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Všeobecné dotazy
1. Jakým způsobem je společnost Nu Skin® ve svém průmyslu jedinečná? 
2. Co jsou arSuperMarkery?
3. Jaké jsou viditelné známky stárnutí na mém těle?
4. Proč je ageLOC® Galvanic Body Trio tak skvělé?
5. Jaké produkty jsou obsaženy v ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Jak funguje galvanická technologie?
7. Co je na ageLOC® Galvanic Body Spa jedinečné?
8. Jaké jsou výhody ageLOC® Galvanic Body Spa?

Ošetření
9. Jaký je rozdíl mezi ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects?
10. Pomáhá galvanické ošetření zahojit nebo zmenšit modřiny?
11. Jsou ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® 

Dermatic Effects produkty na snížení hmotnosti?

Použití
12. Na jakých částech těla mohu ageLOC® Galvanic Body Trio používat?
13. Mohu použít ageLOC® Galvanic Body Spa na obličeji?
14. Proč bych měl/a používat nový ageLOC® Galvanic Body Spa spíše než pokračovat v používání současného nástavce na tělo 

ageLOC® Edition Nu skin Galvanic Spa System® II?
15. Existují různá nastavení ageLOC® Galvanic Body Spa na různé části těla?
16. Měl/a bych při používání ageLOC® Galvanic Body Spa něco cítit?
17. Kolik tlaku mám vyvinout?
18. Jak často bych měl/a používat ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Musím použít další hydratační mléko používám-li denně ageLOC® Dermatic Effects?
20. K čemu slouží gumový obal ageLOC® Body Spa a jak ho mám používat?
21. Kdy a jak mám čistit ageLOC® Galvanic Body Spa?

Výsledky
22. Jaké jsou přínosy používání produktů ageLOC® Body jakožto denního režimu?
23. Za jak dlouho uvidím při používání ageLOC® Galvanic Body Spa  

na pokožce nějaké výsledky?
24. Jaké jsou výhody používání ageLOC® Dermatic Effects každý den?
25. Jaké jsou výhody rýhovaného vodivého povrchu na tělo? 
26. Jaké jsou výhody používání pulsujících galvanických proudů na těle? 

Logistika přístroje
27. Proč potřebuji ke galvanickým ošetřením těla jiný přístroj?
28. Proč přístroj každých 10 sekund pípá?
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Všeobecné dotazy
1. Jakým způsobem je společnost Nu skin® ve svém průmyslu jedinečná? 
 Žádná jiná společnost zabývající se osobní péčí nepoužívá jedinečný přístup společnosti Nu Skin® k budování mimořádných 

anti-ageingových produktových řešení. Máme vlastní chápání toho, jak mohou speciálně formulované přísady, jsou-li 
zakomponovány do produktů, ovlivnit stárnutí u jeho zdroje a pomoci zpomalit jeho účinky a uchovat mládí. Naší exkluzivní 
pozicí na trhu je naše jedinečné chápání arSuperMarkerů a způsobu, jakým se vztahují k procesu stárnutí. 

2. Co jsou arsuperMarkery?
 Ve spolupráci s předními vědci identifikovala společnost Nu Skin® takzvané s věkem související super znaky, čili 

arSuperMarkery. Tyto arSuperMarkery jsou složkami tělesných chemických procesů, které ovlivňují to, jak stárneme. Exkluzivní 
věda ageLOC® společnosti Nu Skin® je založena na tomto objevu a zaměřuje se na vnitřní zdroje stárnutí.

 Na rozdíl od slunečních paprsků se před těmito ukazateli v pokožce, způsobujícími vrásky, linky, povislou kůži, skvrny, hyper-
pigmentaci a jiné viditelné následky stárnutí, nikam neschováte. Technologie ageLOC® má schopnost se na tyto základní 
zdroje stárnutí zaměřit a pomoci vám tak kontrolovat budoucnost vaší pleti.

