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Pytania ogólne
1. Czemu Nu Skin® zawdzięcza swoją wyjątkową pozycję na rynku? 
2. Co oznacza termin arSuperMarkers?
3. Jakie są zewnętrzne objawy starzenia się ciała?
4. Co sprawia, że ageLOC® Galvanic Body Trio jest wyjątkowym zestawem?
5. Jakie produkty znajdują się w zestawie ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Jak działa technologia prądów galwanicznych?
7. Na czym polega wyjątkowość urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Jakie są zalety używania ageLOC® Galvanic Body Spa?

Zabiegi
9. Jaka jest różnica między ageLOC® Body Shaping Gel a ageLOC® Dermatic 

Effects?
10. Czy zabiegi galwanoterapii pomagają w leczeniu lub zmniejszeniu siniaków?
11. Czy ageLOC Galvanic Body Spa, ageLOC Body Shaping Gel oraz ageLOC 

Dermatic Effects mają działanie odchudzające?

Sposób użycia
12. Na których partiach ciała można używać ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Czy można stosować ageLOC® Galvanic Body Spa na twarzy?
14. Jaka jest przewaga nowego ageLOC® Galvanic Body Spa nad przystawką do ciała ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System® II?
15. Czy ageLOC® Galvanic Body Spa posiada różne ustawienia w zależności od obszarów ciała, na których jest stosowany?
16. Czy powinno się coś odczuwać podczas stosowania ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Jak mocno należy przyciskać urządzenie podczas zabiegu?
18. Jak często należy używać ageLOC® Galvanic Body Spa oraz ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Czy stosując codziennie ageLOC® Dermatic Effects należy dodatkowo nawilżać ciało?
20. Dlaczego ageLOC® Galvanic Body Spa ma gumową osłonę i jak należy jej używać?
21. Kiedy należy czyścić ageLOC® Galvanic Body Spa i w jaki sposób?

Efekty
22. Jakie są korzyści ze stosowania pełnego zestawu produktów ageLOC® Body?
23. Po jakim czasie widać na skórze efekty stosowania ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Jakie są korzyści codziennego stosowania ageLOC® Dermatic Effects?
25. Jakie są zalety guzkowatej powierzchni przewodzącej? 
26. Jakie korzyści płyną ze stosowania prądu pulsującego na skórze ciała? 

Logistyka urządzenia 
27. Dlaczego do zabiegów galwanicznych na ciało potrzebne jest osobne urządzenie?
28. Dlaczego urządzenie wydaje co 10 sekund sygnał dźwiękowy?
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Pytania ogólne
1. czemu Nu Skin® zawdzięcza swoją wyjątkową pozycję na rynku? 
 Nu Skin® przyjęła wyjątkową strategię kompleksowego podejścia do walki ze starzeniem się. Podejście to bazuje na wiedzy 

dotyczącej składników naszych produktów, , których działanie wpływa na przyczyny procesów starzenia się i hamuje pojawianie 
się jego objawów, co w efekcie pomaga zachować młody wygląd. Naszą wyjątkową pozycję na rynku zawdzięczamy 
wyodrębnieniu arSuperMarkers. 

2. co oznacza termin arSuperMarkers?
 W wyniku współpracy z najwybitniejszymi naukowcami, specjaliści Nu Skin® określili tzw. „arSuperMarkers” (enzym arNOX, 

geny i inne parametry starzenia się skóry). Stanowią one element ogółu procesów chemicznych zachodzących w organizmie 
odpowiedzialnych za przebieg procesu starzenia się. Wyjątkowa technologia ageLOC® opracowana przez ekspertów  
Nu Skin® opiera się na tym odkryciu, koncentrując się na skutecznym zwalczaniu wewnętrznych przyczyn procesu starzenia.  
W przeciwieństwie do promieniowania słonecznego, przed czynnikami wewnętrznymi nie sposób się ukryć.

 Powodują one zmarszczki, bruzdy, przebarwienia, nadmierną pigmentację, utratę jędrności oraz inne objawy starzenia się. 
Technologia ageLOC® zwalcza fundamentalne przyczyny procesu starzenia się, co 
pozwala na kontrolę nad zewnętrznymi oznakami upływającego czasu.

