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Algemene vrAgen
1. Waarom is nu skin® uniek in de sector? 
 Geen enkel ander bedrijf voor persoonlijke verzorging past Nu Skin®’s unieke benadering toe om superieure 

antiverouderingsproducten te creëren. We beschikken over een bedrijfseigen kennis van hoe speciaal samengestelde 
ingrediënten de oorzaken van veroudering kunnen beïnvloeden, de gevolgen van veroudering kunnen afremmen en een 
jeugdig uiterlijk kunnen bewaren wanneer deze ingrediënten toegevoegd worden aan producten. Onze exclusieve marktpositie 
is ons uniek inzicht in arSuperMarkers en hoe zij verband houden met veroudering. 

2. Wat zijn arsuperMarkers?
 In samenwerking met vooraanstaande wetenschappers heeft Nu Skin® zogenaamde leeftijdsgerelateerde supermarkers, of 

arSuperMarkers, geïdentificeerd. Deze arSuperMarkers zijn componenten van onze lichaamschemie die een invloed hebben 
op de manier waarop wij ouder worden. Nu Skin®’s exclusieve ageLOC® wetenschap is gebaseerd op deze ontdekking en pakt 
de inwendige oorzaken van veroudering aan.

 Anders dan bij blootstelling aan de zon valt er niet te ontkomen aan deze huidmarkers die lijntjes, rimpels, een slappere huid, 
huidverkleuring, hyperpigmentatie en andere zichtbare tekenen van veroudering 
veroorzaken. De ageLOC® technologie kan deze belangrijke oorzaken van 
veroudering aanpakken en u helpen om de toekomst van uw huid te controleren.

3. Welke zijn de zichtbare tekenen van veroudering op mijn lichaam?
 Naarmate we ouder worden, neemt de productie van structurele eiwitten stilaan af 

terwijl de aanwezigheid van enzymen, die deze structurele eiwitten afbreken, begint 
toe te nemen. Hierdoor verliest de huid haar structuur en elasticiteit, wat resulteert 
in de verslapping en het verlies van de contouren van de huid. Bovendien kunnen 
door de configuratie en de afname van deze eiwitten onderhuidse vetophopingen op 
probleemzones, zoals heupen, dijen, billen, bovenarmen en buik, opzwellen met een 
toename van cellulitis tot gevolg. 

4. Waarom is agelOC® galvanic Body trio zo interessant?
 De ageLOC® producten zijn Nu Skin®’s meest succesvolle lancering tot nog toe 

en nu brengen we de antiverouderingsvoordelen van ageLOC® ook naar het 
lichaam. ageLOC® Galvanic Body Trio is een uitgebreid behandelingssysteem dat 
veroudering bij de bron aanpakt. Om er slanker en steviger uit te zien, kan ageLOC® 
ongeëvenaarde resultaten bieden door middel van superieure producten voor een 
jonger ogend lichaam.

Technische vragen
29. Wat moet ik doen als ik denk dat mijn ageLOC® Galvanic Body Spa niet meer goed werkt?
30. Welke garantie geldt op de ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Wat is het verschil tussen een pulserende galvanische stroom en een constante galvanische stroom?
32. Wat is cellulitis?
33. Hoe ontstaat cellulitis?
34. Wat is het verschil tussen vet en cellulitis?

Veiligheidsvragen
35. Waarom wordt de waarschuwing “Als u zwanger bent, een pacemaker hebt, aan epilepsie lijdt of een metalen implantaat hebt, 

dient u een arts te raadplegen alvorens de ageLOC® Galvanic Body Spa te gebruiken” vermeld?
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5. Uit welke producten bestaat agelOC® galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio is een systeem dat bestaat uit de nieuwe ageLOC® Galvanic 

Body Spa en twee geavanceerde antiverouderingsproducten voor het lichaam, namelijk 
ageLOC® Body Shaping Gel en ageLOC® Dermatic Effects, voor een slanker, gladder en 
steviger resultaat en een gezonder en jonger ogende huid.

