Набір ageLOC® GALVANIC BODY TRIO
Часті Питання
Загальні Питання
1. Чому компанія Nu Skin® є унікальною у своїй індустрії?
2. Що таке arSuperMarkers?
3.	Як проявляються видимі ознаки старіння тіла?
4. У чому унікальність нового набору ageLOC® Galvanic Body Trio?
5.	Яка продукція входить в набір ageLOC® Galvanic Body Trio?
6.	Як працює гальванічний струм?
7. Чим унікальний прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. У чому переваги нового приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?

Проведення Процедур
9. В чому різниця між шейпінг гелем ageLOC® Body Shaping Gel і
коригувальним лосьйоном для тіла ageLOC® Dermatic Effects?
10. Чи ефективні гальванічні процедури при лікуванні синяків або
зменшення їх прояву?
11. Чи сприяють прилад ageLOC® Galvanic Body Spa, антицелюлітний гель
ageLOC® Body Shaping Gel і коригувальний лосьйон для тіла ageLOC®
Dermatic Effects схудненню?

Застосування
12.	На яких ділянках тіла можна використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Чи можна використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Spa на шкірі обличчя?
14. Чому насадка нового приладу ageLOC® Galvanic Body Spa краще за звичайну провідну насадку для тіла приладу
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
15. Чи необхідно задавати різні програми на приладі ageLOC® Galvanic Body Spa для різних ділянок тіла?
16.	Які відчуття вважаються нормальними при використанні приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. З якою силою необхідно притискати прилад до тіла під час проведення процедури?
18.	Як часто необхідно використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Spa з шейпінг гелем ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Чи слід використовувати додатковий зволожуючий засіб в додаток до щоденного використання
коригувального лосьйону для тіла ageLOC® Dermatic Effects?
20. Що таке спеціальне гумове покриття приладу ageLOC® Galvanic Body Spa і для чого воно призначене?
21. Коли і як слід чистити прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?

Результати
22. У чому користь регулярного використання продукції для тіла з технологією ageLOC®?
23.	Як швидко можна чекати видимого результату на шкіру після використання приладу ageLOC® Galvanic Body
Spa?
24.	Навіщо використовувати Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects щодня?
25. У чому перевага використання борознистої провідної насадки для тіла?
26. В чому перевага використання пульсуючого гальванічного струму на шкірі тіла?

Технічний стан приладу
27.	Навіщо необхідно використовувати інший прилад для проведення гальванічних процедур на тілі?
28. Чому прилад видає звукові сигнали кожні 10 секунд?
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Технічні Питання
29. Що мені робити, якщо мені здається, що прилад ageLOC® Galvanic Body Spa працює не коректно?
30.	Які гарантійні умови на прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. У чому різниця між пульсуючим і постійний гальванічними струмами?
32. Що таке целюліт?
33.	Як з'являється целюліт?
34. У чому різниця між целюлітом і підшкірним жиром?

Питання про безпеку
35. Чому вказано наступне застереження: "Проконсультуйтеся з лікарем перед початком використання приладу
ageLOC® Galvanic Body Spa, якщо Ви вагітні, у Вас є кардіостимулятор або інший подібний пристрій, Ви
страждаєте епілепсією, або іншими захворюваннями або у Вас є металеві імплантанти"?