3. jakie są zewnętrzne objawy starzenia się ciała?
 Z wiekiem zmniejsza się produkcja białek strukturalnych w skórze, a wzrasta ilość 

enzymów odpowiedzialnych za ich rozkład. Prowadzi to do utraty jędrności i objawia 
się pod postacią obwisłej oraz zwiotczałej skóry. Co gorsza, redukcja białek i zmiany 
w ich konfiguracji przyczyniają się do nierównomiernego gromadzenia się tłuszczu 
pod skórą w kluczowych miejscach, takich jak uda, biodra, pośladki, ramiona i brzuch, 
co skutkuje pojawieniem się cellulitu. 

4. co sprawia, że ageLOc® Galvanic Body trio jest wyjątkowym zestawem?
 Wprowadzenie na rynek produktów technologii ageLOC® do twarzy okazało 

najbardziej udanym debiutem w historii firmy Nu Skin®. Obecnie stworzyliśmy 
produkty ageLOC® do pielęgnacji ciała. ageLOC® Galvanic Body Trio to 
kompleksowy system zabiegów zwalczających przyczyny starzenia. W ich efekcie 
ciało staje się jędrniejsze a sylwetka nabiera szczuplejszego i młodszego wyglądu. 
Produkty technologii ageLOC® zapewniają niezrównane rezultaty.

Pytania techniczne
29. Co należy zrobić jeśli uważa się, że urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa nie działa prawidłowo?
30. Jaki jest okres gwarancji na urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Jaka jest różnica między pulsującym a stałym prądem galwanicznym?
32. Co to jest cellulit?
33. Jak powstaje cellulit?
34. Jak jest różnicą między tłuszczem a cellulitem?

Bezpieczeństwo użycia
35. Czemu w instrukcji pojawia się ostrzeżenie: „Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub metalowymi 

implantami, osoby noszące metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję powinny skonsultować się z lekarzem  
przed użyciem urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa”?
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5. jakie produkty znajdują się w zestawie ageLOc® Galvanic Body trio?
 ageLOC® Galvanic Body Trio zawiera urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa i dwa 

produkty do zaawansowanej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, ageLOC® Body Shaping Gel  
i ageLOC® Dermatic Effects, zapewniając tym samym kompleksowe działanie wygładzające, 
ujędrniające, wyszczuplające i zdrowo wyglądającą młodzieńczą skórę.

6. jak działa technologia prądów galwanicznych?
 Zabiegi galwanoterapii wykorzystują podstawową właściwość ładunków elektrycznych 

polegającą na tym, że jednakowe ładunki odpychają się wzajemnie, a przeciwne - przyciągają, 
niczym bieguny magnetyczne. Produkty do zabiegów są odpowiednio spolaryzowane, czyli 
mają ładunek dodatni lub ujemny. Urządzenie jest tak ustawione, aby mieć taki sam ładunek,  
co produkt. Powoduje to „odpychanie” aktywnych składników, ułatwiając ich wnikanie  
i rozprzestrzenianie się w skórze. Umiejętne operowanie prądem galwanicznym oferuje szeroką 
gamę korzystnych zabiegów pielęgnacji skóry.

7. Na czym polega wyjątkowość urządzenia ageLOc® Galvanic Body Spa?
 Jest ono przeznaczone do stosowania wyłącznie w połączeniu z ageLOC® Body Shaping Gel 

na skórze ciała a nie twarzy. Zostało opracowane z myślą o używaniu go na dużych partiach 
ciała, co umożliwia specjalna powierzchnia przewodząca, która przechwytuje i dostarcza skórze dziesięciokrotnie więcej 
aktywnych składników (w porównaniu z przystawką do ciała ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Ponadto, 
kształt nowego urządzenia jest bardziej ergonomiczny, co sprawia, że łatwo i wygodnie przeprowadza się nim zabieg na ciało. 
Po trzecie ageLOC® Galvanic Body Spa i ageLOC® Body Shaping Gel zwalczają innego rodzaju problemy i mają inne 
działanie (redukcja cellulitu, ujędrnianie, wyszczuplanie, itd.) niż produkty przeznaczone do pielęgnacji twarzy. Wreszcie, skóra 
ciała jest grubsza i mniej wrażliwa, co powoduje, że pulsujący prąd lepiej zaspokaja jej potrzeby i działa na nią skuteczniej.