3. Jaké jsou viditelné známky stárnutí na mém těle?
 S rostoucím věkem se produkce stavebních bílkovin v pokožce začíná zpomalovat, 

zatímco přítomnost enzymů - které tyto stavební bílkoviny rozkládají - se začíná 
zvyšovat. To vede k horší struktuře a elasticitě pokožky a výsledkem je povislá kůže 
a ztráta tvaru. A aby toho nebylo málo, konfigurace a ztráta těchto proteinů způsobí, 
že se zásoby podkožního tuku v klíčových oblastech, jako jsou boky, stehna, hýždě, 
horní část paží a spodní část břicha vyboulí a způsobí větší zjevnost celulitidy. 

4. Proč je ageLoC® Galvanic Body trio tak skvělé?
 Produkty ageLOC® jsou naše vůbec nejúspěšněji na trh uvedené produkty a nyní 

navíc přinášíme výhody ageLOC® také tělu. ageLOC® Galvanic Body Trio je 
komplexním ošetřujícím systémem, který se zaměřuje na stárnutí u jeho zdroje.  
A co se týče dosažení štíhlejšího a lépe tvarovaného vzhledu, ageLOC® může 
přinést nesrovnatelné výsledky tím, že poskytuje mimořádné produkty pro  
mladistvý vzhled těla.

Technické otázky
29. Co mám dělat, když mám pocit, že můj přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa nefunguje správně?
30. Jaká je záruka na přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Jaký je rozdíl mezi pulsujícím a konstantním galvanickým proudem?
32. Co je celulitida?
33. Jak celulitida vzniká?
34. Jaký je rozdíl mezi tukem a celulitidou?

Bezpečnostní otázky
35. Proč je u přístroje upozornění „Před použitím přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa se poraďte se svým lékařem, pokud jste 

v jiném stavu, používáte kardiostimulátor, trpíte epilepsií nebo máte kovové implantáty“?
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5. Jaké produkty jsou obsaženy v ageLoC® Galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio je systém, který obsahuje nový ageLOC® Galvanic Body Spa a 

dva pokročilé anti-ageingové produkty péče o tělo – ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® 
Dermatic Effects – pro přispění ke štíhlejšímu, hladšímu a pevnějšímu vzhledu a pro podporu 
zdraví a mladistvosti pokožky.

6. Jak funguje galvanická technologie?
 Galvanická ošetření používají základní princip, podle kterého se stejné náboje navzájem 

odpuzují, zatímco opačné se přitahují – podobně jako u magnetických pólů. Jednoduchá 
produktová složení mohou obsahovat klíčové složky, které nesou kladný nebo záporný náboj. 
Galvanický přístroj může být nastaven tak, aby měl stejný náboj jako produkt. Odpuzování 
stejných nábojů „tlačí “ produkt do pokožky a usnadňuje tak dodání klíčových složek. Díky 
opatrné aplikaci kladných a záporných galvanických proudů do pokožky mohou uživatelé 
provádět řadu pokožce prospěšných ošetření.

7. Co je na ageLoC® Galvanic Body spa jedinečné?
 Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa byl navržen pro použití v kombinaci s ageLOC® Body 

Shaping Gel, a to na různých částech těla, ovšem ne na obličeji. Tento přístroj byl navržen pro 
zaměření se na větší povrchové oblasti pomocí vodivého povrchu ageLOC®, který bude brzy patentován, a který mezi svým 
povrchem a pokožkou zachytí 10krát více klíčových složek (v porovnání s tělovým nástavcem přístroje ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II). Za druhé má jeho design lepší ergonomii pro snazší užívání a manipulaci během ošetření těla. Za třetí 
se ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel zaměřují na konečné přínosy/výsledky (např. zjevnost celulitidy, 
zeštíhlení, tónování, atd.), které jsou jiné než ty, na které se zaměřujeme na obličeji. A konečně, pokožka na těle je silnější a méně 
citlivá, a proto je pravděpodobnější, že využije a bude reagovat na pulsující proud.