6. Hoe werkt de galvanische technologie?
 Galvanische schoonheidsbehandelingen werken volgens het basisprincipe dat gelijke 

ladingen elkaar afstoten en tegengestelde ladingen elkaar aantrekken, net als magnetische 
polen. Eenvoudige productformules kunnen hoofdingrediënten bevatten die een positieve 
of negatieve lading hebben. Een galvanisch apparaat kan ook zodanig ingesteld worden dat 
het dezelfde lading als het product heeft. Doordat gelijke ladingen elkaar afstoten, wordt het 
product de huid 'ingeduwd', wat de opname van de hoofdingrediënten bevordert. Door de 
positieve en negatieve galvanische stromen zorgvuldig op de huid aan te brengen, kunnen 
allerlei heilzame huidbehandelingen uitgevoerd worden. 

7. Wat maakt de agelOC® galvanic Body spa zo uniek?
 De ageLOC® Galvanic Body Spa is ontworpen voor gebruik in combinatie met ageLOC® 

Body Shaping Gel op lichaamszones, niet op het gezicht. Het apparaat is ontworpen om een groter oppervlak aan te pakken 
met het ageLOC® geleidende oppervlak waarop een patent aangevraagd is en dat 10 keer meer hoofdingrediënten opvangt 
tussen het geleidende oppervlak en de huid in vergelijking met het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II Body 
Conductor-opzetstukje. Ten tweede is dit design ergonomischer voor eenvoudiger gebruik bij lichaamsbehandelingen. Ten 
derde zijn de ageLOC® Galvanic Body Spa en ageLOC® Body Shaping Gel gericht op eindresultaten en -voordelen (bv. 
vermindering van cellulitis, slanker en strakker maken,...) die anders zijn dan bij het gezicht. Ten slotte is de huid op het lichaam 
dikker en minder gevoelig, waardoor deze beter reageert op een pulserende galvanische stroom en hieruit voordeel kan halen.

8. Welke voordelen biedt de agelOC® galvanic Body spa?
 De ageLOC® Galvanic Body Spa biedt het lichaam galvanische voordelen. Het apparaat is ergonomisch ontworpen met een 

groter geleidend oppervlak dat de grotere oppervlakken op armen, buik, billen en dijen aanpakt en beter geschikt is voor de 
lichaamscontouren. Het apparaat omvat ook Nu Skin®’s gegroefde oppervlak waarop een patent aangevraagd is en dat 10 
keer meer hoofdingrediënten kan opvangen tussen het geleidende oppervlak en de huid dan het ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II Body Conductor-opzetstukje tijdens elke galvanische behandeling. De ageLOC® Galvanic Body Spa 
berust eveneens op een galvanische pulserende technologie waarop een patent aangevraagd is en die de antiverouderende 
werking op de armen, buik, billen en dijen maximaliseert. Daarnaast helpt het uw huid te stimuleren, zuiveren en verfrissen om 
de zichtbare tekenen van veroudering te verminderen.

BehAndelingen
9. Wat is het verschil tussen agelOC® Body shaping gel en agelOC® dermatic effects?
 Zowel ageLOC® Body Shaping Gel als ageLOC® Dermatic Effects werden ontwikkeld om vetophopingen en cellulitis te 