Загальні Питання

1. Чому компанія Nu Skin® є унікальною у своїй індустрії?
Компанія Nu Skin® розробила унікальну стратегію комплексного підходу до боротьби із старінням. Цей підхід
заснований на знанні і унікальності компонентів нашої продукції, яка дійсно здатна впливати на головні причини
старіння, що у свою чергу, допомагає зберегти молодість, як зовні так і зсередини. Наша унікальна перевага на ринку
є результатом відкриття, так званих, супер маркерів SuperMarkers.
2. Що таке arSuperMarkers?
У співпраці з провідними ученими, компанія Nu Skin® відкрила, так звані, вікові супер маркери або arSuperMarkers.
Вікові супер маркери або "arSupermarkers" - термін, придуманий компанією Nu Skin® для опису компонентів хімічних
процесів в організмі, що впливають на вікові процеси, які є головними причинами старіння.
На відміну від сонячної дії, від даних супер маркерів не можна ніяк сховатися, що є причиною виникнення
нерівностей шкіри, зморшок, обвислої шкіри, зміни кольору, гіпер пігментації і інших видимих ознак старіння шкіри.
Технологія ageLOC® ефективно впливає на ці головні причини старіння, допомагаючи робити шкіру молодшою зараз
і в майбутньому.
3.	Як проявляються видимі ознаки старіння тіла?
З віком, рівень вироблення структурних протеїнів знижується, тоді як
присутність ензимів, які руйнують ці клітинні протеїни - збільшується. Це
призводить до руйнування структури клітин і зниження еластичності шкіри,
що служить причиною появи обвислої шкіри і втрати ії пружності. Крім того,
при швидкому руйнуванні цих протеїнів, починає активізуватися підшкірно
жирова клітковина в таких місця як ноги, стегна, сідниці, верхньої частини рук
і на животі, призводячи до появи видимих ознак целюліту.
4. У чому унікальність нового набору ageLOC® Galvanic Body Trio?
Запуск продукції з технологією ageLOC® став найуспішнішим дебютом компанії
за усю її історію і зараз настала пора нової продукції по догляду за тілом з
цією унікальною технологією. Набір ageLOC® Galvanic Body Trio з революційно
новою продукцією - це сучасна система догляду за тілом, яка впливає на
головні причини старіння. Коли мова заходить про ефективний засіб для
омолоджування шкіри, тут технології ageLOC® немає рівних.
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5.	Яка продукція входить в набір ageLOC® Galvanic Body Trio?
Набір ageLOC® Galvanic Body Trio - це система, яка складається з нової продукції,
такий як прилад ageLOC® Galvanic Body Spa і двох інноваційних антивікових засобів по
відходу за тілом - шейпінг гелю ageLOC® Body Shaping Gel і коригувального лосьйону
для тіла ageLOC® Dermatic Effects, які зроблять вашу шкіру більше підтягнутою, рівною і
допоможуть повернуть їй молодість і красу.
6.	Як працює гальванічний струм?
Гальванічні струм заснований на головних принципах як і однойменні заряди, які
відштовхуються один від одного, так і різнойменні притягуються - подібно до магнітних
полів. Продукція розробляється з урахуванням що, ключові компоненти будт містити як
і позитивні заряди так і негативні. Прилад також розроблений з урахуванням того, щоб
мати однойменний заряд з ключовими компонентами супутньої продукції. Дослідження
показали, що пульсуючі струми здатні посилювати вібрацію рідини, що покращує
кровообіг в клітинах шкіри.
7. Чим унікальний прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa спеціально розроблений для спільного
використання з антицелюлітним гелем ageLOC® Body Shaping Gel на певних частинах тіла - НЕ обличчя. Цей прилад
має провідну насадку ageLOC®, що патентується, яка посилює проникнення ключових компонентів до клітин шкіри
до 10 разів ефективніше (в порівнянні з попередніми насадками приладу). По-друге, прилад має більш ергономічний
дизайн для зручнішого використання. У третіх, прилад ageLOC® Galvanic Body Spa і антицелюлітний гель ageLOC®
Body Shaping Gel спрямовані на досягнення певного результату (зменшення прояву целюліту, вирівнювання шкіри і
так далі), який відрізняється від використання на шкірі обличчя. І зрештою, шкіра на тілі товще і менш чутлива чим на
обличчі, що дозволяє отримати максимальний результат від використання пульсуючого гальванічного струму.
8. У чому переваги нового приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?
Посилює доставку ключових компонентів до клітин шкіри. Оптимальна напруга пульсуючого гальванічного струму
стимулює, сприяє очищенню і оновленню клітин шкіри, а також допомогає зменшити зовнішні прояви старіння
шкіри. Лабораторні дослідження показують, що процедури з використанням гальванічного струму посилюють
доставку анти-вікових компонентів, які діють до 24 годин. Автоматично настроює гальванічний розряд до вашого
типу шкіри - відтворює необхідну напругу струму для оптимальної ефективності процедури. Поліпшена ергономіка
- нова форма приладу ageLOC® Galvanic Body Spa спеціально розроблена для кращого контакту з поверхнею вашої
шкіри. Електропровідна поверхня ageLOC® - ефективніша струмопровідна поверхня приладу сприяє посиленню
доставки ключових компонентів ageLOC® до клітин шкіри вашого тіла до 10 разів більше.