8. Jaké jsou výhody ageLoC® Galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa poskytuje tělu galvanické přínosy. Má ergonomicky navrženou větší vodivou plochu, která 

se lépe zaměřuje na větší povrchové oblasti paží, spodní části břicha, hýždí a stehen, a lépe odpovídá konturám těla. Přístroj 
má také speciální rýhovaný povrch společnosti Nu Skin®, který čeká na patent ( je schopen při každém galvanickém ošetření 
zachytit 10krát více klíčových složek mezi vodivým povrchem a pokožkou než nástavec na tělo ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II). ageLOC® Galvanic Body Spa také zahrnuje na patent čekající galvanickou pulsující technologii, která 
maximalizuje anti-ageingové účinky na pažích, spodní části břicha, hýždích a stehnech. Také pomáhá stimulovat, očistit  
a osvěžit vaši pokožku pro snížení viditelných známek stárnutí.

ošetření
9. Jaký je rozdíl mezi ageLoC® Body shaping Gel a ageLoC® dermatic Effects?
 ageLOC® Body Shaping Gel i ageLOC® Dermatic Effects byly vytvořeny tak, aby vyhladily zjevnost tukových polštářků 

a celulitidy a na pohled zlepšily pevnost pokožky. Oba výrobky byly připraveny za pomoci složek ageLOC®, u kterých bylo 
prokázáno, že se zaměřují na zdroj stárnutí. Tyto produkty pomáhají poskytnout na pohled štíhlejší, hladší a pevnější vzhled. 
Nicméně existují důležité rozdíly.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	byl	navržen	tak,	aby	byl	kompatibilní	s	ošetřením	s	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	což	napomáhá	
při dodání klíčových složek do pokožky. Obsahuje přísady, které pomáhají udržet odolnou strukturu pokožky a posílit stavební 
proteiny, důležité pro zdravě vypadající pokožku. Je také specificky navržen tak, aby pomohl pokožku osvěžit, očistit a dodat jí 
energii, zatímco redukuje viditelné známky stárnutí.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	zvyšuje	buněčnou	obnovu	důležitou	pro	obnovení	pokožky	a	návrat	k	její	přirozené	zářivé	
textuře. Také obsahuje technologii pro okamžité rozptýlení světla, což napomáhá hladšímu vzhledu pokožky a zlepšení 
celkového dojmu z ní. Poskytuje přínosy každodenní hydratace a okamžitě vyhlazuje pokožku, zatímco pomáhá rozšířit přínosy 
ageLOC® Body Shaping Gel (výrobek ageLOC® Dermatic Effects není vhodný k použití s galvanickými proudy).

10. Pomáhá galvanické ošetření zahojit nebo zmenšit modřiny?
 Přístroje Galvanic Spa společnosti Nu Skin® byly vyvinuty k použití pouze na zdravou pokožku. Neměly by být používány  

pro ošetření nebo zmírnění jakýchkoliv onemocnění pokožky, na oblasti s popraskanými žilkami a/nebo modřinami.
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11. Jsou ageLoC® Galvanic Body spa, ageLoC® Body shaping Gel a ageLoC® 
dermatic Effects produkty na snížení hmotnosti?

 Ne, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® 
Dermatic Effects nejsou produkty na snížení hmotnosti. Produkty ageLOC® Body 
byly vyvinuty pro minimalizaci a vyhlazení zjevnosti tukových polštářků a celulitidy, 
zlepšení pevnosti pokožky na pohled a podporu mladistvého vzhledu pokožky.

Použití
12. Na jakých částech těla mohu ageLoC® Galvanic Body trio používat?
 Společnost Nu Skin® vyvinula ageLOC® Galvanic Body Trio pro použití na pažích, 

spodní části břicha, hýždích a stehnech.

13. Mohu použít ageLoC® Galvanic Body spa na obličeji?
 Ne. ageLOC® Galvanic Body Spa není navržen nebo schválen pro použití 

na obličeji a takové jeho použití není doporučeno. Z ergonomického hlediska 
následuje ageLOC® Galvanic Spa System® II nejlépe tvary obličeje, zatímco 
ageLOC® Galvanic Body Spa je specificky navržen pro sledování kontur těla. 

14. Proč bych měl/a používat nový ageLoC® Galvanic Body spa spíše než 
pokračovat v používání současného nástavce na tělo ageLoC® Edition Nu skin 
Galvanic spa system® II?

