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Allmänna frågor
1. På vilket sätt är Nu Skin® unika för sin bransch?
2. Vad är arSuperMarkers?
3. Vad är synbara ålderstecken på kroppen?
4. Varför är ageLOC® Galvanic Body Trio så speciell?
5. Vilka produkter ingår i ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Hur fungerar tekniken?
7. Vad är unikt med ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Vilka är fördelarna med apparaten?

Behandling
9. Vad är skillnaden mellan ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic 

Effects?
10. Kan en galvanisk behandling läka eller minska blåmärken?
11. Är ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® 

Dermatic Effects bantningsprodukter?

Användning
12. Var på kroppen kan jag använda ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Kan jag använda ageLOC® Galvanic Body Spa i ansiktet?
14. Varför ska jag skifta till den nya ageLOC® Galvanic Body Spa snarare än använda min gamla apparat med kroppsmunstycke?
15. Finns det olika inställningar på apparaten för olika ställen på kroppen?
16. Ska jag känna något när jag använder ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Hur hårt ska jag trycka?
18. Hur ofta ska jag använda ageLOC® Galvanic Body Spa och ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Behöver jag använda body lotion om jag använder ageLOC® Dermatic Effects varje dag?
20. Vad är det för gummilist på apparaten och vad ska jag göra med den?
21. När ska jag rengöra apparaten och hur?

Resultat
22. Vad är fördelarna med att använda ageLOC® Body-produkterna regelbundet?
23. Hur snart kan jag se skillnad på huden efter att ha använt ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Vad är fördelen med att använda ageLOC® Dermatic Effects varje dag?
25. Vad är fördelen med en räfflad yta?
26. Vad är fördelen med att använda pulserande galvanisk ström på kroppen?

Det praktiska
27. Varför behöver jag en annan apparat för kroppsbehandlingar?
28. Varför piper apparaten var 10:e sekund?
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AllmännA frågor
1. På vilket sätt är nu Skin® unika för sin bransch?
 Inget annat företag i branschen använder sig av Nu Skins unika grepp för att ta fram anti-ageing-produkter. Vi har 

patentskyddade kunskaper om hur särskilda ingredienser, när de införlivas i produkter, kan påverka åldrandet direkt där det 
uppstår och bromsa effekterna av detta. Vår unika kunskap om arSuperMarkers och hur de fungerar ger oss en exklusiv 
marknadsposition.

2. Vad är arSuperMarkers?
 I samarbete med ledande forskare har Nu Skin® identifierat vad som kallas åldersrelaterade supermarkörer eller 

arSuperMarkers. Dessa arSuperMarkers är komponenter i kroppskemin som påverkar hur vi åldras. Nu Skins exklusiva 
vetenskap ageLOC® är baserad på upptäckten av och inriktningen på de interna källorna till åldrandet.

 Till skillnad från solexponering kan man inte undvika de hudmarkörer som orsakar linjer, rynkor, slapp hud, missfärgningar, 
hyperpigmentering och andra synbara ålderstecken. Tekniken ageLOC® kan ta itu med de här ursprungliga källorna till 
åldrandet och därmed hjälpa dig att ta kontroll över din huds framtid.

3. Vad är synbara ålderstecken på kroppen?
 De strukturella proteiner som finns i huden börjar med åldern att minska medan 

enzymer som degraderar dessa proteiner blir allt fler. Detta leder till sämre struktur 
och elasticitet i huden vilket gör att den tappar konturen och blir slappare. För att 
göra saken ännu värre så leder ombildningen och minskningen av dessa proteiner 
till att extra underhudsfett bildas på höfter, lår, skinkor, överarmar och buk. Detta 
resulterar i ökade celluliter.

4. Varför är ageloC® galvanic Body Trio så speciell?
 Till dags dato har ageLOC-produkterna varit Nu Skins mest framgångsrika 

lanseringar. Nu lanserar vi ageLOC's åldersbekämpning för kroppen. 
ageLOC®Galvanic Body Trio är en omfattande behandling som tar itu med 
åldrandet direkt där det uppstår. När det handlar om att få en fastare och mer 
uppstramad kontur finns det hittills inget som slår ageLOC® med dess överlägsna 
produkter för ett ungdomligare utseende.

Tekniska frågor
29. Vad ska jag göra om apparaten inte fungerar ordentligt?
30. Vad har ageLOC® Galvanic Body Spa för garanti?
31. Vad är skillnaden på pulserande galvanisk ström och konstant galvanisk dito?
32. Vad är celluliter?
33. Hur bildas celluliter?
34. Vad är skillnaden mellan fett och celluliter?