Проведення Процедур

9. В чому різниця між шейпінг гелем ageLOC® Body Shaping Gel і коригувальним лосьйоном для тіла ageLOC®
Dermatic Effects?
Обидва засоби шейпінг гель ageLOC® Body Shaping Gel і коригувальний лосьйон для тіла були розроблені для
зменшення проявів підшкірної жирової тканини, целюліту, вирівнювання тону шкіри і її підтягування. Ці засоби
допомагають виглядати і почувати себе молодими. Проте, між ними існують деякі відмінності.
• Шейпінг гель ageLOC® Body Shaping Gel був спеціально розроблений для використання разом з приборм
ageLOC® Galvanic Body Spa, що посилює доставку ключових компонентів засобу до клітин шкіри. Посилює синтез
позаклітинного матриксу (ЕМ) шкіри, допомагаючи підтримувати пружність і підтягнутість шкіри.
• Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects посилює процеси клітинного оновлення, необхідні
для підтримки здорового кольору шкіри. Він також містить технологію дифузного освітлення, яке допомагає шкірі
виглядати гладшою і рівнішою. Забезпечує щоденне зволоження шкіри, посилюючи ефект антицелюлітного гелю
ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects не підходить для використання з гальванічним струмом).
10. Чи ефективні гальванічні процедури при лікуванні синяків або зменшення їх прояву?
Прилади Nu Skin®'s Galvanic Spa можна використовувати тільки на здоровій шкірі. Забороняється використання
приладу на пошкодженій шкірі або що має певні зміни, лопнуті капіляри і/або гематоми.
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11. Чи сприяють прилад ageLOC® Galvanic Body Spa, антицелюлітний гель ageLOC® Body
Shaping Gel і коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects схудненню?
Ні, прилад ageLOC® Galvanic Body Spa, антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping
Gel і коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects не сприяють
схудненню. Продукція для тіла з технологією ageLOC® спрямована на зменшення
зовнішніх ознак целюліту, поліпшення зовнішнього вигляду, підвищення пружності і
підтягнутості шкіри.