8. jakie są zalety używania ageLOc® Galvanic Body Spa?
 Dostarcza ciału korzyści płynących ze stosowania prądów galwanicznych. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i większej 

powierzchni przewodzącej jest bardziej odpowiedni do zabiegów na dużych partiach ciała, takich jak ramiona, brzuch, pośladki 
i uda oraz pozostaje w ścisłym kontakcie ze skórą. Zaletą urządzenia jest również zgłoszona do opatentowania guzkowata 
powierzchnia przewodząca (podczas zabiegu galwanoterapii przechwytuje i dostarcza do skóry dziesięciokrotnie więcej 
aktywnych czynników niż przystawka do ciała ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Ponadto ageLOC® 
Galvanic Body Spa wykorzystuje zgłoszoną do opatentowania technologię prądu pulsującego, która maksymalizuje efekty 
przeciwstarzeniowe na ramionach, brzuchu, pośladkach i udach. Wspomaga również stymulację, oczyszczanie i odświeżanie 
skóry, ograniczając zewnętrzne objawy upływu czasu.

Zabiegi
9. jaka jest różnica między ageLOc® Body Shaping Gel a ageLOc® dermatic effects?
 Zarówno ageLOC® Body Shaping Gel jak i ageLOC® Dermatic Effects zostały opracowane w celu ograniczenia i wygładzenia 

nierównomiernie rozłożonej tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz poprawy jędrności skóry w oparciu o aktywne składniki technologii 
ageLOC® zwalczające przyczyny starzenia się skóry. Oba produkty pomagają zapewnić smuklejszą sylwetkę oraz gładszą  
i jędrniejszą skórę ciała. Są jednak między nimi ważne różnice.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	został	opracowany	jako	produkt	do	stosowania	wyłącznie	w	ramach	zabiegów	przy	użyciu	
ageLOC® Galvanic Body Spa, wspomagając dostarczanie do skóry aktywnych składników technologii ageLOC®. Wzmacnia 
strukturę skóry, korzystnie wpływając na białka strukturalne, kluczowe dla jej zdrowego wyglądu. Dzięki specjalnej recepturze 
działa na skórę odświeżająco, oczyszczająco i energetyzująco, ograniczając przy tym zewnętrzne objawy starzenia się.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	zwiększa	obrót	komórkowy	konieczny	do	odnowy	skóry	i	przywraca	jej	promienny	wygląd.	Zawiera	
także specjalną technologię powodującą rozpraszanie światła, co nadaje skórze natychmiastowy efekt gładkości. Zapewnia 
ciału codzienne nawilżenie i wyrównuje jego powierzchnię, wzmacniając zarazem efekt działania ageLOC® Body Shaping Gel 
(ageLOC® Dermatic Effects nie nadaje się do stosowania podczas zabiegów galwanoterapii).

10. czy zabiegi galwanoterapii pomagają w leczeniu lub zmniejszeniu siniaków?
 Urządzenie Nu Skin® Galvanic Spa jest przeznaczone do stosowania na zdrowej skórze. Nie należy nim leczyć chorób skórnych 

ani używać na obszarach posiniaczonych lub o popękanych naczynkach krwionośnych.
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11. czy ageLOc Galvanic Body Spa, ageLOc Body Shaping Gel oraz ageLOc 
dermatic effects mają działanie odchudzające?

 Nie są to produkty powodujące utratę masy ciała. Zostały opracowane w celu 
ograniczenia cellulitu, poprawy jędrności i wspomagania młodszej struktury skóry.

SPoSób użycia
12. Na których partiach ciała można używać ageLOc® Galvanic Body trio?
 Nu Skin® opracował ageLOC® Galvanic Body Trio celem stosowania  

na ramionach, brzuchu, pośladkach i udach.

13. czy można stosować ageLOc® Galvanic Body Spa na twarzy?
 Nie. Nie zaleca się wykonywania zabiegów na twarz przy użyciu ageLOC® 

Galvanic Body Spa, ponieważ przeznaczenie tego urządzenia jest inne.  
Do potrzeb skóry twarzy jest dostosowany ageLOC® Galvanic Spa System® II, 
podczas gdy ageLOC® Galvanic Body Spa został opracowany w celu operowania 
na dużych partiach skóry ciała.

14. jaka jest przewaga nowego ageLOc® Galvanic Body Spa nad przystawką  
do ciała ageLOc® edition Nu Skin Galvanic Spa System® ii?

