ageLOC® galvanic Body Trio
Questões frequentemente colocadas
Questões gerais
1. Porque é que a Nu Skin® é única no seu setor?
2. O que são arSuperMarkers?
3. Quais são os sinais de envelhecimento visíveis no meu corpo?
4. Porque é que o ageLOC® Galvanic Body Trio é tão interessante?
5. Que produtos compõem o ageLOC® Galvanic Body Spa?
6. Como funciona a tecnologia galvânica?
7. O que é especial no ageLOC® Galvanic Body Spa?
8. Quais são as vantagens do ageLOC® Galvanic Body Spa?

Tratamento
9. Qual é a diferença entre ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic
Effects?
10. Um tratamento galvânico ajuda a curar ou a reduzir contusões?
11. Os produtos ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body Shaping Gel e
ageLOC® Dermatic Effects são produtos de emagrecimento?

Utilização
12. Em que áreas do corpo posso utilizar ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Posso utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa no rosto?
14. Porque é que devo utilizar o novo ageLOC® Galvanic Body Spa em vez de continuar a utilizar o condutor de corpo ageLOC®
Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II atual?
15. Existem configurações diferentes no ageLOC® Galvanic Body Spa para as diferentes áreas do corpo?
16. Devo sentir alguma coisa quando utilizo o ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Que pressão devo exercer?
18. Com que frequência posso utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa e o ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Se utilizar ageLOC® Dermatic Effects diariamente tenho de utilizar um hidratante de corpo adicional?
20. O que é a cobertura de borracha do ageLOC® Galvanic Body Spa e como devo utilizá-la?
21. Quando e como devo limpar o ageLOC® Galvanic Body Spa?

Resultados
22. Qual é a vantagem de utilizar os produtos corporais ageLOC® como um programa?
23. Quando posso esperar ver diferenças na pele com a utilização do ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Qual é a vantagem de utilizar ageLOC® Dermatic Effects todos os dias?
25. Quais são as vantagens da superfície condutora com “sulcos”?
26. Qual é a vantagem de utilizar corrente galvânica pulsante no corpo?

Características do aparelho
27. Porque é que necessito de um aparelho diferente para tratamentos galvânicos corporais?
28. Porque é que o aparelho emite um sinal sonoro de 10 em 10 segundos?
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Questões técnicas
29. O que devo fazer se achar que o meu ageLOC® Galvanic Body Spa não funciona devidamente?
30. Que garantia tem o ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Qual é a diferença entre a corrente galvânica pulsante e a corrente galvânica constante?
32. O que é a celulite?
33. Como se forma a celulite?
34. Qual é a diferença entre gordura e celulite?

Questões de segurança
35. Porque é que existe um aviso com o seguinte texto: “Consulte o seu médico antes de utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa
se estiver grávida, se tiver um pacemaker, se sofrer de epilepsia ou se tiver qualquer implante metálico”?