Säkerhetsfrågor
35. Varför står varningstexten ”Kontrollera först med din läkare innan användning av ageLOC® Galvanic Body Spa om du är 

gravid, bär pacemaker, har epilepsi eller metallimplantat”?
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5. Vilka produkter ingår i ageloC® galvanic Body Trio?
 ageLOC® Body Trio innehåller nya ageLOC® Galvanic Body Spa och två avancerade anti-

ageing-produkter för kroppen; ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic Effects. 
Dessa ger jämnare och fastare hud och främjar ett ungdomligare utseende.

6. Hur fungerar tekniken?
 Galvanisk behandling utgår från principen att lika laddningar stöter ifrån varandra och 

motsatserna dras till varandra, liknande den hos en magnet. Enkla produktblandningar kan 
innehålla verksamma ingredienser med positiv eller negativ laddning. En galvanisk apparat 
kan ställas in så att den har samma laddning som produkten. När lika laddningar ”stöter ifrån" 
varandra trycks produkten in i huden och underlättar överföringen av verksamma ingredienser. 
Med noggrann applicering av positiv eller negativ galvanisk strömstyrka kan man utföra en 
mängd olika behandlingar.

7. Vad är unikt med ageloC® galvanic Body Spa?
 ageLOC® Galvanic Body Spa är gjord för att användas tillsammans med ageLOC® Body 

Shaping Gel på kroppen - inte i ansiktet. Apparaten är gjord med en större kontaktyta, denna patentsökta platta kan ge upp 
till 10 gånger mer verksamma ingredienser till huden jämfört med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II och dess 
kroppsmunstycke. För det andra är designen mer ergonomisk och lättanvänd för behandlingar på kroppen. För det tredje så 
riktar apparaten och ageLOC® Body Shaping Gel in sig på områden som celluliter och uppstramning etc. Dessa resultat är 
annorlunda än behandlingar inriktade på ansiktet. Slutligen är huden på kroppen tjockare och mindre känslig vilket gör att det 
är lämpligare att använda pulserande ström som den gensvarar bättre på.

8. Vilka är fördelarna med apparaten?
 ageLOC® Galvanic Body Spa ger galvaniska fördelar för kroppen. Den är ergonomiskt utformad med större kontaktyta som 

bättre lämpar sig för områdena på armar, bål, skinkor och lår och bättre passar konturerna av kroppen. Apparaten har också 
den patentsökta räfflade kontaktytan som ger upp till 10 gånger mer verksamma ingredienser till huden än kroppsmunstycket 
tillhörande ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II och detta vid varje behandling. ageLOC® Galvanic Body Spa 
har även pulserande ström som maximerar effekterna på armar, bål, skinkor och lår. Den bidrar också till att stimulera, rengöra 
och fräscha upp huden för att minska de synbara ålderstecknen.

BehAndling
9. Vad är skillnaden mellan ageloC® Body Shaping gel och ageloC® Dermatic Effects?
 Både ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic Effects har utvecklats för att lindra celluliter och förbättra hudens 

fasthet. Båda innehåller ageLOC- ingredienser som visat sig ta itu med källorna till själva åldrandet. Produkterna främjar en 
fastare, stramare och fräschare framtoning. Dock finns det viktiga skillnader.

•	 ageLOC®	Body	Shaping	Gel	togs	fram	för	att	fungera	tillsammans	med	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	och	bidra	till	
överföringen av verksamma ingredienser till huden. Den innehåller ingredienser som behåller hudens robusta struktur och 
stärker de proteiner som är relevanta för densamma. Den är också särskilt gjord för att rengöra och ge ny energi till huden 
samtidigt som den minskar synbara ålderstecken.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	ökar	hastigheten	för	nybildning	av	celler,	nödvändigt	för	att	förnya	huden	och	återge	den	dess	
naturliga lyster. Den innehåller även ljusdiffusering som gör att huden ser slätare ut. Den ger daglig fukt och lenhet samtidigt 
som den förlänger effekten av ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects är inte lämplig med galvanisk ström).

10. Kan en galvanisk behandling läka eller minska blåmärken?
 Nu Skins Galvanic Spa-apparater är gjorda för att användas på frisk hud. De ska inte användas för att behandla eller lindra 

hudproblem, brustna blodkärl och/eller blåmärken.
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11. Är ageloC® galvanic Body Spa, ageloC® Body Shaping gel och ageloC® 
Dermatic Effects bantningsprodukter?

 Nej, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® 
Dermatic Effects är inte produkter för vitkminskning. Produkterna har utvecklats 
för att minska och mildra celluliter, förbättra hudens fasthet och främja ett 
ungdomligare utseende.