Застосування

12.	На яких ділянках тіла можна використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Trio?
Новий прилад Nu Skin® ageLOC® Galvanic Body розроблений для використання на
верхній частині рук, нижньої частини живота, стегнах і сідницях.
13. Чи можна використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Spa на шкірі обличчя?
Ні. Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa не призначений для використання на шкірі
обличчя. Цей прилад був розроблений спеціально для тіла. Прибор спеціально
розроблений для повторення контурів вашого тіла і при спільному використанні
з антицелюлітним гелем ageLOC® Body Shaping Gel можна зменшити зовнішні
прояви целюліту, зробити шкіру підтягнутою і пружною. Прилад робить пульсуючий
гальванічний струм, який значно сприяє проникненню ключових компонентів в
клітини шкіри вашого тіла. Використовувати строго за призначенням.
14. Чому насадка нового приладу ageLOC® Galvanic Body Spa краще за звичайну
провідну насадку для тіла приладу ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II?
Розроблений спеціально для використання на поверхні тіла, новий прилад ageLOC®
Galvanic Body Spa має дуже ергономічний дизайн, дозволяючи приладу плавніше
повторювати його контури. Революційно нова борозниста насадка ageLOC® має велику площу контакту з шкірою тіла, що
дозволяє набагато швидше і ефективніше проводити омолоджуючі процедури, що у свою чергу, дозволяє посилювати
проникнення важливих компонентів ageLOC® в клітини шкіри. Також пульсуючий гальванічний струм сприяє стимуляції і
прискоренню руху рідини в тілі, виведенню токсинів і продуктів обміну, заряджаючи вашу шкіру енергією молодості.
15. Чи необхідно задавати різні програми на приладі ageLOC® Galvanic Body Spa для різних ділянок тіла?
Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa має тільки одне налаштування, яке працює виключно з шейпінг гелем ageLOC®
Body Shaping Gel.
16.	Які відчуття вважаються нормальними при використанні приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?
Так само як і з використанням приладу ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, ми не можемо точно сказати
які відчуття вважаються нормальними під час проведення процедури з новим приладом ageLOC® Galvanic Body Spa,
враховуючи, що прилад використовується за призначенням. Деякі люди з чутливою шкірою можуть відчувати легке
пощипування і тепло, не більше того.
17. З якою силою необхідно притискати прилад до тіла під час проведення процедури?
Не слід сильно натискати на прилад щоб отримати максимальний ефект. Гальванічний струм зробить за вас усю роботу.
18.	Як часто необхідно використовувати прилад ageLOC® Galvanic Body Spa з шейпінг гелем ageLOC® Body Shaping Gel?
Для отримання оптимального результату, шейпінг гель ageLOC® Body Shaping Gel слід використовувати з приладом
ageLOC® Galvanic Body Spa один раз на день, три рази на тиждень. Будь ласка, перед використання приладу, ознайомтеся
з інструкцією по використанню. Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa слід використовувати строго за призначенням.
19. Чи слід використовувати додатковий зволожуючий засіб в додаток до щоденного використання
коригувального лосьйону для тіла ageLOC® Dermatic Effects?
Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects цє лосьйон, який спеціально розроблений для
використання на певних місцях тіла - стегнах, сідницях, животі і верхній частині рук. Якщо, після використання цього
засібу, шкірі потрібно додаткове зволоження, ми рекомендуємо використовувати крем для тіла Nu Skin® Epoch®
Baobab Body Butter, Perennial® або Body Smoother.
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20. Що таке спеціальне гумове покриття приладу ageLOC® Galvanic Body Spa і для чого воно призначене?
Оскільки прилад ageLOC® Galvanic Body Spa використовується у вологих умовах і на досить великій вологій
поверхні, ми розробили деякі захисні заходи, які виключають попадання вологи в прилад. Кожен прилад має
зовнішнє гумове захисне покриття. Гумове покриття не тільки повністю і ретельно огинає прилад, не даючи
волозі, гелю або воді проникнути всередину акумуляторного відсіку, але і також значно підвищує эргономичность
приладу, оскільки за допомогою її, прилад добре тримається в руках. Тому, ми рекомендуємо використовувати це
гумове покриття кожного разу при використанні приладу ageLOC® Galvanic Body Spa. Нижче вказані чотири кроки
установки цього покриття на прилад:
• Візьміть гумове покриття вертикально, так, щоб стрілки були спрямовані вгору.
• Спочатку одягніть покриття на нижню частину приладу ageLOC® Galvanic Body Spa (тобто там де знаходиться
акумуляторний відсік), потім натягуйте покриття далі до середини приладу.
• Акуратно натягніть другий кінець покриття на прилад, так щоб стрілки на покритті знаходилися по центру і були
паралельні один одному.
• Ретельно зафіксуйте інші частини гумового покриття на приладу і проведіть пальцем по усьому периметру покриття,
щоб переконатися, що усі лінії рівні і добре притиснуті. Будьте уважні, оскільки гумове покрыти не повинно
торкатися країв провідної насадки приладу.
21. Коли і як слід чистити прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
Ми рекомендуємо Вам очищати прилад ageLOC® Galvanic Body Spa після кожної процедури для того, щоб
продовжити термін його служби. Просто видаляйте усі залишки гелю з поверхні приладу за допомогою вологої
серветки або рушника. Не використовуйте жорсткі чистячі засоби або розчинники, оскільки вони можуть
пошкодити прилад. Ретельно витріть.

