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Generelle spørsmål
1. På hvilken måte er Nu Skin® unik i markedet?
2. Hva er arSuperMarkers?
3. Hva er kroppens synlige tegn på aldring?
4. Hvorfor er ageLOC® Galvanic Body Trio så spennende?
5. Hvilke produkter inngår i ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Hvordan fungerer den galvaniske teknologien?
7. Hva er spesielt med ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Hva er fordelene med ageLOC® Galvanic Body Spa?

Behandling
9. Hva er forskjellen mellom ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic 

Effects?
10. Vil galvanisk behandling hjelpe, lege eller redusere blåmerker?
11. Er ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® 

Dermatic Effects slankeprodukter?

Anvendelse
12. På hvilke områder av kroppen kan jeg bruke ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Kan jeg bruke ageLOC® Galvanic Body Spa i ansiktet?
14. Hvorfor bør jeg bruke ageLOC® Galvanic Body Spa framfor å fortsette med å bruke kroppslederen ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II?
15. Er det forskjellige innstillinger på ageLOC® Galvanic Body Spa til forskjellige deler av kroppen?
16. Skal jeg kjenne noe når jeg bruker ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Hvor hardt skal jeg trykke?
18. Hvor ofte skal jeg bruke ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Må jeg bruke en ekstra fuktighetskrem når jeg bruker ageLOC® Dermatic Effects daglig?
20. Hva er gummidekselet til ageLOC® Galvanic Body Spa, og hvordan bør jeg bruke det?
21. Når og hvordan skal jeg rengjøre ageLOC® Galvanic Body Spa?

Resultater
22. Hva er fordelen med å bruke ageLOC® kroppsprodukter i din hudpleie rutine?
23. Hvor fort bør jeg kunne se endringer i huden når jeg bruker ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Hva er fordelen med å bruke ageLOC® Dermatic Effects daglig?
25. Hva er fordelen med å ha en riflet overflate på kroppslederen?
26. Hva er fordelen med å bruke en pulserende galvanisk strøm på kroppen?

Instrumentlogistikk
27. Hvorfor trenger jeg et annet instrument til galvaniske kroppsbehandlinger?
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Generelle spørsmål
1. på hvilken måte er Nu skin® unik i markedet?
 Ingen andre bedrifter innen personlig pleie bruker Nu Skin®s unike tilnærming for å skape overlegne løsninger til anti-

aldringsprodukter. Vi har utviklet vår egen kunnskap om hvordan spesielt sammensatte ingredienser, når de inngår i produktet, 
kan påvirke aldringsprosessen ved kilden og hjelpe til med å bremse aldring og bevare ungdommelighet. Vår eksklusive 
markedsposisjon skyldes vår kunnskap om arSuperMarkers og hva de er.

2. Hva er arsupermarkers?
 I samarbeid med ledende vitenskapsmenn har Nu Skin® identifisert det som kalles aldringsrelaterte supermarkører eller 

arSuperMarkers. Disse arSuperMarkers er den del av kroppens kjemi som påvirker måten vi eldes på. Nu Skin®s eksklusive 
ageLOC® er basert på denne forskningen og tar sikte på de interne aldringskildene.

 I motsetning til solen er det ingen mulighet for å gjemme seg fra disse hudmarkørene som forårsaker rynker, slapp hud, 
misfarging, hyperpigmentering og andre synlige tegn på aldring. ageLOC®-teknologien retter seg mot disse grunnleggende 
aldringskildene og hjelper deg med å kontrollere hudens fremtid.

3. Hva er kroppens synlige tegn på aldring?
 Med alderen vil produksjonen av strukturelle proteiner i huden bli mindre, samtidig 

som forekomsten av enzymer som bryter ned disse strukturelle proteinene, blir 
større. Dette fører til at huden får mindre struktur og blir mindre elastisk slik at huden 
blir slapp og strukturløs. For å gjøre vondt verre vil konfigurasjonen og tap av disse 
proteinene føre til at underhudsfett samler seg på sentrale områder som hofter, lår, 
rumpe, overarmer og mage, noe som resulterer i en økt forekomsten av cellulitter.

4. Hvorfor er agelOC® Galvanic Body trio så spennende?
 Produktene ageLOC® er per dags dato Nu Skin®s mest vellykkede lansering, og nå 

overfører vi anti-aldringsfordelene for ageLOC® til kroppen. ageLOC® Galvanic 
Body Trio er et omfattende behandlingssystem som er rettet mot aldring ved kilden. 
Når det gjelder å oppnå et slankere og mer velformet utseende, kan ageLOC® gi 
enestående resultater ved å tilby førsteklasses produkter for en ungdommelig kropp.