Användning
12. Var på kroppen kan jag använda ageloC® galvanic Body Trio?
 Nu Skin® utvecklade ageLOC® Galvanic Body Trio för att användas på armar, bål, 

skinkor och lår.

13. Kan jag använda ageloC® galvanic Body Spa i ansiktet?
 Nej. Apparaten är inte gjord för att användas i ansiktet och därför rekommenderas 

heller inte användning där. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II 
är bättre ergonomiskt lämpad för ansiktskonturerna medan ageLOC® Galvanic 
Body Spa är gjord för att följa kroppskonturerna.

14. Varför ska jag skifta till den nya ageloC® galvanic Body Spa snarare än 
använda min gamla apparat med kroppsmunstycke?

 ageLOC® Galvanic Body Spa's ergonomiska design följer bättre kroppens 
konturer. Den speciella räfflade och större kontaktytan gör att en större mängd av 
produkten konstant kommer i beröring med huden och därför också levererar mer 
ageLOC-ingredienser till densamma. Den nya pulserande strömmen hjälper också till att stimulera och öka vätskeflödet och 
avlägsna orenheter vilket ger ny energi till huden.

15. finns det olika inställningar på apparaten för olika ställen på kroppen?
 ageLOC® Galvanic Body Spa har bara en inställning som i sin tur är kompatibel med ageLOC® Body Shaping Gel.

16. Ska jag känna något när jag använder ageloC® galvanic Body Spa?
 Precis som med apparaten ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II så förväntas man inte känna något särskilt under 

behandlingen när apparaterna används enligt rekommendation. Vissa känsliga individer kan erfara en lätt värme men det ska 
inte kännas obehagligt att använda apparaten.

17. Hur hårt ska jag trycka?
 Nu Skins Galvanic Spa-apparater ska bara användas med milt tryck. Det blir inte bättre effekt om man trycker hårdare. Den 

galvaniska strömstyrkan gör arbetet.

18. Hur ofta ska jag använda ageloC® galvanic Body Spa och ageloC® Body Shaping gel?
 Gelen och apparaten bör användas en gång om dagen, tre gånger i veckan, för bästa resultat. Se instruktionerna för apparaten 

för ytterligare information. ageLOC® Galvanic Body Spa ska bara användas som rekommenderat.

19. Behöver jag använda body lotion om jag använder ageloC® Dermatic Effects varje dag?
 ageLOC® Dermatic Effects är gjord för att användas på särskilda områden - lår, bål, skinkor och armar. Om man efter 

användning behöver mer fukt rekommenderas någon av fuktighetskrämerna från Nu Skin®, t.ex.Epoch® Baobab Body Butter, 
Perennial® eller Body Smoother.
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20. Vad är det för gummilist på apparaten och vad ska jag göra med den?
 För att förhindra att väta tränger in i apparaten har vi tillfogat en gummilist. Varje apparat har ett yttre hölje av gummi. Denna 

list är gjord för att sluta åt ordentligt kring apparaten för att förhindra att gel eller vatten tränger in i batteriluckan men också 
för att den ska ge bättre grepp och vara lättare att använda. Vi rekommenderar därför att använda gummihöljet varje gång du 
använder ageLOC® Galvanic Body Spa. Nedan följer fyra steg som visar hur du sätter fast gummilisten:

•	 Lägg	gummihöljet	vertikalt	så	att	de	båda	små	pilarna	pekar	uppåt.
•	 Börja	med	att	först	sätta	i	nedre	änden	av	apparaten	(där	batteriluckan	finns)	och	se	till	att	pilen	hamnar	framför	mitten	av	

apparaten.
•	 Dra	sedan	upp	höljet	över	den	övre	delen	av	apparaten	och	se	till	att	pilarna	är	centrerade	och	ligger	mittemot	varandra.
•	 Dra	upp	resten	av	gummihöljet	runt	sidorna	och	jämna	till	det	hela	så	att	det	sluter	tätt.	Se	till	att	gummit	inte	täcker	själva	

kontaktytan.

21. när ska jag rengöra apparaten och hur?
 För att öka livslängden på din ageLOC® Galvanic Body Spa rekommenderar vi att du rengör apparaten efter varje behandling.  