Результати

22. У чому користь регулярного використання продукції для тіла з
технологією ageLOC®?
Шейпінг гель ageLOC® Body Shaping Gel і коригувальний лосьйон
для тіла ageLOC® Dermatic Effects розроблені як супутня продукція.
При спільному використанні, вони мають сильний омолоджуючий
ефект, роблячи вашу шкіру більше пружною, підтягнутою, молодою
і красивою. Обидві продукції містять технологію омолоджування
ageLOC®, що патентується, яка впливає на супер маркери
arSuperMarkers - головні причини старіння. Використовуйте щодня,
уранці і увечері, коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic
Effects, який містить декілька додаткових зволожуючих компонентів,
та ваша шкіра знову стане гладкою, пружною, підтягнутою, красивою
і молодою. Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa разом з шейпінг гелем
ageLOC® Body Shaping Gel, дивовижним чином, посилюють поступ
ключових антивікових компонентів в клітини шкіри, використовуючи
всього три рази на тиждень. Також використовуйте коригувальний
лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects двічі на день і прилад
ageLOC® Galvanic Body Spa разом з шейпінг гелем ageLOC® Body
Shaping Gel до трьох разів на тиждень для більше оновленої і молодої
шкіри тіла.
23.	Як швидко можна чекати видимого результату на шкіру після
використання приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?
Індивідуальні результати можуть варіюватися. Дослідження показують, що поліпшення настають приблизно після 8
тижнів використання.
24.	Навіщо використовувати Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects щодня?
Коригувальний лосьйон для тіла ageLOC® Dermatic Effects - це зволожуючий лосьйон для щоденного користування,
який зменшує зовнішні прояви целюліту і вирівнює поверхню шкіри. Також, він сприяє посиленню клітинного
синтезу, що допомагає надати шкірі здоровіший і приємніший колір. Також, цей засіб містить технологію
моментального дифузного освітлення, що робить поверхню шкіри рівнішої і здоровішої. Унікальні компоненти
ageLOC®, при щоденному і тривалому використанні, зробилять шкіру підтягнутою, пружною і здоровою.
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25. У чому перевага використання борознистої провідної насадки для тіла?
Борозниста провідна насадка ageLOC®, яка знаходиться на патентації, посилює
проникнення ключових компонентів до клітин шкіри до 10 разів ефективніше
(в порівнянні з попередніми насадками приладу).
26. В чому перевага використання пульсуючого гальванічного струму на шкірі
тіла?
Постійний (гальванічний) струм, незалежно пульсуючий або ні, сприяє
проникненню однаково заряджених ключових компонентів в клітини шкіри
шляхом поліпшення циркуляції осмотичного потоку. Це дуже важливо при
доставці компонентів в клітини товщої шкіри. Додаткові дослідження показали,
що пульсуючий струм покращує вібрацію рідини в організмі, що, у свою чергу,
сприяє нормалізації її циркуляції. Пульсуючі гальванічні струми сприяють
очищенню і оновленню клітин шкіри, а також помагает зменшити зовнішні
прояви старіння шкіри. Гальванічний струм спеціально розрахован для
використання на поверхні тіла для поліпшення процесу вібрації рідини.