verminderen en de huid steviger te doen ogen, en bevatten ageLOC® ingrediënten waarvan aangetoond is dat ze de oorzaken 
van veroudering aanpakken. Beide producten helpen u om er slanker, gladder en strakker uit te zien. Toch zijn er belangrijke 
verschillen.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	is	ontworpen	voor	gebruik	in	combinatie	met	het	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	apparaat	dat	
helpt bij de afgifte van hoofdingrediënten aan de huid. Het bevat ingrediënten om de huid stevig te houden en de structurele 
eiwitten te versterken die belangrijk zijn voor een gezond ogende huid. Het is ook speciaal samengesteld om de huid te 
verfrissen, zuiveren en revitaliseren terwijl de zichtbare tekenen van veroudering verminderd worden.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	vergroot	de	celvernieuwing,	wat	nodig	is	om	de	huid	haar	natuurlijke,	stralende	textuur	terug	te	
geven. Het maakt eveneens gebruik van een technologie om licht onmiddellijk te verstrooien zodat de huid zachter oogt en 
het huidoppervlak er beter uitziet. Het verschaft dagelijkse hydraterende voordelen en verzacht de huid onmiddellijk terwijl de 
voordelen van ageLOC® Body Shaping Gel verlengd worden (ageLOC® Dermatic Effects is niet geschikt voor gebruik met 
galvanische stroom).

10. Helpt een galvanische behandeling om kneuzingen te genezen of te verminderen?
 Nu Skin®’s galvanische apparaten zijn ontwikkeld voor gebruik op een gezonde huid. Ze mogen niet gebruikt worden voor de 

behandeling of verzachting van huidaandoeningen, zoals gebroken bloedvaten en/of kneuzingen.
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11. Zijn de agelOC® galvanic Body spa, agelOC® Body shaping gel en 
agelOC® dermatic effects vermageringsproducten?

 Neen, de ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel en 
ageLOC® Dermatic Effects zijn geen vermageringsproducten. De ageLOC® 
Body producten zijn ontwikkeld om vetophopingen en cellulitis te verminderen, de 
huid steviger te doen ogen en de jeugdige aanblik van de huid te verbeteren.

geBruik
12. Op welke lichaamszones kan ik agelOC® galvanic Body trio gebruiken?
 Nu Skin® ontwikkelde ageLOC® Galvanic Body Trio voor gebruik op de armen, 

onderbuik, billen en dijen.

13. Mag ik de agelOC® galvanic Body spa op mijn gezicht gebruiken?
 Neen. De ageLOC® Galvanic Body Spa is niet ontworpen of goedgekeurd voor 

gebruik op het gezicht. Dergelijk gebruik wordt afgeraden. Ergonomisch gezien 
volgt het ageLOC® Galvanic Spa System® II beter de gezichtscontouren terwijl de 
ageLOC® Galvanic Body Spa speciaal ontworpen is om de lichaamscontouren te 
volgen.

14. Waarom zou ik de nieuwe agelOC® galvanic Body spa gebruiken in plaats van 
de huidige agelOC® edition nu skin galvanic spa system® II Body Conductor 
verder te gebruiken?

 Dankzij het ergonomische design van de nieuwe ageLOC® Galvanic Body Spa, 
die speciaal ontworpen is voor het lichaam, kan het apparaat de contouren van 
uw lichaam beter volgen. Het bedrijfseigen gegroefde ageLOC® oppervlak met 
groter geleidend oppervlak dekt meer huid en behoudt permanent een grotere hoeveelheid van het product tussen de huid 
en het apparaat dat meer ageLOC® ingrediënten afgeeft aan de huid. De nieuwe pulserende galvanische stroom helpt ook de 
beweging van vloeistoffen te stimuleren en vergroten en onzuiverheden te verwijderen terwijl uw huid verkwikt wordt.

15. Heeft de agelOC® galvanic Body spa verschillende instellingen voor verschillende lichaamszones?
 De ageLOC® Galvanic Body Spa heeft slechts één instelling die geschikt is voor gebruik met ageLOC® Body Shaping Gel.

16. Zou ik iets moeten voelen wanneer ik de agelOC® galvanic Body spa gebruik?
 Net als bij het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II verwachten we niet dat gebruikers iets voelen tijdens de 

behandelingen met hun ageLOC® Galvanic Body Spa indien het apparaat gebruikt wordt volgens de gebruiksaanwijzing. 
Gevoeligere mensen kunnen een lichtjes warm gevoel ervaren maar dit gevoel zou niet onaangenaam mogen zijn.