 Ergonomický design nového ageLOC® Galvanic Body Spa je navržen speciálně 
pro použití na tělo a umožňuje přístroji lépe sledovat kontury těla. Značkový 
rýhovaný povrch ageLOC® se svou větší vodivou plochou pokrývá větší část 
pokožky a neustále udržuje vyšší množství produktu mezi pokožkou a přístrojem, 
což do pokožky dodává více přísad ageLOC®. Nový pulsující galvanický povrch také pomáhá stimulovat a zvyšovat pohyb 
tekutin a odstraňování nečistot, zatímco vaší pokožce dodává energii.

15. Existují různá nastavení ageLoC® Galvanic Body spa na různé části těla?
 ageLOC® Galvanic Body Spa má pouze jedno nastavení, které je kompatibilní pro použití s ageLOC® Body Shaping Gel.

16. Měl/a bych při používání ageLoC® Galvanic Body spa něco cítit?
 Stejně jako u ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II bychom neočekávali, že jednotlivci během ošetření  

s ageLOC® Galvanic Body Spa cokoliv ucítí, pokud budou přístroj používat dle návodu. Někteří citlivější jedinci mohou mít 
pocit lehkého zahřívání, ale nemělo by docházet k pocitům nepříjemným.

17. Kolik tlaku mám vyvinout?
 Přístroje Galvanic Spa společnosti Nu Skin® by měly být používány velmi jemně za použití lehkého tlaku. Pro maximální účinky 

není potřeba vyvíjet tlak. Galvanické proudy pracují za vás.

18. Jak často bych měl/a používat ageLoC® Galvanic Body spa a ageLoC® Body shaping Gel?
 Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být ageLOC® Body Shaping Gel používán s ageLOC® Galvanic Body Spa jednou 

denně třikrát v týdnu. Další informace jsou vám k dispozici v instrukcích, které jste dostali spolu s vaším přístrojem Galvanic 
Spa. Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa by měl být používán dle doporučení.

19. Musím použít další hydratační mléko používám-li denně ageLoC® dermatic Effects?
 ageLOC® Dermatic Effects je pleťové mléko, které bylo vyvinuto pro každodenní použití na cílových partiích – stehnech, 

hýždích, spodní části břicha a pažích. Pokud potřebuje pokožka po použití v těchto oblastech další hydrataci a/nebo cítíte, že 
je napnutá, doporučujeme použít další hydratační prostředek Nu Skin®, jako například Epoch® Baobab Body Butter, Perennial® 
nebo Body Smoother.
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20. K čemu slouží gumový obal ageLoC® Body spa a jak ho mám používat?
 Protože je přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa používán ve vlhkých podmínkách na velkém povrchu, přijali jsme opatření, 

kterým chceme zabránit vniknutí vlhka do přístroje. Ke každému přístroji získáte také vnější gumový obal na míru. Gumový obal 
je navržen tak, aby na přístroj pevně sedl a zabránil tak gelu nebo vodě dostat se za vnější prostor baterie, ale také aby zvýšil 
vaše pohodlí a nabídnul lepší uchopení. Z tohoto důvodu doporučujeme používat tento gumový obal pokaždé, když použijete 
ageLOC® Galvanic Body Spa. Následují čtyři kroky pro úspěšné nasazení obalu na přístroj:

•	 Dejte	gumový	obal	do	vertikální	polohy	tak,	že	obě	šipky	směřují	vzhůru.
•	 Nejdříve	umístěte	spodní	stranu	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(prostor	pro	baterie)	do	obalu	a	zarovnejte	šipku	se	středem	

přístroje.
•	 Jemně	přetáhněte	horní	část	obalu	přes	horní	část	přístroje	a	ujistěte	se,	že	jsou	obě	šipky	vycentrovány	a	vůči	sobě	zarovnány.
•	 Přetáhněte	zbytek	gumového	obalu	přes	strany	přístroje	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa,	vyhlaďte	jej	a	ujistěte	se,	že	na	stranách	

nejsou hrbolky. Ujistěte se, prosím, že obal nezasahuje do vodivého povrchu.