Технічний стан приладу

27.	Навіщо необхідно використовувати інший прилад для проведення
гальванічних процедур на тілі?
Прилад ageLOC® Galvanic Body Spa спеціально розроблений для спільного використання з антицелюлітним гелем
ageLOC® Body Shaping Gel на певних частинах тіла - НЕ обличчя. Цей прилад має провідну насадку ageLOC®,
що патентується, яка посилює проникнення ключових компонентів до клітин шкіри до 10 разів ефективніше (в
порівнянні з попередніми насадками приладу). По-друге, прилад має більш ергономічний дизайн для зручнішого
використання. У третіх, прилад ageLOC® Galvanic Body Spa і антицелюлітний гель ageLOC® Body Shaping Gel
спрямовані на досягнення певного результату (зменшення прояву целюліту, вирівнювання шкіри і так далі), який
відрізняється від використання на шкірі обличчя. І зрештою, шкіра на тілі товще і менш чутлива чим на обличчі, що
дозволяє отримати максимальний результат від використання пульсуючого гальванічного струму.
28. Чому прилад видає звукові сигнали кожні 10 секунд?
Прилад ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II спеціально розроблений для безшумної роботи. Звуковий
сигнал видається кожні 10 секунд для зручності користувача, означаючи що пибо працює нормально.

Технічні Питання

29. Що мені робити, якщо мені здається, що прилад ageLOC® Galvanic Body Spa працює не коректно?
Нижче представлені деякі варіанти самостійно усунення неполадок, якщо ви думаєте, що ваш прилад ageLOC® Galvanic
Body Spa працює некоректно:
1. Чи встановлені нові батареї в прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
2. Чи усі захисні плівки видалені з поверхні приладу ageLOC® Galvanic Body Spa?
Прилад поставляється із захисною пластиковою наклейкою на корпусі, яку слід видалити з LCD екрану перед
використанням. Щоб прилад працював справно і коректно, цю наклейку слід видалити.
3. Чи натиснули ви на кнопку on/off внизу LCD екрану?
Натисніть один раз на кнопку on/off щоб включити прилад. Після натиснення цієї кнопки, на екрані прибра
появяться кільця ageLOC®, час тривалості проведення процедури 5 хвилин і таймер. Ретельно намочить пальці
рук і долоню чистою водою або зволожуючим спреем NaPCA Moisture Mist. Щоб почати процедуру, акуратно
доторкніться насадкою приладу до шкіри, прилад автоматично самоналаштує гальванічний струм. Прилад
видасть звуковий сигнал один, два або три рази, вказуючи на то, що прилад самоналаштовався на тип шкіри.
4. У руках прилад ageLOC® Galvanic Body Spa тримаєте правильно?
Гальванічний струм - це передусім струм, тому, під час проведення процедури, тримати хромовану насадку
необхідно вологими руками. Це дозволить замкнути ланцюг і направити струм в потрібне місце. Втрата контакту
з шкірою перерве ланцюг і, відповідно, процедуру. У такому разі, почне блимати індикатор і прилад перестане
видавати звуковий сигнал доки електричний ланцюг не буде відновлено.
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5. Ви тримаєте прилад ageLOC® Galvanic Body Spa вологими руками?
Деякі люди намагаються проводити процедури, тримаючи прилад ageLOC® Galvanic Body Spa дуже сухими руками, що
заважає приладу проаналізувати шкіру. Сухі руки погано проводять гальванічні струми, що заважає приладу провести
аналіз шкіри. Просто зволожте руку, якою тримаєте хромовану насадку і ланцюг буде правильно замкнуто.
6. Ви тримали прилад ageLOC® Galvanic Body Spa деякий час без рухів на шкірі тіла, щоб дати можливість
		самоналаштуватися?
Після вибору процедури, натиснувши кнопку on/off, обов'язково трохи намочить або зволожите руку, якою
збираєтеся проводити процедуру і доторкніться насадкою приладу до тіла. Трохи почекайте, доки прилад
проаналізує шкіру. Після того, як почуєте один, два або три звукові сигнали можете приступати до процедури.