17. Hoeveel druk moet ik uitoefenen?
 Nu Skin®’s Galvanic Spa apparaten moeten voorzichtig gebruikt worden, waarbij u een lichte druk uitoefent. Het heeft geen zin 

om meer druk uit te oefenen. De voordelen blijven dezelfde. Laat de galvanische stroom het werk voor u doen.

18. Hoe vaak moet ik de agelOC® galvanic Body spa en agelOC® Body shaping gel gebruiken?
 Voor optimale resultaten moet ageLOC® Body Shaping Gel eenmaal daags en driemaal per week gebruikt worden in 

combinatie met de ageLOC® Galvanic Body Spa. Gelieve de instructies te lezen die ter informatie bij uw apparaat gevoegd 
werden. Gebruik de ageLOC® Galvanic Body Spa uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing.

19. Moet ik een aanvullende lichaamscrème gebruiken als ik iedere dag agelOC® dermatic effects gebruik?
 ageLOC® Dermatic Effects is een lotion die ontwikkeld werd voor dagelijks gebruik op welbepaalde lichaamszones, namelijk 

de dijen, billen, buik en armen. Indien de huid op deze of andere lichaamszones na gebruik meer hydratatie nodig heeft en/of 
strak aanvoelt, raden we u aan om een aanvullende moisturiser van Nu Skin® te gebruiken, zoals Epoch® Baobab Body Butter, 
Perennial® of Body Smoother.
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20. Wat is het rubberen hoesje van de agelOC® galvanic Body spa en hoe moet ik het gebruiken?
 Omdat de ageLOC® Galvanic Body Spa in vochtige omstandigheden gebruikt wordt op een grote oppervlakte, hebben we 

enkele voorzorgsmaatregelen getroffen om te vermijden dat er vocht in het apparaat terechtkomt. Bij elk apparaat wordt een 
extern rubberen hoesje gevoegd. Het rubberen hoesje past stevig rond het apparaat om te vermijden dat gel of water in het 
buitenste batterijcompartiment terechtkomt, maar ook om het comfort en de grip te verbeteren. We raden u dan ook aan om 
dit rubberen hoesje te gebruiken telkens u de ageLOC® Galvanic Body Spa gebruikt. Breng het hoesje op het apparaat aan 
door deze vier stappen te volgen:

•	 Plaats	het	rubberen	hoesje	verticaal	zodat	beide	pijlen	naar	boven	gericht	zijn.
•	 Plaats	de	onderkant	van	de	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(m.n.	het	batterijcompartiment)	eerst	in	het	hoesje	en	zorg	ervoor	

dat de pijl op één lijn ligt met het midden van het apparaat.
•	 Trek	het	bovenste	deel	voorzichtig	over	de	bovenkant	van	het	apparaat	en	zorg	ervoor	dat	beide	pijlen	zich	in	het	midden	

bevinden en naar elkaar gericht zijn.
•	 Trek	de	rest	van	het	rubberen	hoesje	over	de	zijkanten	van	de	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	en	strijk	het	glad	om	zeker	te	zijn	

dat er geen oneffenheden op de zijkanten zijn. Zorg ervoor dat het hoesje het geleidende oppervlak niet gedeeltelijk bedekt.

21. Wanneer en hoe moet ik de agelOC® galvanic Body spa reinigen?
 Om de gebruiksduur van uw ageLOC® Galvanic Body Spa te verlengen, raden we u aan om uw ageLOC® Galvanic Body 

Spa na elke behandeling te reinigen. Gebruik gewoon een vochtige doek om het overtollige product van het apparaat te 
verwijderen. Gebruik geen sterke chemische producten of oplosmiddelen om het product niet te beschadigen. Droog het 
apparaat grondig.