28. Hvorfor piper instrumentet hvert tiende sekund?

Tekniske spørsmål
29. Hva bør jeg gjøre hvis jeg synes at mitt ageLOC® Galvanic Body Spa ikke virker som det skal?
30. Hva slags garanti gjelder for ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Hva er forskjellen mellom pulserende og konstant galvanisk strøm?
32. Hva er cellulitter?
33. Hvordan dannes cellulitter?
34. Hva er forskjellen mellom fett og cellulitter?

Sikkerhetsspørsmål
35. Hvorfor er det en advarsel som sier "Rådfør deg med lege før du bruker ageLOC® Galvanic Body Spa hvis du er gravid,  

har pacemaker, har epilepsi eller har et metallimplantat"?
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5. Hvilke produkter inngår i agelOC® Galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio er et system som inneholder den nye ageLOC® Galvanic Body 

Spa og to avanserte anti-aldrings kroppsprodukter, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® 
Dermatic Effects, for å bidra til slankende, utjevnende og oppstrammende virkning og for å 
fremme sunn, ungdommelig hud.

6. Hvordan fungerer den galvaniske teknologien?
 Kosmetisk galvaniske behandlinger bruker det grunnleggende prinsippet om at like ladninger 

frastøter hverandre mens motsatte ladninger tiltrekker hverandre på samme måte som 
magnetiske poler. Enkle produktsammensetninger kan inneholde viktige ingredienser som har 
en positiv eller negativ ladning. Et galvanisk instrument kan også innstilles til å ha den samme 
ladningen som produktet. Den frastøtende effekten ved like ladninger "dytter" produktet 
inn i huden og legger til rette for overføring av nøkkelingredienser. Med skånsom bruk av 
positive og negative galvaniske strømmer til huden kan brukeren utføre en rekke gunstige 
hudbehandlinger.

7. Hva er spesielt med agelOC® Galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa er utviklet for bruk sammen med ageLOC® Body Shaping Gel på kroppen, ikke i ansiktet. Dette 

instrumentet ble utformet for å dekke en større overflate med en patentanmeldt ageLOC® ledende overflate som fanger opp 
ti ganger flere viktige ingredienser mellom den ledende overflaten og huden (sammenlignet med kroppslederen ageLOC® 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). For det andre er den utformet mer ergonomisk slik at den er lettere å håndtere 
under kroppsbehandlinger. For det tredje sørger ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel for bedre 
sluttresultater (dvs. cellulittenes omfang, slanking, toning, etc.) som er forskjellig fra det som gjelder for ansiktet. I tillegg er 
huden på kroppen tykkere og mindre følsom, slik at den bedre kan dra nytte av pulserende strøm.

8. Hva er fordelene med agelOC® Galvanic Body spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa gir kroppen galvaniske fordeler. Den er ergonomisk utformet med et større ledende område som 

dekker et større område av armer, mage, setemuskler og lår, i tillegg til at den passer til kroppens konturer. Instrumentet har også 
Nu Skin®s patentanmeldte, riflede overflate (som fanger opp ti ganger flere viktige ingredienser mellom den ledende overflaten 
og huden enn kroppslederen ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II under hver galvaniske behandling). ageLOC® 
Galvanic Body Spa har også den patentanmeldte, galvanisk pulserende teknologien som gir maksimal effekt mot aldring på 
armer, mage, setemuskler og lår. Den stimulerer, renser og forfrisker huden slik at de synlige aldringstegnene reduseres.

BehandlinG
9. Hva er forskjellen mellom agelOC® Body shaping Gel og agelOC® Dermatic effects?
 Både ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects er utviklet for å glatte ut fett og cellulitter i tillegg til å 