Questões gerais

1. Porque é que a Nu Skin® é única no seu setor?
Nenhuma outra empresa de cosmética utiliza a abordagem especial da Nu Skin® para criar produtos antienvelhecimento de
alta qualidade. Possuímos conhecimentos exclusivos sobre a forma como ingredientes especialmente formulados, quando
incorporados nos produtos, podem influenciar o envelhecimento logo à partida e ajudar a atrasar os efeitos do envelhecimento
e a preservar a juventude. A nossa posição exclusiva no mercado deve-se ao nosso conhecimento exclusivo sobre
arSuperMarkers e sobre a forma como funcionam.
2.	O que são arSuperMarkers?
Em colaboração com cientistas reconhecidos, a Nu Skin® identificou os chamados supermarcadores relacionados com a
idade, ou arSuperMarkers. Estes arSuperMarkers são componentes químicos do organismo que influenciam a forma como
envelhecemos. A ciência exclusiva de ageLOC® da Nu Skin® baseia-se nesta descoberta e ataca as fontes internas de
envelhecimento.
Ao contrário da exposição ao sol, não é possível escondermo-nos destes marcadores da pele que provocam linhas de
expressão, rugas, flacidez, descoloração, hiperpigmentação e outros efeitos visíveis
do envelhecimento. A tecnologia de ageLOC® consegue atacar estes elementos
responsáveis pelo envelhecimento, ajudando-a a controlar o futuro da sua pele
3. Quais são os sinais de envelhecimento visíveis no meu corpo?
À medida que envelhecemos, a produção de proteínas estruturais na pele começa a
abrandar, enquanto a presença de enzimas – que degrada estas proteínas estruturais
– começa a aumentar. Isto leva a uma menor elasticidade e estrutura da pele, o que
resulta em flacidez e perda de contornos. Para além disso, a configuração e perda
destas proteínas facilita a concentração de gordura subcutânea em áreas como as
ancas, coxas, antebraços e abdómen o que resulta em mais celulite.
4. Porque é que o ageLOC® Galvanic Body Trio é tão interessante?
Os produtos ageLOC® são o produto mais bem-sucedido da Nu Skin® até hoje e
agora disponibilizamos as vantagens antienvelhecimento de ageLOC® também para
o corpo. ageLOC® Galvanic Body Trio é um sistema de tratamento completo que
ataca o envelhecimento na sua própria origem. Quando se trata de conseguir um
aspeto mais delgado e mais definido em termos de contornos, ageLOC ® permite
resultados incomparáveis, oferecendo produtos de qualidade superior para conseguir
um corpo de aspeto mais jovem.
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5. Que produtos compõem o ageLOC® Galvanic Body Spa?
ageLOC® Galvanic Body Trio é um sistema que contém o novo ageLOC® Galvanic Body
Spa e dois avançados produtos corporais antienvelhecimento, ageLOC® Body Shaping
Gel e ageLOC® Dermatic Effects, para adelgaçar, suavizar e dar firmeza, conseguindo
simultaneamente uma pele de aspeto jovem e saudável.
6.	Como funciona a tecnologia galvânica?
Os tratamentos galvânicos fazem uso do princípio básico de que as cargas idênticas se repelem
mutuamente e as cargas opostas se atraem, tal como os polos magnéticos. Fórmulas simples
de produtos podem conter ingredientes essenciais com uma carga positiva ou negativa. Um
aparelho galvânico pode também ser programado para ter a mesma carga que o produto. Estas
cargas idênticas repelem-se reciprocamente, permitindo assim que os ingredientes essenciais
sejam introduzidos na pele. Com a aplicação cuidadosa das correntes galvânicas, os utilizadores
conseguem efetuar diversos tratamentos benéficos para a pele.
7.	O que é especial no ageLOC® Galvanic Body Spa?
O ageLOC® Galvanic Body Spa foi desenhado para ser utilizado em combinação com o
ageLOC® Body Shaping Gel no corpo e não no rosto. Este aparelho foi desenhado para tratar
uma área maior com a superfície condutora ageLOC® , a aguardar patente, que consegue
capturar 10 vezes mais ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a pele (quando comparado com o condutor de
corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II). Em segundo lugar, o desenho é mais ergonómico permitindo uma
utilização e manuseamento mais fáceis durante os tratamentos de corpo. Em terceiro lugar, ageLOC® Galvanic Body Spa e o
ageLOC® Body Shaping Gel destinam-se a obter vantagens e resultados (aspeto da celulite, adelgaçamento, tonificação, etc.)
diferentes dos resultados pretendidos para o rosto. Por fim, a pele do corpo é mais resistente e menos sensível, o que possibilita
uma melhor reação e maiores vantagens com a corrente galvânica pulsante.
8. Quais são as vantagens do ageLOC® Galvanic Body Spa?
O ageLOC® Galvanic Body Spa proporciona vantagens galvânicas para o corpo. Foi ergonomicamente desenhado com uma
superfície condutora maior, que trata melhor as superfícies maiores dos braços, abdómen, nádegas e coxas e que se adapta
melhor aos contornos do corpo. O aparelho possui também o condutor Nu Skin® com ‘sulcos’, a aguardar patente, (capaz
de capturar 10 vezes mais ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a pele em comparação com o condutor
de corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II em cada tratamento galvânico). O ageLOC® Galvanic Body
Spa possui também tecnologia pulsante galvânica, a aguardar patente, que maximiza os efeitos de antienvelhecimento nos
braços, abdómen, nádegas e coxas. Foi também especialmente formulado para ajudar a refrescar e purificar a pele reduzindo
simultaneamente os sinais visíveis de envelhecimento.