7. Ви думаєте, що прилад не працює оскільки, під час процедури, нічого не відчуваєте?
Під час проведення процедури, більшість пацієнтів практично нічого не відчувають. Сециально розроблені гелі
ідеально проводять гальванічні струми, гарантуючи приємну процедуру. Не дивлячись на те, що ви нічого не
відчуваєте, прилад видаватиме звукові сигнали кожні 10 секунд, це означає, що прилад працює нормально.
30.	Які гарантійні умови на прилад ageLOC® Galvanic Body Spa?
Компанія Nu Skin гарантує справність і коректну роботу приладу ageLOC® Galvanic Body Spa протягом двох років
з моменту придбання покупцем. Ця гарантія не покриває ушкоджень, заподіяних в результаті неправильного
використання або удару. Якщо прилад має які-небудь несправності протягом гарантійного терміну, звертайтеся в
місцевий офіс компанії Nu Skin® для ремонту або заміни приладу.
31. У чому різниця між пульсуючим і постійний гальванічними струмами?
Постійний гальванічний струм підтримує один рівень напруги, він не коливається. Пульсуючий же,
навпаки, коливається в заданих заздалегідь межах. Зверніть увагу, що останній дуже відрізняється
від змінного струму. При змінному струмі, полярність постійно міняється то до плюса, то до мінуса.
Пульсуючий гальванічний струм краще підходить для використання на шкірі тіла.
32. Що таке целюліт?
Целюліт виникає коли збільшені жирові клітини пережимають кровоносні судини, блокуючи
вступ в клітини поживних речовин і видалення продуктів обміну і токсинів. Виникаюча
інтоксикація призводить до порушення клітинного метаболізму, що у свою чергу веде до
ущільнення і склерозуванню сполучних оболонок жирових клітин і набряку навколишніх
тканин, утворюючи, так звану, "апельсинову кірку". Целюліт може виникати в області стегон,
сідниць і іноді на руках і животі.
33.	Як з'являється целюліт?
Утворення целюліту це циклічний процес, який залежить від безлічі різних чинників. Один
з яких наступний - коли жирова клітина стає більше, вона може пережати капіляри, що
призводить до порушення клітинного метабилизма і микроциркулляции. Ще один важливий
чинник - це руйнування структурних протеїнів шкіри.
34. У чому різниця між целюлітом і підшкірним жиром?
Жирова тканина - це клітини, які призначені для запасання енергії. Целюліт проявляється
у вигляді "апельсинової кірки" або щось типу рельєфної топографічної карти, яка зазвичай
з'являється на стегнах, сідницях і іноді на верхній частині рук і нижньої частини живота.
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Питання про безпеку

35. Чому вказано наступне застереження: "Проконсультуйтеся з лікарем перед початком використання приладу
ageLOC® Galvanic Body Spa, якщо Ви вагітні, у Вас є кардіостимулятор або інший подібний пристрій, Ви
страждаєте епілепсією, або іншими захворюваннями або у Вас є металеві імплантанти"?
Хоча і прилад ageLOC® Galvanic Body Spa є дуже безпечним і легким у використанні, все ж клінічних досліджень
на предмет його безпеки для використання не проводилося. Компанія Nu Skin® також зобов'язана вказувати ці
застереження для дотримання правил використання і поширення електронних приладів. Ефект від використання
цього приладу у пацієнтів, які мають кардіостимулятор або металеві імплантанти може бути різним, залежно від стану
людини. Застереження, які йдуть разом з приладом ageLOC® Galvanic Body Spa, такі ж як і для інших електронних
приладів, як электрична зубна щітка або MP3 плеєр. Для більшості людей, цей прилад не складає ніякого ризику, за
деякими виключеннями. Струми можуть втрутитися в нормальну роботу кардіостимулятора. При будь-яких питаннях
відносно використання приладу, ми рекомендуємо спочатку звернутися до вашого лікаря.