forbedre hudens fasthet, og de består begge av ageLOC® ingredienser som har vist seg å sikte seg inn på aldringskilden. 
Produktene er med på å gi et slankere, glattere og fastere utseende. Det er likevel flere viktige forskjeller.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	ble	utviklet	for	å	være	forenelig	med	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa-behandlinger,	som	er	med	
på å forsyne huden med de viktigste ingrediensene. Den inneholder ingredienser som bidrar til å opprettholde hudens robuste 
struktur og forsterker strukturproteiner som er relevante for en hud som ser sunn ut. Den er også sammensatt for å bidra til å 
forfriske, rense og revitalisere huden samtidig som synlige aldringstegn reduseres.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	øker	celleutskiftingen	som	er	nødvendig	for	at	huden	skal	fornye	seg	og	få	tilbake	sin	naturlige	
utstråling. Den inneholder også teknologi for å spre lyset umiddelbart, noe som bidrar til at huden ser glattere ut og som 
forbedrer hudens utseende. Den sørger for fordelene med daglig hydrering og jevner umiddelbart ut huden, samtidig som 
fordelene med ageLOC® Body Shaping Gel forsterkes (ageLOC® Dermatic Effects er ikke egnet til bruk med galvanisk 
strøm).

10. Vil galvanisk behandling hjelpe, lege eller redusere blåmerker?
 Nu Skin®s Galvanic Spa instrumenter er utviklet til bruk på frisk hud. De bør ikke brukes til å behandle eller redusere eventuelle 

hudproblemer, over ødelagte blodkar og/eller blåmerker.
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11. er agelOC® Galvanic Body spa, agelOC® Body shaping Gel og agelOC® 
Dermatic effects slankeprodukter?

 Nei, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® 
Dermatic Effects er ikke slankeprodukter. Produktene ageLOC® ble utviklet for 
å redusere og utjevne fett og cellulitter, forbedre hudens fasthet og fremme en 
ungdommelig utseende hud.

anvendelse
12. på hvilke områder av kroppen kan jeg bruke agelOC® Galvanic Body trio?
 Nu Skin® utviklet ageLOC® Galvanic Body Trio til bruk på armer, nedre del av 

magen, setemuskler og lår.

13. Kan jeg bruke agelOC® Galvanic Body spa i ansiktet?
 Nei, ageLOC® Galvanic Body Spa er ikke utviklet for eller godkjent til bruk i 

ansiktet, og den er heller ikke anbefalt til dette. Ergonomisk sett følger ageLOC® 
Galvanic Spa System® II best ansiktets konturer, mens ageLOC® Galvanic Body 
Spa er spesielt utformet for å følge kroppens konturer.

14. Hvorfor bør jeg bruke agelOC® Galvanic Body spa framfor å fortsette med å 
bruke kroppslederen agelOC® edition Nu skin Galvanic spa system® ii?

 Den nye ageLOC® Galvanic Body Spa spesielt utviklet for kroppen, og kan med 
sin ergonomiske utforming av instrumentet, bedre følge kroppens konturer. Den 
patentanmeldte riflede overflaten ageLOC® med større ledende område, dekker 
et større hudområde og sørger for et konstant høyere produktnivå mellom huden og instrumentet, slik at mer ageLOC® 
ingredienser tilføres huden. Den nye pulserende galvaniske strømmen bidrar også til å stimulere og øke bevegelse av væsker 
og å fjerne urenheter, mens huden styrkes.

15. er det forskjellige innstillinger på agelOC® Galvanic Body spa til forskjellige deler av kroppen?
 ageLOC® Galvanic Body Spa har kun én innstilling som er tilpasset bruk sammen med ageLOC® Body Shaping Gel.

16. skal jeg kjenne noe når jeg bruker agelOC® Galvanic Body spa?
 På samme måte som med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II forventes det ikke at man kjenner noe under 

behandling med ageLOC® Galvanic Body Spa når den brukes som foreskrevet. Brukere med større følsomhet vil kunne 
fornemme en varmende følelse, men fornemmelse av ubehag skal ikke forekomme.

17. Hvor hardt skal jeg trykke?
 Nu Skin®s Galvanic Spa-instrumenter skal brukes forsiktig med lett trykk. Det er ikke nødvendig å trykke hardt for å oppnå 

maksimale fordeler. De galvaniske strømmene gjør jobben for deg.

18. Hvor ofte skal jeg bruke agelOC® Galvanic Body spa og agelOC® Body shaping Gel?
 For å oppnå best resultat bør ageLOC® Body Shaping Gel brukes sammen med ageLOC® Galvanic Body Spa én gang 

daglig, tre ganger i uken. Ytterligere informasjon finnes i instruksjonene som fulgte med Galvanic Spa-instrumentet. ageLOC® 
Galvanic Body Spa bør kun brukes som foreskrevet.