 Zaprojektowane specjalnie z myślą o skórze ciała, nowe urządzenie ageLOC® 
Galvanic Body Spa pozostaje w ścisłym kontakcie ze skórą, docierając do dużych 
obszarów ciała. Zastrzeżona guzkowata powierzchnia przewodząca dociera  
do większych obszarów ciała, utrzymując większą ilość produktu między skórą  
i urządzeniem, co sprawia, że dostarcza do skóry dziesięciokrotnie więcej 
aktywnych czynników. Zastosowanie prądu tętniącego wspomaga stymulację 
cyrkulacji płynów i przyspiesza usuwanie toksyn, co działa na skórę energetyzująco.

15. czy ageLOc® Galvanic Body Spa posiada różne ustawienia w zależności od obszarów ciała, na których jest stosowany?
 Urządzenie ma tylko jeden program do stosowania z ageLOC® Body Shaping Gel.

16. czy powinno się coś odczuwać podczas stosowania ageLOc® Galvanic Body Spa?
 Podobnie jak w przypadku zabiegów wykonywanych przy użyciu ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, podczas 

stosowania ageLOC® Galvanic Body Spa zgodnie z instrukcją większość osób niczego nie odczuwa. U bardziej wrażliwych 
może pojawić się uczucie ciepła, ale nie powinno pojawić się uczucie dyskomfortu.

17. jak mocno należy przyciskać urządzenie podczas zabiegu?
 Należy robić to w delikatny sposób, lekko przyciskając do ciała. Większy nacisk nie oznacza zwiększonej efektywności.  

Prąd galwaniczny wykonuje pracę za użytkownika urządzenia.

18. jak często należy używać ageLOc® Galvanic Body Spa oraz ageLOc® Body Shaping Gel?
 W celu uzyskania najlepszych rezultatów ageLOC® Body Shaping Gel powinien być stosowany z ageLOC® Galvanic Body 

Spa raz dziennie, trzy razy w tygodniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia ageLOC® 
Galvanic Body Spa, które powinno być używane zgodnie z podanymi tam wskazówkami.

19. czy stosując codziennie ageLOc® dermatic effects należy dodatkowo nawilżać ciało?
 ageLOC® Dermatic Effects jest emulsją opracowaną z myślą o codziennym stosowaniu na problematyczne obszary ciała: uda, 

pośladki, brzuch i ramiona. Jeśli mimo to, skóra w tych miejscach lub w innych częściach ciała wymaga dodatkowego nawilżenia 
lub wydaje się ściągnięta, zaleca się używanie dodatkowo innego preparatu nawilżającego Nu Skin®, na przykład Epoch® 
Baobab Body Butter, Perennial® lub Body Smoother.



ageLOC® gaLvaniC BOdy TriO
Najczęściej zadawaNe pytaNia

5
www.nuskin.com

20. dlaczego ageLOc® Galvanic Body Spa ma gumową osłonę i jak należy jej używać?
 Ze względu na to, że ageLOC® Galvanic Body Spa pozostaje w kontakcie z nawilżoną skórą, podjęliśmy środki bezpieczeństwa 

celem zapobieżenia przedostaniu się wilgoci do wnętrza urządzenia. Każde urządzenie zostało wyposażone w ściśle 
przylegającą, zewnętrzną gumową osłonę. Ma ona zapobiegać przedostaniu się żelu lub wody do gniazda baterii, zwiększyć 
komfort stosowania a także zapewnić wygodny uchwyt. Z tych powodów każdorazowo przed wykonaniem zabiegu przy użyciu 
ageLOC® Galvanic Body Spa zaleca się nałożenie osłony. Poniżej cztery wskazówki, które pomogą poprawnie nałożyć osłonę 
na urządzenie:

•	 Ustawić	gumową	osłonę	w	pozycji	pionowej	tak,	aby	obie	strzałki	były	skierowane	ku	górze.
•	 Na	początku	wsadzić	część	tylną	urządzenia	(gniazdo	baterii)	tak,	aby	strzałka	znajdowała	się	pośrodku	urządzenia.
•	 Następnie	delikatnie	naciągnąć	na	górną	część	urządzenia,	upewniając	się,	że	obie	strzałki	znajdują	się	pośrodku	 

i są wyosiowane względem siebie.
•	 Na	koniec	naciągnąć	osłonę	na	boki	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	i	wyrównać.	Należy	pamiętać,	że	osłona	nie	może	

przykrywać powierzchni przewodzącej.

