
•	 Lastik	kılıfın	kalan	kısmını	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	cihazının	yan	taraflarına	çekin	ve	yanlarda	herhangi	bir	bozuk	alan	

kalmadığından emin olmak için kılıfı düzleştirin. Lütfen kılıfın iletken yüzeyle üst üste gelmediğinden emin olun.

21. ageloC® Galvanic Body Spa’yı ne zaman ve nasıl temizlemeliyim?
 ageLOC® Galvanic Body Spa cihazınızın dayanıklılığını artırmak istiyorsanız, her bakımdan sonra cihazınızı temizlemenizi 

tavsiye ederiz. Sadece nemli bir bez kullanarak kalan fazla ürünü cihazınızdan temizleyin. Sert kimyasal temizleme maddeleri 
veya çözeltileri kullanmayın, aksi takdirde ürününüz zarar görebilir. İyice kurulayın.

Sonuçlar
22. ageloC® vücut ürünlerini kür halinde kullanmanın faydaları nelerdir?
 ageLOC® Body Shaping Gel ve ageLOC® Dermatic Effects birbirini 

bütünleyici ürünler olarak geliştirilmiştir. Bir arada kullanıldıkları zaman 
vücut için tam anlamıyla daha ince, pürüzsüz ve sıkı bir cilt bakım 
kürü sağlarlar. Her iki ürün de ageLOC® bilimi (yaşlanma kaynağı 
arSuperMarkers’ı hedefleyen patent başvurusu yapılmış bir teknoloji) 
tarafından kanıtlanmış olan tescilli bileşenler içerecek şekilde formüle 
edilmiştir. Hergün sabah ve gece kullanılan ageLOC® Dermatic Effects 
pürüzsüzleştirirken ve sıkılaştırırken nemlendiren pekçok ilave bileşen içerir 
ve bu önemli anti-aging bileşenlerinin cildinize sürekli bir şekilde temin 
edilmesini sağlar. ageLOC® Body Shaping Gel ile kullanılan ageLOC® 
Galvanic Body Spa haftada üç gün, günde bir defa kullanıldığında cilde 
faydalı bileşenler temin etmek için çalışır ve galvanik akım bileşenlerin 
iletilmesini güçlendirir. ageLOC® Dermatic Effects günde iki defa 
kullanıldığında ve ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı ageLOC® Body 
Shaping Gel ile birlikte haftada üç defa kullanıldığında önemli anti-aging 
bileşenlerinin optimum şekilde nüfuz etmesini sağlar.

23. ageloC® Galvanic Body Spa kullanırsam cildimde ne kadar süre sonra 
farklılık görürüm?

 Sonuçlar herkeste farklı seyredecektir. Zamana ilişkin araştırmalar 
kullanıcıların sekiz hafta gibi kısa bir sürede iyileşme görebileceğini 
göstermektedir.

24. Hergün ageloC® Dermatic Effects kullanmanın faydası nedir?
 ageLOC® Dermatic Effects günlük olarak kullanılabilen nemlendirici bir losyondur ve yağların ve selülitlerin görünümünü 

azaltır. ageLOC® Dermatic Effects gerekli hücre yenilenmesini artırır ve böylece doğal parlak yapısını geri getirir. Ayrıca, cildin 
daha pürüzsüz görünmesini ve cildin yüzeyinin görünümünün güzelleşmesini sağlamak için ışığı anında dağıtan bir teknoloji 
içerir. Vücudun temel yaşlanma kaynaklarını hedefleyen ageLOC® bileşenleriyle formüle edilen bu ürün daha ince, pürüzsüz ve 
sıkı görünen bir cilt için günlük olarak ve sürekli bir ageLOC® dozu sağlar.
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25. Yivli bir vücut iletkeni yüzeyinin faydası nedir?
 Bu cihaz, iletken yüzey ile cilt arasındaki kritik alanda 10 kat daha fazla (ageLOC® 

Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II vücut iletkeni ile karşılaştırıldığı zaman) 
miktarda önemli bileşen alabilen patent bekleyen yivli ageLOC® iletken yüzeyi ile 
daha geniş bir yüzey alanı hedeflemek için tasarlanmıştır.

26. Vücut üzerinde titreşimli galvanik akım kullanmanın faydaları nelerdir?
 Doğrudan galvanik akımlar, titreşimli olsa da olmasa da, ozmotik akışı geliştirerek 

benzer şekilde yüklenmiş olan önemli bileşenlerin cilde nüfuz etmesine yardımcı 
olabilir. Bu, daha kalın derili bölgelere önemli bileşenlerin nüfuz etmesini artırmak 
için çok önemlidir. Yapılan ilave araştırmalar titreşimli akımın sıvı titreşimini artırdığını 
ve böylece sağlıklı sirkülasyonu desteklediğini göstermiştir. Titreşimli galvanik akım 
cildi arındırmayı ve tazelemeyi desteklemek ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini 
azaltmak için cildi canlandırmaya ve hücresel iletişimi artırmaya yardımcı olur. 
Titreşimli galvanik akımlar cildin güçlü sıvı titreşiminden faydalanabileceği vücut 
üzerinde kullanılmak üzere optimal olarak tasarlanmıştır.