19. må jeg bruke en ekstra fuktighetskrem når jeg bruker agelOC® Dermatic effects daglig?
 ageLOC® Dermatic Effects er en krem som ble utviklet for daglig bruk på utvalgte områder – lår, setemuskler, mage og armer. 

Dersom huden på disse stedene eller andre steder på kroppen etter bruk trenger mer fuktighet eller føles stram, anbefales det 
å bruke en ekstra Nu Skin® fuktighetskrem som Epoch® Baobab Body Butter, Perennial®, eller Body Smoother.
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20. Hva er gummidekselet til agelOC® Galvanic Body spa, og hvordan bør jeg bruke det?
 Fordi ageLOC® Galvanic Body Spa brukes under våte forhold og over et stort område, har vi tatt forholdsregler for at vann 

ikke skal komme inn i instrumentet. Med hvert instrument leveres et eksternt montert gummideksel. Gummidekselet er 
utformet for å sitte godt fast på instrumentet slik at gel eller vann ikke skal trenge inn forbi det ytre batterirommet, men også 
for å øke komforten og få et bedre grep. Av denne grunn anbefaler vi at gummidekselet brukes hver gang ageLOC® Galvanic 
Body Spa brukes. Nedenfor gis en trinnvis beskrivelse av hvordan dekselet festes på instrumentet:

•	 Plasser	gummidekselet	vertikalt	slik	at	begge	pilene	peker	oppover.
•	 Sett	bunnen	av	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(dvs.	batterirommet)	først	inn	i	dekselet	og	juster	pilen	til	midten	av	

instrumentet.
•	 Trekk	den	øvre	delen	forsiktig	over	toppen	av	instrumentet	og	sørg	for	at	begge	pilene	er	sentrert	og	justert	overfor	hverandre.
•	 Trekk	resten	av	gummidekselet	over	sidene	av	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa-instrumentet	og	glatt	det	ut	så	det	ligger	jevnt	

uten uregelmessigheter langs sidene. Sørg for at dekselet ikke dekker den ledende flaten.

21. Når og hvordan skal jeg rengjøre agelOC® Galvanic Body spa?
 Vi anbefaler at du rengjør ageLOC® Galvanic Body etter hver behandling for å forlenge holdbarheten. Bruk en fuktig klut til å 

fjerne eventuelle produktrester fra apparatet. Benytt ikke sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler da disse kan skade apparatet. 
Tørk grundig.

resultater
22. Hva er fordelen med å bruke agelOC® kroppsprodukter i din hudpleie rutine?
 ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic Effects ble 

utviklet til å være supplerende produkter. Når de brukes sammen gir de 
kroppen en omfattende hudpleie som slanker, utjevner og strammer. 
Begge produktene er satt sammen med egenutviklede ingredienser 
som er godkjent av ageLOC® science (en patentanmeldt teknologi 
som gjelder arSuperMarkers, den grunnleggende aldringskilde). Når 
ageLOC® Dermatic Effects brukes daglig, morgen og kveld, tilføres flere 
nøkkelingredienser som fukter samtidig med at huden glattes, strammes og 
fortløpende forsynes med de viktige anti-aldringsingrediensene. ageLOC® 
Galvanic Body Spa sammen med ageLOC® Body Shaping Gel jobber for 
å forsyne huden med gunstige ingredienser daglig, tre dager i uken, med 
økt tilførsel ved hjelp av galvanisk strøm. Ved å bruke ageLOC® Dermatic 
Effects to ganger daglig og ageLOC® Galvanic Body Spa sammen med 
ageLOC® Body Shaping Gel inntil tre ganger i uken tilføres maksimalt nivå 
av de viktigste anti-aldringsingrediensene.

23. Hvor fort bør jeg kunne se endringer i huden når jeg bruker agelOC® 
Galvanic Body spa?

 Resultatet varierer fra person til person. Så langt har forskningen vist at 
forbrukeren vil kunne se forbedringer allerede etter åtte uker.

24. Hva er fordelen med å bruke agelOC® Dermatic effects daglig?
 ageLOC® Dermatic Effects er en daglig fuktighetskrem som glatter ut 

fett og cellulitter. ageLOC® Dermatic Effects øker celleutskiftingen som 
er nødvendig for at huden skal fornye seg og få tilbake sin naturlige utstråling. Den inneholder også teknologi som sprer lyset 
umiddelbart for å få huden til å se glattere ut og forbedre hudens utseende. Utviklet med ingredienser fra ageLOC® som retter 
seg mot kroppens grunnleggende aldringskilde, vil dette produktet gi en daglig, kontinuerlig mengde ageLOC® for slankere, 
mykere og mer fast utseende hud.
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25. Hva er fordelen med å ha en riflet overflate på kroppslederen?
 Den patentanmeldte, riflede, ledende overflaten til ageLOC® fanger opp ti ganger 

flere viktige ingredienser i det kritiske området mellom den ledende overflaten og 
huden (sammenlignet med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 
tilknyttet kroppsleder).