21. Kiedy należy czyścić ageLOc® Galvanic Body Spa i w jaki sposób?
 Celem przedłużenia żywotności Państwa urządzenia ageLOC® Galvanic Body Spa zalecane jest czyszczenie urządzenia  

po każdym przeprowadzonym zabiegu. Do usunięcia nadmiaru produktów z instrumentu zaleca się użycie wilgotnej ściereczki. 
Nie wolno stosować silnie działających środków chemicznych lub rozpuszczalników, gdyż te mogą uszkodzić urządzenie.  
Po oczyszczeniu urządzenie należy dokładnie osuszyć.

efekty
22. jakie są korzyści ze stosowania pełnego zestawu produktów ageLOc® Body?
 ageLOC® Body Shaping Gel i ageLOC® Dermatic Effects wzajemnie 

uzupełniają swoje działanie. Używane razem zapewniają kompleksowe 
wygładzanie, ujędrnianie i wysmuklanie ciała. Oba produkty działają 
w oparciu o zastrzeżoną kombinację składników opracowaną przy 
zastosowaniu technologii ageLOC® (zgłoszona do opatentowania, unikalna 
technologia zwalczająca arSuperMarkers – podstawowe przyczyny 
starzenia się skóry). Stosowany codziennie rano i wieczorem ageLOC® 
Dermatic Effects dostarcza wielu kluczowych składników o działaniu 
nawilżającym, wygładzającym i ujędrniającym a także zapewnia skórze 
regularną dostawę kluczowych substancji przeciwstarzeniowych. ageLOC® 
Galvanic Body Spa stosowany raz dziennie trzy razy w tygodniu łącznie  
z ageLOC® Body Shaping Gel zaopatruje skórę w cenne składniki, które 
są lepiej wchłaniane dzięki wykorzystaniu prądu galwanicznego. Używanie 
ageLOC® Dermatic Effects dwa razy dziennie i ageLOC® Galvanic Body 
Spa łącznie z ageLOC® Body Shaping Gel trzy razy w tygodniu zapewnia 
skórze maksymalny poziom kluczowych składników przeciwstarzeniowych.

23. po jakim czasie widać na skórze efekty stosowania ageLOc® Galvanic 
Body Spa?

 Efekty mogą nie być jednakowe dla wszystkich. Badania wskazują na to, że 
użytkownik powinien dostrzec zmiany już po ośmiu tygodniach stosowania.

24. jakie są korzyści codziennego stosowania ageLOc® dermatic effects?
 ageLOC® Dermatic Effects to emulsja nawilżająca do codziennego 

stosowania, która ogranicza nierównomierne gromadzenie się tłuszczu 
i wygładza skórę zaatakowaną cellulitem. Powoduje szybszy obrót komórkowy konieczny do odnowy skóry i przywraca jej 
promienny wygląd. Zawiera także specjalną technologię powodującą rozpraszanie światła, co nadaje skórze natychmiastowy 
efekt gładkości. Receptura produktu opiera się na aktywnych składnikach technologii ageLOC®, które dostarczane codziennie 
zwalczają przyczyny starzenia, sprawiając, że skóra stara się gładsza i jędrniejsza a ciało nabiera smuklejszego wyglądu.
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25. jakie są zalety guzkowatej powierzchni przewodzącej? 
 Została ona opracowana z myślą o operowaniu na dużych partiach ciała,  

co umożliwia powiększona powierzchnia, która przechwytuje i dostarcza skórze 
dziesięciokrotnie więcej aktywnych składników (w porównaniu z przystawką  
do ciała ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). 

26. jakie korzyści płyną ze stosowania prądu pulsującego na skórze ciała? 
 Prądy galwaniczne, zarówno stałe jak i pulsujące , usprawniając przepływ osmotyczny 

wspomagają wchłanianie przez skórę odpowiednio naładowanych, aktywnych 
składników. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których skóra jest grubsza. 
Dodatkowe badania naukowe wykazały, że prąd pulsujący zwiększa cyrkulację płynów, 
co wspomaga krążenie. Stymuluje skórę, pomaga ją oczyścić i odświeżyć, redukując 
przy tym widoczne oznaki starzenia. Jest doskonale dopasowany do potrzeb skóry 
ciała, na którą korzystnie wpływa zwiększenie cyrkulacji płynów.