Ta bara en fuktig trasa och torka av produktresterna. Använd inga starka kemiska rengöringsprodukter då dessa kan skada 
apparaten. Torka ordentligt.

resultAt
22. Vad är fördelarna med att använda ageloC® Body-produkterna regelbundet?
 ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic Effects är kompletterande produkter. Använda tillsammans bildar 

de en omfattande hudvård för kroppen som ger slätare, fastare resultat. 
Båda produkterna innehåller skyddade ingredienser som validerats 
av ageLOC-forskningen (patentsökt teknologi som inriktar sig på 
arSuperMarkers, de ultimata källorna till åldrandet). ageLOC® Dermatic 
Effects ska användas dagligen, morgon och kväll, och har flera viktiga 
ingredienser som ger fukt samtidigt som det stramar upp huden och ger 
konstant tillgång på åldersbekämpande ingredienser. ageLOC® Galvanic 
Body Spa tillsammans med geLOC® Body Shaping Gel ska användas en 
gång om dagen, tre gånger i veckan, och innehåller nyttiga ingredienser 
som förstärks med galvanisk ström. Använd ageLOC® Dermatic Effects 
två gånger dagligen och apparaten tillsammans med ageLOC® Body 
Shaping Gel upp till tre gånger i veckan så får du en komplett anti-ageing-
behandling med största möjliga mängd verksamma ingredienser.

23. Hur snart kan jag se skillnad på huden efter att ha använt ageloC® 
galvanic Body Spa?

 Individuella resultat varierar. De hittills gjorda undersökningarna visar att 
konsumenten bör kunna se förbättringar inom åtta veckor.

24. Vad är fördelen med att använda ageloC® Dermatic Effects varje dag?
 ageLOC® Dermatic Effects är en daglig fuktighetslotion som mildrar 

celluliter. ageLOC® Dermatic Effects ökar omsättningen på celler vilket 
behövs för att förnya huden och återställa dess naturliga fräschör. Den 
innehåller även ljusdiffusering som gör att huden ser slätare ut. Produkten 
ger en daglig dos ageLOC-ingredienser som tar itu med åldrandet direkt där det uppstår för en slätare, fastare hud.
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25. Vad är fördelen med en räfflad yta?
 Apparaten har en patentsökt ledande platta som ger upp till 10 gånger mer 

verksamma ingredienser till huden ( jämfört med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System® II och dess kroppsmunstycke).

26. Vad är fördelen med att använda pulserande galvanisk ström på kroppen?
 Direkt galvanisk ström, vare sig den är pulserande eller ej, assisterar vid överföringen 

av laddade ingredienser till huden genom ett förbättrat osmotiskt flöde. Detta är allt 
viktigare för att förstärka överföringen av verksamma ingredienser till områden med 
tjockare hud. Undersökningar visar att pulserande ström förstärker vätskevibrationer 
vilket i sin tur främjar en bättre cirkulation. Pulserande galvanisk ström stimulerar 
huden, ökar kommunikationen mellan cellerna för att rengöra och fräscha upp 
huden och minska de synbara ålderstecknen. Pulserande galvanisk ström är optimalt 
framtagen för att användas på kroppen där huden kan dra nytta av ökade vibrationer.

det prAktiskA
27. Varför behöver jag en annan apparat för kroppsbehandlingar?
 ageLOC® Galvanic Body Spa är gjord för att användas tillsammans med ageLOC® 

Body Shaping Gel på kroppen - inte i ansiktet. Apparaten är gjord med en större kontaktyta, denna patentsökta platta kan ge 
upp till 10 gånger mer verksamma ingredienser till huden ( jämfört med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II och 
dess kroppsmunstycke). För det andra är designen mer ergonomisk och lättanvänd för behandlingar på kroppen. För det tredje 
så riktar apparaten och ageLOC® Body Shaping Gel in sig på områden som celluliter och uppstramning etc. Dessa resultat är 
annorlunda än behandlingar inriktade på ansiktet. Slutligen är huden på kroppen tjockare och mindre känslig vilket gör att det 
är lämpligare att använda pulserande ström som den gensvarar bättre på.

28. Varför piper apparaten var 10:e sekund?
 Apparaten ageLOC® Galvanic Body Spa är gjord för att vara tystgående när den är i bruk. Den piper var 10:e sekund för att 

signalera att behandling pågår.

tekniskA frågor
29. Vad ska jag göra om apparaten inte fungerar ordentligt?
Här är några tips ifall din ageLOC® Galvanic Body Spa inte fungerar:
 1. Fungerar batterierna och är de korrekt insatta i apparaten?
 2. Är plastfilmen avlägsnad från krompanelen på apparaten?

Apparaten levereras med ett skyddande plasthölje som skall avlägsnas från krompanelen och LCD-skärmen. Apparaten 
fungerar inte om plasten inte är avlägsnad.