resultAten
22. Welk voordeel biedt het gebruik van de agelOC® lichaamsproducten in het 

kader van een verzorgingsprogramma?
 ageLOC® Body Shaping Gel en ageLOC® Dermatic Effects zijn aanvullende 

producten. Wanneer ze samen gebruikt worden, verschaffen ze een 
veelomvattend huidverzorgingsprogramma voor een slanker, gladder en 
strakker lichaam. Beide producten bevatten bedrijfseigen ingrediënten die 
bekrachtigd werden door de ageLOC® wetenschap (technologie waarop 
een patent aangevraagd is en die arSupermarkers, de belangrijkste oorzaken 
van veroudering, aanpakt). ageLOC® Dermatic Effects, dat elke ochtend en 
avond aangebracht wordt, bevat belangrijke aanvullende ingrediënten die 
de huid hydrateren, verzachten en verstevigen en continu voorzien van deze 
belangrijke antiverouderingsingrediënten. De ageLOC® Galvanic Body Spa 
met ageLOC® Body Shaping Gel levert heilzame ingrediënten aan de huid 
wanneer het product eenmaal daags en driemaal per week gebruikt wordt, 
waarbij de galvanische stroom voor een betere afgifte van de ingrediënten 
zorgt. Door ageLOC® Dermatic Effects tweemaal daags en de ageLOC® 
Galvanic Body Spa met ageLOC® Body Shaping Gel driemaal per week 
te gebruiken, zult u genieten van een optimale afgifte van de belangrijkste 
antiverouderingsingrediënten.

23. Hoe snel zou ik een verschil op mijn huid moeten zien wanneer ik de agelOC® 
galvanic Body spa gebruik?

 De resultaten verschillen van persoon tot persoon. Tot op heden is uit onderzoek 
gebleken dat gebruikers al na acht weken een verschil zouden moeten zien.

24. Welk voordeel biedt het dagelijks gebruik van agelOC® dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects is een dagelijkse hydraterende lotion die vetophopingen en cellulitis vermindert. ageLOC® 

Dermatic Effects vergroot de celvernieuwing, wat nodig is om de huid te vernieuwen en haar natuurlijke, stralende structuur 
terug te geven. Het maakt eveneens gebruik van een technologie om licht onmiddellijk te verstrooien zodat de huid zachter 
oogt en het huidoppervlak er beter uitziet. Dit product is samengesteld met ageLOC® ingrediënten die de belangrijkste 
oorzaak van veroudering van het lichaam aanpakken, en verschaft een dagelijkse, constante dosis ageLOC® voor een slanker, 
zachter en strakker ogende huid.
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25. Welk voordeel biedt een geleidend oppervlak met groefjes? 
 Het ageLOC® geleidende oppervlak waarop een patent aangevraagd is, vangt 10 

keer meer hoofdingrediënten op de kritieke lichaamszone tussen het geleidende 
oppervlak en de huid op in vergelijking met het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II Body Conductor-opzetstukje. 

26. Welk voordeel biedt het gebruik van pulserende galvanische stroom voor het 
lichaam? 

 Galvanische gelijkstroom, of deze nu pulserend is of niet, helpt de huid voorzien van 
dezelfde geladen ingrediënten door de osmotische stroming te verbeteren. Dit is van 
belang voor een betere afgifte van de hoofdingrediënten aan lichaamszones waar 
de huid dikker is. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat pulserende stroom 
de trilling van vloeistoffen verbetert, wat bevorderlijk is voor een gezonde circulatie. 
Pulserende galvanische stroom stimuleert de huid en verhoogt de celcommunicatie 
om de huid te zuiveren en te verfrissen, en vermindert de zichtbare tekenen van 
veroudering. Pulserende galvanische stroom is het best geschikt voor gebruik op het 
lichaam waar de huid voordeel kan halen uit verbeterde vloeistoftrillingen.