logiStyka urZądZenia 
27. dlaczego do zabiegów galwanicznych na ciało potrzebne jest osobne urządzenie?
 ageLOC® Galvanic Body jest przeznaczony do stosowania wyłącznie  

w połączeniu z ageLOC® Body Shaping Gel na skórze ciała a nie twarzy. Został 
opracowany z myślą o operowaniu na dużych partiach ciała, co umożliwia specjalna 
powierzchnia przewodząca, która przechwytuje i dostarcza skórze dziesięciokrotnie więcej aktywnych składników  
(w porównaniu z przystawką do ciała ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Po drugie kształt nowego 
urządzenia jest bardziej ergonomiczny, co sprawia,  
że łatwo i wygodnie przeprowadza się nim zabieg na ciało. Po trzecie ageLOC® Galvanic Body Spa i ageLOC® Body Shaping 
Gel zwalczają innego rodzaju problem i mają inne działanie (redukcja cellulite, ujędrnianie, wyszczuplanie, etc.) niż produkty 
przeznaczone do pielęgnacji twarzy. Wreszcie, skóra ciała jest grubsza i mniej wrażliwa, co powoduje, że prąd pulsacyjny lepiej 
zaspokaja jej potrzeby i działa na nią skuteczniej.

28. dlaczego urządzenie wydaje co 10 sekund sygnał dźwiękowy?
 Urządzenie zostało zaprojektowane tak, że nie słychać żadnego szumu podczas zabiegu. Rozlegający się co 10 sekund sygnał 

informuje zatem o tym, że zabieg jest w toku.

Pytania technicZne
29. co należy zrobić jeśli uważa się, że urządzenie ageLOc® Galvanic Body Spa nie działa prawidłowo?
       Oto kilka wskazówek, które pomogą ustalić czemu urządzenie nie działa prawidłowo:
 1. Czy nowe baterie zostały prawidłowo włożone do urządzenia?
 2. Czy plastikowa folia została w całości zdjęta z chromowej płytki urządzenia?

Na wyświetlaczu LCD i chromowej płytce znajduje się ochronna folia, która powinna zostać zdjęta, aby urządzenie mogło 
prawidłowo działać.

 3. Czy został wciśnięty klawisz znajdujący się pod wyświetlaczem?
Należy wcisnąć klawisz włączający/wyłączający jeden raz, by uruchomić urządzenie. Pośrodku ekranu pojawi się symbol 
ageLOC® a pod nim ikona zegara i czas trwania zabiegu-5 minut. Nawilżyć palce wewnętrznej strony dłoni wodą lub 
NaPCA Moisture Mist. W celu rozpoczęcia zabiegu delikatnie przyłożyć przystawkę do powierzchni skóry, która ma być 
poddana pielęgnacji, pozwalając urządzeniu dostosować optymalny poziom natężenia prądu. Urządzenie sygnalizuje 
moment, w którym dostosowuje natężenie prądu do potrzeb skóry jedno-, dwu- lub trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.

 4. Czy urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa jest trzymane prawidłowo?
W celu prawidłowego przewodzenia prądów galwanicznych należy wykonywać zabieg wilgotnymi rękoma, zwracając 
uwagę, by palce użytkownika pozostawały w ciągłym kontakcie z chromową płytką aktywacyjną, a przystawka ze skórą 
poddawanego zabiegowi obszaru. Dzięki temu obwód jest zamknięty, co umożliwia przepływ prądu. Przerwanie ciągłości 
tego kontaktu zakłóca przepływ prądu i zabieg. W takim przypadku, dioda na urządzeniu zaczyna migać a sygnały 
dźwiękowe ustają do momentu przywrócenia obwodu prądu.
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 5. Czy urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa jest trzymane lekko wilgotnymi rękoma?
W przypadku trzymania urządzenia suchymi rękami nie jest ono w stanie dopasować natężenia prądu do skóry, co jest 
spowodowane tym, że suche ręce nie przewodzą prądów galwanicznych. Wystarczy zwilżyć palce trzymające chromową 
płytkę, aby umożliwić urządzeniu odpowiednie działanie.