Cİhaz lojİStİğİ
27. Galvanik vücut bakımları için neden farklı bir cihaza ihtiyacım var?
 ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı ageLOC® Body Shaping Gel ile birlikte yüz üzerinde değil vücut üzerinde kullanmak 

için tasarlanmıştır. Bu cihaz, iletken yüzey ile cilt arasında 10 kat daha fazla (ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® 
II vücut iletkeni ile karşılaştırıldığı zaman) miktarda önemli bileşen alabilen patent bekleyen ageLOC® iletken yüzeyi ile daha 
geniş bir yüzey alanı hedeflemek için tasarlanmıştır. İkinci olarak, vücut bakımları esnasında daha kolay kullanımı ve tutulması 
nedeniyle bu tasarım daha ergonomik. Üçüncüsü, ageLOC® Galvanic Body Spa ve ageLOC® Body Shaping Gel, yüz için 
hedeflenenlerden daha farklı nihai faydalar/sonuçlar alınmasını (yani, selülitlerin görünümünü, incelmeyi, sıkılaşmayı, vs.) 
hedefler. Son olarak, vücuttaki deri daha kalındır ve daha az duyarlıdır, ve bu yüzden de titreşimli akımdan hem daha fazla 
faydalanır hem de akıma daha kolay tepki verir.

28. neden cihaz her 10 saniyede bir bip sesi çıkarmaktadır?
 ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın her 10 saniyede bir çıkardığı bip sesi 

kullanıcıya bakımın hala devam ettiğini belirtmek için tasarlanmıştır.

teknİk Sorular
29. Eğer ageloC® Galvanic Body Spa cihazım düzgün çalışmıyorsa, ne yapmalıyım?
Eğer ageLOC® Galvanic Body Spa cihazınız doğru çalışmıyorsa, sorunu çözmek için işte bazı ipuçları:
 1. Yeni piller ageLOC® Galvanic Body Spa cihazında doğru şekilde yerleştirilmiş mi?
 2. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazındaki krom üzerinden bütün plastik bantlar söküldü mü?

Galvanic cihazı üzerindeki koruyucu bantlarla beraber gönderilir ve cihaz kullanılmaya başlamadan önce LCD ekrandan ve 
krom kısmından çıkarılması gerekir. Cihazın gerektiği şekilde çalışabilmesi için sökülmeleri gerekir.

 3. LCD panelin altındaki on/off (açma/kapama) tuşuna basılmış mı?
Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna bir kez basın. Yumuşak tuşa bastıktan sonra, ageLOC® halkaları ekranın 
ortasında belirir ve 5 dakikalık bakım süresi ve saat ageLOC® halkalarının altında belirir. İlk olarak parmaklarınızı ve 
avucunuzu su ya da NaPCA Moisture Mist ile iyice nemlendirin. Bakımın başlaması amacıyla, akım seviyesinin kendi 
kendine ayarlanabilmesi için iletkenin yüzeyini nazikçe bakım bölgesine temas ettirin. Cihaz, cildinize göre kendi kendini 
ayarlandığını belirtmek üzere bir, iki veya üç defa bip sesi çıkaracaktır.

 4. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı doğru şekilde tutuluyor mu?
Galvanik bir elektrik akımıdır, bu yüzden cihazı cildinize dayadığınızda hafif nemli elinizle krom paneli tutmanız 
gerekmektedir.Böylece devreyi tamamlayarak akım akışının devam etmesini sağlarsınız. Herhangi bir şekilde her iki taraftan 
birinde temas kesildiği taktirde akım kesilecek ve bakımınız yarıda kalacaktır. Bu durumda, arka ışık yanıp sönecektir ve devre 
yeniden kuruluncaya dek cihaz bip sesi çıkarmayı durduracaktır.
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 5. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı hafif nemli ellerle mi tutuluyor?
Bazı bireyler ageLOC® Galvanic Body Spa cihazını çok kuru elle kullanmaya çalıştıklarında ciltlerinin analiz edilmesinde zorluk 
yaşamışlardır. Kuru eller galvanik akımı gerektiği şekilde iletmez, bu durumda cihazın analiz yapması engellenebilir. Galvanik 
cihazının krom panelini tutan elin hafif nemlendirilmesi sayesinde gerekli akım akışı sağlanabilir.