logistiek vAn het AppArAAt
27. Waarom heb ik een ander apparaat nodig voor galvanische lichaamsbehandelingen?
 De ageLOC® Galvanic Body Spa is ontworpen voor gebruik in combinatie met ageLOC® Body Shaping Gel op 

lichaamszones, niet op het gezicht. Het apparaat is ontworpen om een groter oppervlak aan te pakken met het ageLOC® 
geleidende oppervlak waarop een patent aangevraagd is en dat 10 keer meer hoofdingrediënten opvangt tussen het 
geleidende oppervlak en de huid in vergelijking met het ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II Body Conductor-
opzetstukje. Ten tweede is dit design ergonomischer voor eenvoudiger gebruik bij lichaamsbehandelingen. Ten derde zijn de 
ageLOC® Galvanic Body Spa en ageLOC® Body Shaping Gel gericht op eindresultaten en -voordelen (bv. vermindering van 
cellulitis, slanker en strakker maken,...) die anders zijn dan bij het gezicht. Ten slotte is de huid op het lichaam dikker en minder 
gevoelig, waardoor deze beter reageert op een pulserende stroom en hieruit voordeel kan halen.

28. Waarom piept het apparaat om de 10 seconden?
 Het ageLOC® Galvanic Body Spa apparaat is ontwikkeld om stil te zijn tijdens gebruik. Het piept om de 10 seconden om de 

gebruiker te laten weten dat de behandeling bezig is.

technische vrAgen
29. Wat moet ik doen als ik denk dat mijn agelOC® galvanic Body spa niet meer goed werkt?
Hier zijn enkele mogelijke oplossingen als u denkt dat uw ageLOC® Galvanic Body Spa niet correct werkt:
 1. Zijn de batterijen nieuw en zitten ze goed in het ageLOC® Galvanic Body Spa apparaat?
 2. Werd alle plastic folie verwijderd van het chroom op de ageLOC® Galvanic Body Spa?

De galvanische apparaten worden verzonden met een beschermende plastic folie die van het verchroomde onderdeel en 
het LCD-scherm verwijderd moet worden. Alleen wanneer de folie verwijderd is, zal het apparaat correct functioneren.

 3. Hebt u gedrukt op de aan/uit-knop onder het LCD-bedieningspaneel?
Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Nadat u op de aanrakingsgevoelige knop gedrukt 
hebt, verschijnen de ageLOC® ringen in het midden van de display en onder de ageLOC® ringen verschijnt de 
behandelingsduur van 5 minuten. Maak uw vingers en handpalm goed nat met water of NaPCA Moisture Mist. Om 
met een behandeling te starten, raakt u met het oppervlak van de conductor het te behandelen huidoppervlak zachtjes 
aan zodat het stroomniveau zichzelf kan aanpassen. Het apparaat zal één, twee of drie keer piepen, wat betekent dat het 
zichzelf aangepast heeft aan uw huid.

 4. Houdt u het ageLOC® Galvanic Body Spa apparaat correct vast?
Bij galvanische stroom is het belangrijk om de verchroomde activators met lichtjes vochtige handen vast te houden terwijl 
u het apparaat tegen de huid drukt. Dit maakt de stroomkring compleet, waardoor de stroom afgegeven kan worden. 
Wanneer u het apparaat opheft, wordt de stroom uitgeschakeld en de behandeling onderbroken. In dat geval begint de 
achtergrondverlichting te knipperen en stopt het apparaat met piepen totdat de stroomkring hersteld is.
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 5. Houdt u het ageLOC® Galvanic Body Spa apparaat met lichtjes vochtige handen vast?
Sommigen proberen de ageLOC® Galvanic Body Spa met droge handen te gebruiken, waardoor het apparaat hun huid 
moeilijk kan analyseren. Droge handen geleiden de galvanische stroom niet goed en kunnen ervoor zorgen dat het apparaat 
de huid niet kan analyseren. Maak gewoon de hand nat waarmee u de verchroomde activators van het galvanische apparaat 
vasthoudt, en de stroom zal goed afgegeven kunnen worden.

 6. Wordt het ageLOC® Galvanic Body Spa apparaat een ogenblik ter plaatse gehouden zodat het de huid kan analyseren?
Nadat u de behandelingsoptie geselecteerd hebt door op de aan/uit-knop te drukken, moet u de verchroomde activators 
met een lichtjes vochtige hand vasthouden en het apparaat tegen de huid drukken. Laat het apparaat de huid analyseren. U 
zult weten dat het apparaat de huid geanalyseerd heeft wanneer u één, twee of drie piepjes hoort.