 6. Czy urządzenie zdążyło przeprowadzić analizę skóry?
Po wyborze klawiszem włączania opcji zabiegu, należy przycisnąć urządzenie do skóry trzymając chromową płytkę 
wilgotną ręką. Pozwala to urządzeniu na przeprowadzenie analizy skóry. Dopasowanie natężenia prądu do potrzeb skóry 
sygnalizowane jest trzema krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

 7. Czy uważa się, że urządzenie nie działa prawidłowo, ponieważ niczego się nie odczuwa?
Podczas zabiegu galwanoterapii większość osób niczego nie odczuwa. Specjalnie spolaryzowane żele usprawniają 
bezpieczne przewodzenie prądów galwanicznych i chronią przed uczuciem dyskomfortu. Urządzenie wydaje co 10 sekund 
sygnał dźwiękowy i chociaż nie odczuwa się jego działania, prądy galwaniczne stymulują cyrkulację korzystnych składników 
w skórze.

30. jaki jest okres gwarancji na urządzenie ageLOc® Galvanic Body Spa?
 Nu Skin® gwarantuje nabywcy brak jakichkolwiek usterek, wad wykorzystanych materiałów lub błędów technicznych w urządzeniu 

ageLOC® Galvanic Body Spa przez dwa lata, licząc od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas stosowania. Jeżeli produkt przestaje funkcjonować prawidłowo w ciągu 
dwuletniego okresu objętego gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym biurem Nu Skin® w celu dokonania wymiany.

31. jaka jest różnica między pulsującym a stałym prądem galwanicznym?
 Stały prąd galwaniczny charakteryzuje się stałą wartością natężenia. Jego amplituda nie podlega 

wahaniom. Prąd pulsujący natomiast jest prądem zmiennym, oscylującym między dwoma 
ustalonymi wcześniej wartościami. Nie należy mylić go z prądem przemiennym (AC), W którym 
wartości chwilowe natężenia przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Pulsujący prąd 
galwaniczny pełniej zaspokaja potrzeby skóry ciała.

32. co to jest cellulit?
 Cellulit to nieprawidłowe rozłożenie komórek tłuszczowych spowodowane zmianami w tkance 

podskórnej. Objawia się nierównościami i grudkami na powierzchni skóry. Ze względu na wygląd 
nazywa się go „skórką pomarańczową” lub "efektem materaca". Tworzy się na udach, pośladkach  
a czasami na ramionach i brzuchu.

33. jak powstaje cellulit?
 Tworzenie się cellulitu jest procesem cyklicznym, na który wpływa wiele czynników. Jeden z nich 

to powiększające się komórki tłuszczowe, które naciskają na naczynia krwionośne, zakłócając 
metabolizm tłuszczu i mikrokrążenie. Inna przyczyna to rozkład białek strukturalnych skóry.

34. jak jest różnicą między tłuszczem a cellulitem?
 Funkcją komórek tłuszczowych w organizmie człowieka jest magazynowanie energii. Cellulit to 

natomiast zmiany skórne, nazywane ze względu na ich wygląd „skórką pomarańczową” lub „efektem 
materaca”, które pojawiają się na udach, pośladkach a czasami na ramionach i brzuchu.

beZPiecZeńStwo użycia
35. czemu w instrukcji pojawia się ostrzeżenie: „Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub metalowymi 

implantami, osoby noszące metalowe aparaty korekcyjne lub cierpiące na epilepsję powinny skonsultować się z lekarzem 
przed użyciem urządzenia ageLOc® Galvanic Body Spa”?

 Chociaż ageLOC® Galvanic Body Spa jest bezpiecznym i bezinwazyjnie działającym urządzeniem, nie przeprowadzono 
testów klinicznych badających bezpieczeństwo stosowania urządzenia przez osoby w wyżej wymienionych przypadkach.  
Nu Skin® umieszcza to ostrzeżenie także dlatego, że wymagają tego przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych. Skutki 
stosowania urządzenia dla osób z wszczepionym rozrusznikiem serca, aparatem korekcyjnym czy też metalowymi implantami 
będą zależały od ich indywidualnego stanu zdrowia. Podobne ostrzeżenia umieszcza się w instrukcji obsługi takich urządzeń 
elektrycznych, jak szczoteczka do zębów czy odtwarzacz MP3. Dla większości użytkowników urządzenie nie stanowi żadnego 
zagrożenia, ale nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka dla niektórych osób. Prądy mogą zakłócić działanie urządzeń, takich 
jak rozrusznik serca. Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości, powinny skonsultować się w tej kwestii z lekarzem.
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