26. Hva er fordelen med å bruke en pulserende galvanisk strøm på kroppen?
 Direkte galvanisk strøm, enten det pulserer eller ikke, bidrar til å tilføre huden 

likt ladede ingredienser ved å forbedre osmotisk flyt. Dette er særlig viktig for å 
forbedre tilførsel av viktige ingredienser til områder med tykkere hud. Ytterligere 
forskning viser at den pulserende strømmen forbedrer væskevibrasjon, noe som i sin 
tur fremmer sunn sirkulasjon. Pulserende galvaniske strømmer bidrar til å stimulere 
huden og gir økt cellekommunikasjon, noe som i sin tur bidrar til å rense og forfriske 
huden og bidrar til å redusere synlige tegn på hudens aldring. Pulserende galvaniske 
strømmer er optimalt utformet for bruk på deler av kroppen der huden kan dra nytte 
av forbedret væskevibrasjon.

instrumentloGistikk
27. Hvorfor trenger jeg et annet instrument til galvaniske kroppsbehandlinger?
 ageLOC® Galvanic Body Spa ble utformet til bruk sammen med ageLOC® Body Shaping Gel på områder av kroppen, ikke 

ansiktet. Instrumentet er utformet for å dekke et større område med den patentanmeldte ageLOC-ledende overflate, som 
fanger opp ti ganger flere viktige ingredienser mellom den ledende overflaten og huden (sammenlignet med ageLOC® Nu 
Skin Galvanic Spa System® II tilknyttet kroppsleder). For det andre er denne utformingen mer ergonomisk og enklere å bruke 
og håndtere under kroppsbehandlinger. For det tredje tar ageLOC® Galvanic Body Spa og ageLOC® Body Shaping Gel tak 
i sluttresultatet (dvs. cellulittenes omfang, slanking, toning, etc.) som er forskjellig fra ansiktet. I tillegg er huden på kroppen 
tykkere og mindre følsom slik at den bedre kan dra nytte av pulserende strøm.

28. Hvorfor piper instrumentet hvert tiende sekund?
 Instrumentet ageLOC® Galvanic Body Spa er konstruert for å være stille ved bruk. Pipingen hvert tiende sekund er lagt til for 

at brukeren skal vite at behandling pågår.

tekniske spørsmål
29. Hva bør jeg gjøre hvis jeg synes at mitt agelOC® Galvanic Body spa ikke virker som det skal?
Her er noen feilsøkingstips hvis man synes ageLOC® Galvanic Body Spa ikke virker som det skal:
 1. Sitter nye batterier ordentlig på plass i ageLOC® Galvanic Body Spa?
 2. Er hele plastfilmen over det forkrommede området på ageLOC® Galvanic Body Spa fjernet?

Det galvaniske instrumentet blir levert med en beskyttende plastfilm som må fjernes fra den forkrommede delen og LCD-
skjermen. Denne må fjernes for at enheten skal fungere skikkelig.

 3. Er det blitt trykket på av/på-tasten under LCD-panelet?
Slå på instrumentet ved å trykke en gang på av/på-tasten. Etter at det er blitt trykket på tasten, vil ageLOC® ringene vises 
midt på skjermen og behandlingstiden på fem minutter pluss en klokke vises under ageLOC®-ringene. Fingre og håndflate 
må fuktes grundig med vann eller NaPCA Moisture Mist. For å starte behandlingen berøres området som skal behandles 
forsiktig med den ledende overflaten slik at strømnivået justeres automatisk. Instrumentet piper en, to eller tre ganger for å 
indikere at det har justert seg til huden.