 6. ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı cildi analiz etmesi için bir müddet cilt üzerinde bekletildi mi?
Açma/kapama düğmesine basıp bakım opsiyonunu seçtikten sonra, krom paneli hafif nemli elinizle tutun ve cihazı cildinize 
bastırın. Analiz etmesini bekleyin. Analizin yapıldığını bir, iki veya üç bip sesi duyduğunuzda anlayacaksınız.

 7. Hiçbirşey hissetmediğiniz için cihazın çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?
Galvanik bakımı süresince çoğu kimse birşey hissetmez. Özel formüllü jeller galvanik akımının iletilmesine yardımcı olur 
ve hiçbir rahatsızlık hissi vermeden cilde nüfuz edilmesini sağlar. Hiçbirşey hissetmediğiniz halde cihaz, çalıştığını her 10 
saniyede bir bip sinyali vererek göstermekte ve galvanik akımı ile cildinize faydalı bileşenler göndermeye devam etmektedir.

30. ageloC® Galvanic Body Spa cihazının garantisi neleri kapsar?
 Nu Skin®, malzeme ve işçilik hatalarına karşın, ageLOC® Galvanic Body Spa cihazını satın alan asıl sahibine satın alındığı asıl 

tarihten itibaren iki yıl süresince garanti verir. Kaza veya kötü kullanım sonucunda üründe meydana gelen hasarlar garanti 
kapsamının dışındadır. Eğer ürününüz iki yıllık garanti süresi içinde arızalanırsa, lütfen değiştirme işlemleri için yerel Nu Skin® 
ofisi ile irtibata geçiniz.

31. Titreşimli galvanik akımla sabit galvanik akım arasındaki fark nedir?
 Sabit galvanik akımda sabit bir akış vardır. Titreşimi yoktur veya derinliği değişmez. Titreşimli galvanik 

akım iki adet önceden belirlenmiş farklı seviye arasında değişen akımdır. Unutmayın ki, bunlar alternatif 
akımlardan (AC) çok farklıdır. Alternatif akımlarda polarite pozitif ile negatif kutuplar arasında dalgalanır. 
Titreşimli galvanik akım vücut için çok daha uygundur.

32. Selülit nedir?
 Selülit yağ hücrelerinin cildin en derin tabakasından dışarı çıkması ve cildin yüzeyinden görülebilen 

çukurlar oluşturmasıdır. Uyluklarda ve kalçalarda ve bazen de kollarda ve karında görülen “portakal 
kabuğu” ya da “şilte” tipi yüzey şekilleridir.

33. Selülit nasıl oluşur?
 Selülit oluşumu birden fazla etkenden etkilenen bir nevi döngüsel bir süreçtir. Etkenlerden birisi 

yağ hücrelerinin şişmanladıkça kılcal damarları sıkıştırması ve böylece yağ metabolizmasını 
ve mikrosirkülasyonu bozmasıdır. Bir diğer etkense, cildin yapısındaki yapısal proteinlerin 
parçalanmasıdır.

34. Yağ ile selülit arasında ne fark vardır?
 Yağ vücutta bulunan ve enerji depolamak için kullanılan bir tür hücredir. Selülit ise, yağ depolarının 

uyluklarda ve kalçalarda ve bazen de kollarda ve karında görülen “portakal kabuğu” ya da “şilte” tipi 
yüzey şekilleridir.

Güvenlİk Soruları
35. neden etiketinde “Hamileyseniz, kalp pili takıyorsanız, epilepsi hastasıysanız ya da metal bir implantasyonunuz varsa 

ageloC® Galvanic Body Spa cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız” uyarısı bulunuyor?
 ageLOC® Galvanic Body Spa cihazı son derece güvenli ve nazik bir cihaz olmasına rağmen, söz konusu bireyler üzerinde 

kullanılmasının güvenli olduğunu kanıtlayacak klinik çalışmalar yapılmamıştır. Nu Skin® ayrıca elektronik cihaz kullanımına ilişkin 
düzenlemelerle uyumu sağlamak için de bu uyarıyı yapmaktadır. Kalp pili ya da metal implantasyon taşıyan kişiler üzerindeki 
etkisi bireylerin durumuna göre değişkenlik gösterecektir. ageLOC® Galvanic Body Spa beraberinde verilen uyarılar, elektrikli 
diş fırçası veya MP3 çalar gibi diğer elektrikli cihazlar için olanlarla aynıdır. Birçok kişi için sorun olmayacaksa da bazı bireylerde 
sorun çıkması olasıdır. Akımlar kalp pili gibi cihazların işlevlerine parazit yapabilir. Endişe duyan bireylerin bağlı oldukları sağlık 
kuruluşlarına danışmalarını öneririz.
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