21. Kdy a jak mám čistit ageLoC® Galvanic Body spa?
 K prodloužení životnosti vašeho přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa doporučujeme jednotku po každém ošetření vyčistit. 

Jednoduše použijte vlhký hadřík a odstraňte z přístroje přebytečný produkt. Nepoužívejte silné chemické čistící prostředky 
nebo rozpouštědla, protože mohou produkt poškodit. Důkladně osušte. 

Výsledky
22. Jaké jsou přínosy používání produktů ageLoC® Body jakožto denního režimu?
 ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic Effects byly navrženy jakožto doplňující se produkty. Jsou-li použity 

současně, poskytují komplexní zeštíhlující, vyhlazující a zpevňující režim péče o tělo. Oba produkty byly formulovány tak, aby 
obsahovaly patentované směsi přísad, které byly ověřeny vědou ageLOC® 
(na patent navržená technologie, která se zaměřuje na arSuperMarkery, 
hlavní zdroje stárnutí). ageLOC® Dermatic Effects se používá každý 
den ráno a večer a obsahuje několik dodatečných klíčových přísad, které 
hydratují, zatímco vyhlazují a zpevňují. Výrobek také nepřetržitě tyto 
anti-ageingové složky dodává do pokožky. ageLOC® Galvanic Body 
Spa spolu s ageLOC® Body Shaping Gel pracují na dodání prospěšných 
přísad do pokožky jednou denně třikrát v týdnu. Toto dodání je podpořeno 
galvanickým proudem. Při použití ageLOC® Dermatic Effects dvakrát 
denně a ageLOC® Galvanic Body Spa spolu s ageLOC® Body Shaping 
Gel až třikrát týdně vám poskytne kompletní přísun nejlepšího množství 
anti-ageingových přísad.

23. za jak dlouho uvidím při používání ageLoC® Galvanic Body spa  
na pokožce nějaké výsledky?

 Individuální výsledky se mohou lišit. Současný výzkum naznačuje, že 
spotřebitel by měl zjistit zlepšení již za osm týdnů.

24. Jaké jsou výhody používání ageLoC® dermatic Effects každý den?
 ageLOC® Dermatic Effects je denní hydratační tělové mléko, které 

vyhlazuje zjevnost podkožních tukových polštářků a celulitidy. ageLOC® 
Dermatic Effects zvyšuje buněčnou obnovu nezbytnou pro regeneraci 
pokožky a její navrácení k přirozené zářivé struktuře. Také obsahuje 
technologii pro okamžité rozptýlení světla, což pomáhá k hladšímu vzhledu 
pokožky a k zlepšení celkového dojmu z ní. Tento produkt je formulován  
s přísadami ageLOC®, které se zaměřují na základní zdroje stárnutí, a poskytuje nepřetržitou každodenní dávku přísady 
ageLOC® pro štíhlejší, hladší a pevnější vzhled pokožky.
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25. Jaké jsou výhody rýhovaného vodivého povrchu na tělo? 
 Rýhovaný vodivý povrch ageLOC®, který bude brzy patentován, zachytí  

v klíčové oblasti mezi svým povrchem a pokožkou 10krát více klíčových složek  
(v porovnání s tělovým nástavcem přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic  
Spa Systém® II). 

26. Jaké jsou výhody používání pulsujících galvanických proudů na těle? 
 Přímé galvanické proudy, ať už jsou pulsující nebo ne, mohou napomoci  

při dodávání klíčových přísad se stejným elektrickým nábojem do pokožky tím, že 
zlepší osmotický tok. Toto je ještě důležitější ke zlepšení přísunu klíčových přísad 
v oblastech se silnější pokožkou. Další výzkum ukazuje, že pulsující proud zlepšuje 
vibraci tekutin, která pak podporuje zdravý krevní oběh. Pulsující galvanické proudy 
asistují při stimulaci pokožky a zvyšování buněčné komunikace, což ji pomáhá očistit 
a osvěžit a snížit tak viditelné známky stárnutí pleti. Pulsující galvanické proudy 
jsou optimálně navrženy tak, aby byly používány na těle, kde může pokožka těžit z 
vylepšené vibrace tekutin.