 4. Holdes instrumentet ageLOC® Galvanic Body Spa riktig?
Fordi dette er en galvanisk strøm, er det nødvendig å holde de forkrommede aktivatorene med fuktige hender samtidig 
som instrumentet presses mot huden. Dette gjør at kretsen etableres slik at strøm ledes. Dersom grepet løsnes på noen av 
stedene vil strømmen brytes og behandlingen bli avbrutt. I dette tilfellet vil bakgrunnsbelysningen blinke og instrumentet 
vil slutte å pipe helt til kretsen reetableres.
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 5. Holdes instrumentet ageLOC® Galvanic Body Spa med fuktige hender?
Noen forsøker å bruke ageLOC® Galvanic Body Spa med tørre hender og har problemer med å få det til å analysere 
huden. Tørre hender leder ikke den galvaniske strømmen godt nok og instrumentet klarer ikke å analysere. Ved å fukte 
hånden som holder de forkrommede aktivatorene på det galvaniske instrumentet vil strømmen igjen bli ledet.

 6. Holdes ageLOC® Galvanic Body Spa på plass et øyeblikk slik at huden kan analyseres?
Etter at behandlingstype er valgt ved å trykke på av/på-tasten, holdes de forkrommende aktivatorene med fuktig hånd og 
instrumentet presses mot huden. La det få analysere. Huden er analysert når det høres ett, to eller tre pip.

 7. Tror du den ikke fungerer som den skal fordi du ikke kjenner noe?
De fleste kjenner ikke noe under galvaniske behandlinger. De spesielt sammensatte geleene leder den galvaniske 
strømmen og sørger for at den går inn i huden uten ubehag. Selv om du ikke kjenner noe vil instrumentet pipe hvert tiende 
sekund for å indikere at enheten er slått på og tilfører de gunstige ingrediensene.

30. Hva slags garanti gjelder for agelOC® Galvanic Body spa?
 Nu Skin® garanterer overfor den opprinnelige eieren av ageLOC® Galvanic Body Spa at den er fri for material- og 

produksjonsfeil i en periode på to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Garantien dekker ikke skade av produktet på grunn av 
feil bruk eller uhell. Ring ditt lokale Nu Skin® kontor hvis det oppstår feil på instrumentet i garantitiden på to år for å bytte det.

31. Hva er forskjellen mellom pulserende og konstant galvanisk strøm?
 En konstant galvanisk strøm er en helt jevn strøm. Den er stabil og endrer ikke styrke. En pulserende galvanisk strøm varierer 

mellom to forskjellige forhåndsinnstilte nivåer. Vær oppmerksom på at det er veldig forskjellig fra 
vekselstrøm (AC). Med vekselstrøm skifter polariteten fra positiv til negativ. En pulserende galvanisk 
strøm er best egnet for kroppen.

32. Hva er cellulitter?
 Cellulitter er utvekster av fettceller fra de dypeste lagene av huden som danner synlige bulker i 

huden. Dette er kjent som "appelsinhud" som kan finnes på lår, setemuskler og noen ganger på 
armer og mage.

33. Hvordan dannes cellulitter?
 Dannelse av cellulitter er en syklisk prosess som påvirkes av flere faktorer. En faktor er at når 

fettcellene blir fetere, klemmes kapillærene, noe som forstyrrer fettstoffskiftet og mikrosirkulasjonen. 
En annen medvirkende faktor er sammenbrudd i hudens strukturelle proteiner.

34. Hva er forskjellen mellom fett og cellulitter?
 Fett er en type celle i kroppen som lagrer energi. Cellulitter er en tilstand der fettlageret framstår 

som "appelsinhud" som kan finnes på lår, setemuskler og noen ganger på armer og mage.

sikkerhetsspørsmål
35. Hvorfor er det en advarsel som sier "rådfør deg med lege før du bruker agelOC® Galvanic Body 

spa hvis du er gravid,  
har pacemaker, har epilepsi eller har et metallimplantat"?

 Selv om ageLOC® Galvanic Body Spa er svært trygg og skånsom, har kliniske studier ikke blitt utført for å bevise sikkerhet 
ved bruk på personer som nevnt i advarselen. Nu Skin® gir også denne advarselen for å være i samsvar med forskrifter om 
elektroniske enheter. Virkningen på personer med pacemaker eller metallimplantater vil variere avhengig av vedkommendes 
generelle tilstand. Advarselen til ageLOC® Galvanic Body Spa er den samme som for andre elektroniske enheter som for 
eksempel elektriske tannbørster eller MP3-spillere. For de fleste vil det ikke være noen risiko, men det er en mulig risiko for 
enkelte personer. Strømmen kan påvirke funksjonen til enheter som for eksempel pacemaker. Hvis noen føler seg usikker, 
anbefaler vi at vedkommende rådfører seg med legen sin.
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