 3. Har du tryckt på av-/på-knappen nedanför LCD-skärmen?
Tryck på knappen en gång för att slå på apparaten. Efter att knappen tryckts in tänds ageLOC-ringarna i mitten av 
displayen. En klocka samt behandlingstiden på 5 min. syns. Fukta handen med vatten eller NaPCA Moisture Mist. Lägg 
kontaktytan mot huden som ska behandlas så apparaten kan ställa in strömstyrkan. Apparaten piper en, två eller tre gånger 
när den ställer in sig efter din hud.

 4. Håller du apparaten korrekt?
Galvanism är ström, så därför är det nödvändigt att hålla i krompanelen med lätt fuktad hand samtidigt som du pressar 
apparaten mot huden. I och med detta så sluter du kretsbanan och gör det möjligt för strömmen att löpa. Lyfter du 
apparaten från huden bryts strömmen och behandlingen upphör. I det här fallet blinkar lampan och apparaten slutar pipa till 
dess strömkretsen återställs.
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 5. Håller du apparaten med lätt fuktade händer?
Vissa försöker använda ageLOC® Galvanic Body Spa med väldigt torra händer och apparaten får då svårt att analysera 
huden. Torra händer gör att korrekt ström inte kan ställas in och apparaten får svårt att analysera. Fukta bara handen som 
håller krompanelen så strömmen kan löpa som den ska.

 6. Håller du apparaten still så att den får en chans att analysera huden?
Efter att ha tryckt på knappen för att välja behandling, håll krompanelen med lätt fuktad hand och tryck apparaten mot 
huden. Låt den analysera huden. När du hör ett, två eller tre pip är analysen avslutad.

 7. Tror du att den inte fungerar bara för att du inte känner något?
De flesta känner ingenting under en galvanic-behandling. De särskilt utformade geléerna underlättar överföringen av den 
galvaniska strömmen och ser till att den går in i huden utan obehag. Apparaten piper var 10:e sekund och även om du inte 
känner något så jobbar apparaten med att överföra ingredienserna för att fräscha upp huden.

30. Vad har ageloC® galvanic Body Spa för garanti?
 Nu Skins garanti för ageLOC® Galvanic Body Spa gäller i två år från inköpsdatum för defekter i material och funktion. 

Garantin täcker inte skador på produkten som uppstått genom olyckor eller felhantering. Om produkten går sönder inom 
tvåårsperioden, kontakta ditt lokala Nu Skin-kontor för byte av densamma.

31. Vad är skillnaden på pulserande galvanisk ström och konstant galvanisk dito?
 En konstant galvanisk ström har ett stadigt flöde. Den svajar inte och amplituden skiftar inte. En pulserande ström varierar 

mellan två olika, förinställda nivåer. Förväxla inte detta med växelström (AC). Med växelström 
fluktuerar polariteten mellan positiva och negativa poler. Pulserande ström passar kroppen bättre.

32. Vad är celluliter?
 Celluliter är utbuktningar av fettceller från de djupare hudlagren som formar gropar synliga på 

hudens yta. Det är den "apelsinhud" som kan skönjas på lår, skinkor och ibland på bål och armar.

33. Hur bildas celluliter?
 Celluliter är en något cyklisk process influerad av många faktorer. En faktor är när fettceller blir 

större och trycker mot kapillärerna, vilket bromsar metabolismen och mikrocirkulationen. En annan 
bidragande faktor är nedbrytningen av hudens strukturella proteiner.

34. Vad är skillnaden mellan fett och celluliter?
 Fett är en slags cell i kroppen som används för att lagra energi. Celluliter är ett tillstånd då 

fettanhopningar formar en "apelsinhud" som är vanlig på lår, skinkor och ibland även på bål och 
armar.

säkerhetsfrågor
35. Varför står varningstexten ”Kontrollera först med din läkare innan användning av ageloC® 

galvanic Body Spa om du är gravid, bär pacemaker, har epilepsi eller metallimplantat”?
 Även om det är säkert att använda ageLOC® Galvanic Body Spa har inga kliniska säkerhetstest utförts på individer med 

ovanstående. Nu Skin® har även denna varning i enlighet med reglerna för elektronisk utrustning. Effekten på bärare av 
pacemakers eller metallimplantat varierar beroende på tillståndet hos bäraren. Varningen som bifogas ageLOC® Galvanic 
Body Spa är liknande den som bifogas annan elektrisk utrustning, såsom eltandborstar eller MP3-spelare. För de flesta 
innebär det ingen risk att behandlas men det finns en potentiell risk för vissa. Strömstyrkan skulle kunna störa funktionen hos 
exempelvis pacemakers. Om det finns farhågor rekommenderar vi att läkare kontaktas.
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