logistika Přístroje
27. Proč potřebuji ke galvanickým ošetřením těla jiný přístroj?
 Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa byl navržen pro použití v kombinaci  

s ageLOC® Body Shaping Gel, a to na různých částech těla, ovšem ne na obličeji. Tento přístroj byl navržen pro zaměření se 
na větší povrchové oblasti pomocí vodivého povrchu ageLOC®, který bude brzy patentován, a který mezi svým povrchem 
a pokožkou zachytí 10krát více klíčových složek (v porovnání s tělovým nástavcem přístroje ageLOC® Nu Skin Galvanic Spa 
System® II.) Za druhé má tento design lepší ergonomii pro snazší užívání  
a manipulaci během ošetření těla. Za třetí se ageLOC® Galvanic Body Spa a ageLOC® Body Shaping Gel zaměřují na 
konečné přínosy/výsledky (např. zjevnost celulitidy, zeštíhlení, tónování, atd.), které jsou jiné než ty, na které se zaměřujeme  
na obličeji. A konečně, pokožka na těle je silnější a méně citlivá, a proto je pravděpodobnější, že využije a bude reagovat  
na pulsující proud.

28. Proč přístroj každých 10 sekund pípá?
 Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je navržen tak, aby pracoval zcela tiše. Pípání v 10 sekundových intervalech byla přidána, 

aby uživatele informovala o tom, že probíhá ošetření.

technické otázky
29. Co mám dělat, když mám pocit, že můj přístroj ageLoC® Galvanic Body spa nefunguje správně?
Následuje několik tipů pro řešení problémů, pokud si myslíte, že váš přístroj ageLOC®Galvanic Body nefunguje správně:
 1. Jsou nové baterie v jednotce ageLOC® Galvanic Body Spa řádně umístěny?
 2. Je ochranná fólie zcela odstraněna z chromové destičky na přístroji ageLOC® Galvanic Body Spa?

Galvanické přístroje jsou dodávány s ochrannou fólií, která musí být před použitím odstraněna s chromové části a z LCD 
displeje. Nebude-li odstraněna, nebude jednotka řádně fungovat.

 3. Zmáčkli jste tlačítko pro vypnutí a zapnutí pod LCD panelem?
Přístroj zapnete jedním stisknutím tohoto tlačítka. Po stisknutí tohoto měkkého tlačítka se uprostřed displeje objeví kroužky 
ageLOC® a doba ošetření 5 minut a ikona hodin se objeví pod nimi. Vodou nebo NaPCA Moisture Mist si řádně navlhčete 
prsty a dlaně. Na začátku ošetření jemně přiložte povrch nástavce k ošetřované oblasti, aby se mohl proud samočinně 
nastavit. Přístroj pípne jednou, dvakrát nebo třikrát na znamení, že se nastavil na vaši pokožku.

 4. Držíte přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa správně?
Jedná se o galvanický proud, a tudíž je nezbytné držet chromové aktivátory lehce navlhčenou rukou, zatímco se přístrojem 
dotýkáte pokožky. To uzavírá obvod a umožňuje proudu proudit. Jakékoliv oddálení na těchto dvou místech přeruší 
galvanický proud a tím i ošetření. V takovém případě bude podsvícení displeje blikat a přístroj přestane pípat až  
do okamžiku, než bude obvod obnoven.
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 5. Držíte přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa lehce navlhčenou rukou?
Někteří jedinci zkoušejí použít ageLOC® Galvanic Body Spa velmi suchýma rukama a mají tak problémy analyzovat svou 
pokožku. Suché ruce řádně nevedou galvanický proud a to může zabránit přístroji v analýze pokožky. Jednoduché navlhčení 
ruky, která drží chromové aktivátory galvanického přístroje, dovolí proudu řádně proudit.