 7. Denkt u dat het niet werkt omdat u niets voelt?
De meeste mensen voelen niets tijdens de galvanische behandeling. De speciaal samengestelde gels helpen de 
galvanische stroom te geleiden en zorgen ervoor dat die zonder enig ongemak in de huid dringt. Ook al voelt u 
waarschijnlijk niets, het apparaat zal om de 10 seconden piepen om aan te geven dat het apparaat aan staat en heilzame 
ingrediënten afgeeft.

30. Welke garantie geldt op de agelOC® galvanic Body spa?
 Nu Skin® biedt de oorspronkelijke eigenaar een garantie van twee jaar op de materialen en het vakmanschap van de ageLOC® 

Galvanic Body Spa vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de consument. Deze garantie dekt niet de schade aan 
het product als gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van twee jaar defect raakt, 
gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nu Skin® kantoor om het product te vervangen.

31. Wat is het verschil tussen een pulserende galvanische stroom en een constante galvanische stroom?
 Een constante galvanische stroom is een stroom die onafgebroken aangevoerd wordt, en dus niet 

in hoeveelheid varieert. Een pulserende galvanische stroom is een stroom die schommelt tussen 
twee verschillende, vooraf vastgelegde niveaus. Deze zijn helemaal anders dan wisselstromen. Bij 
wisselstromen varieert de polariteit tussen positieve en negatieve polen. Pulserende galvanische 
stroom is geschikter voor het lichaam.

32. Wat is cellulitis?
 Cellulitis ontstaat wanneer vetcellen uit de diepste huidlaag naar boven geduwd worden, waardoor 

het huidoppervlak er ‘hobbelig’ uitziet. Deze ‘sinaasappelhuid’ wordt vooral waargenomen op de 
dijen en billen en soms op de armen en buik.

33. Hoe ontstaat cellulitis?
 De vorming van cellulitis is een enigszins cyclisch proces dat door vele factoren beïnvloed wordt. 

Een van die factoren is de volgende: wanneer vetcellen vetter worden, drukken ze bloedvaten 
samen, waardoor het vetmetabolisme en de microcirculatie verstoord worden. Een andere factor is 
de afbraak van de structurele eiwitten van de huid.

34. Wat is het verschil tussen vet en cellulitis?
 Vet is een soort cel in het lichaam die gebruikt wordt voor de opslag van energie. Cellulitis treedt op 

wanneer de vetopslag eruitziet als een ‘sinaasappelhuid’, wat vooral waargenomen wordt op de dijen 
en billen en soms op de armen en buik.

veiligheidsvrAgen
35. Waarom wordt de waarschuwing “als u zwanger bent, een pacemaker hebt, aan epilepsie lijdt of een metalen implantaat 

hebt, dient u een arts te raadplegen alvorens de agelOC® galvanic Body spa te gebruiken” vermeld?
 Hoewel de ageLOC® Galvanic Body Spa erg veilig en mild is, werden er geen klinische studies gevoerd om de veiligheid voor 

de gebruikers aan te tonen. Nu Skin® vermeldt deze waarschuwing eveneens om de voorschriften voor elektronische apparaten 
te respecteren. De gevolgen voor personen met pacemakers of metalen implantaten verschilt naargelang van de aandoening. 
De waarschuwing die bij de ageLOC® Galvanic Body Spa gevoegd wordt, lijkt op die van andere elektrische apparaten zoals 
een elektrische tandenborstel of een mp3-speler. Voor de meeste mensen zal het geen risico’s inhouden maar voor sommige 
personen is er een potentieel gevaar. De stroom zou de werking van apparaten zoals pacemakers kunnen verstoren. Bij twijfel 
raden we u aan om uw arts te raadplegen.
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