 6. Podrželi jste jednotku ageLOC® Galvanic Body Spa na okamžik na místě, aby mohla analyzovat pokožku?
Poté, co zmáčknutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí vyberete ošetření, uchopte chromové aktivátory lehce vlhkou rukou  
a přiložte přístroj k pokožce. Nechte přístroj analyzovat. Dokončení analýzy poznáte tak, že uslyšíte jedno, dvě nebo  
tři pípnutí.

 7. Myslíte si, že přístroj nefunguje, protože nic necítíte?
Většina lidí během galvanického ošetření nic neucítí. Speciálně navržené gely pomáhají řídit galvanický proud a zajistit,  
že se tento proud dostane do pokožky bez nepříjemného pocitu. I když nejspíš nic neucítíte, přístroj bude pípat každých  
10 sekund, což znamená, že jednotka je v provozu a pracuje na dodání přínosných složek.

30. Jaká je záruka na přístroj ageLoC® Galvanic Body spa?
 Společnost Nu Skin® původnímu majiteli přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa zaručuje, že přístroj nebude trpět vadou 

materiálu a provedení po dobu dvou let od data zakoupení zákazníkem. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku vlivem 
špatného použití či nehody. Pokud se na výrobku během dvouleté záruční lhůty objeví závada, obraťte se, prosím, na místní 
pobočku Nu Skin®, která vám zajistí výměnu výrobku.

31. Jaký je rozdíl mezi pulsujícím a konstantním galvanickým proudem?
 Konstantní galvanický proud je proud s rovnoměrným tokem. Amplituda nekolísá a nemění 

se. Pulsující galvanický proud je proud, který se mění mezi dvěma jinými, předem stanovenými 
hladinami. Upozorňujeme, že tyto proudy jsou velmi rozdílné od střídavých proudů (AC). V rámci 
střídavých proudů se polarita mění mezi kladným a záporným pólem. Pulsující galvanický proud se 
lépe hodí pro použití na tělo.

32. Co je celulitida?
 Celulitida je výstupek tukových buněk z nejhlubší vrstvy pokožky, který formuje hrbolky viditelné  

na povrchu pokožky. Je to ona „pomerančová kůže“, které si pak můžete všimnout na stehnech, 
hýždích a někdy na pažích a spodní části břicha.

33. Jak celulitida vzniká?
 Formování celulitidy je tak trochu cyklický proces, který je ovlivněn vícero faktory. Jedním z těchto 

faktorů je okamžik, kdy se tukové buňky zvětší a tlačí tak na kapiláry, což naruší metabolismus tuků  
a mikrocirkulaci. Dalším faktorem pak bývá štěpení stavebních proteinů v pokožce.

34. Jaký je rozdíl mezi tukem a celulitidou?
 Tuk je druh tělesných buněk, který je využíván pro ukládání energie. Celulitida je stav, kdy se uložený 

tuk projevuje jako „pomerančová kůže“ v oblastech stehen a hýždí a někdy také na pažích a spodní 
straně břicha.

bezPečnostní otázky
35. Proč je u přístroje upozornění „Před použitím přístroje ageLoC® Galvanic Body spa se poraďte se 

svým lékařem, pokud jste v jiném stavu, používáte kardiostimulátor, trpíte epilepsií nebo máte kovové implantáty“?
 Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je velmi jemný a také bezpečný, nicméně na něm nebyly provedeny klinické studie, které 

by dokázaly bezpečnost u výše zmíněných případů. Společnost Nu Skin® také zahrnuje toto varování, aby vyhověla směrnicím 
pro elektronická zařízení. Účinky na jedince s kardiostimulátorem nebo kovovými implantáty se budou lišit v závislosti na jejich 
onemocnění. Varování, které doprovází přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je podobné varováním u jiných elektronických 
zařízení, jako například u elektrického kartáčku na zuby nebo u MP3 přehrávače. Pro většinu lidí toto nebude znamenat žádné 
riziko, nicméně u některých jedinců toto riziko přichází v úvahu. Proudy by mohly ovlivnit funkce přístrojů, jako je například 
kardiostimulátor. V případě, že má jedinec nějaké obavy, doporučujeme, aby si promluvil se svým poskytovatelem zdravotních 
služeb.
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