Tratamento

9. Qual é a diferença entre ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic Effects?
Tanto o ageLOC® Body Shaping Gel como o ageLOC® Dermatic Effects foram desenvolvidos para suavizar o aspeto da
gordura e da celulite e melhorar a firmeza da pele e ambos foram formulados com ingredientes ageLOC® que atacam o
envelhecimento na sua origem. Estes produtos ajudam a sua pele a conseguir um aspeto mais delgado, suave e firme. No
entanto, existem diferenças importantes.
• ageLOC® Body Shaping Gel foi desenhado para ser utilizado com o aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa, e auxilia o
transporte de importantes ingredientes para a pele. Contém ingredientes que ajudam a manter a estrutura da pele robusta,
reforçando proteínas estruturais importantes para uma pele de aspeto saudável. Foi também especialmente formulado para
ajudar a refrescar e purificar a pele reduzindo simultaneamente os sinais visíveis de envelhecimento.
• ageLOC® Dermatic Effects aumenta o rendimento celular necessário para a renovação da pele e para promover uma
textura natural radiosa. Contém também tecnologia de difusão instantânea da luz para conseguir um aspeto mais suave da
pele e melhorar o aspeto da superfície da mesma. Fornece hidratação diária e suaviza instantaneamente a pele, ajudando
simultaneamente a prolongar os efeitos de ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects não é indicado para
utilização com correntes galvânicas).
10.	Um tratamento galvânico ajuda a curar ou a reduzir contusões?
Os aparelhos Galvanic Spa da Nu Skin® foram desenhados para serem utilizados sobre pele saudável. Não devem ser
utilizados para tratar ou melhorar quaisquer problemas da pele, sobre zonas com muitos derrames capilares ou sobre feridas.
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11.	Os produtos ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body Shaping Gel e
ageLOC® Dermatic Effects são produtos de emagrecimento?
Não, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC®
Dermatic Effects não são produtos de emagrecimento. Os produtos ageLOC®
Body foram desenvolvidos para diminuir e suavizar o aspeto da gordura e da
celulite, melhorar a firmeza e o aspeto jovem da pele.

Utilização

12.	Em que áreas do corpo posso utilizar ageLOC® Galvanic Body Trio?
A Nu Skin® criou o ageLOC® Galvanic Body Trio para utilização nos braços,
abdómen, nádegas e coxas.
13. Posso utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa no rosto?
Não. O ageLOC ® Galvanic Body Spa não foi desenhado para ser utilizado no
rosto e por isso essa utilização não é recomendada. Em termos ergonómicos, o
ageLOC® Galvanic Spa System® II acompanha da melhor forma os contornos
faciais, enquanto ageLOC® Galvanic Body Spa foi especificamente concebido
para acompanhar os contornos do corpo.
14. Porque é que devo utilizar o novo ageLOC® Galvanic Body Spa em vez de
continuar a utilizar o condutor de corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa
System® II atual?
Desenhado especificamente para o corpo, o novo design ergonómico do
ageLOC® Galvanic Body Spa foi concebido para acompanhar melhor os
contornos do corpo. A superfície exclusiva sulcada de ageLOC® possui áreas de
condução maiores e cobre mais pele mantendo constantemente uma maior quantidade de produto entre a pele e o aparelho,
o qual fornece mais ingredientes ageLOC® à pele. A nova corrente galvânica pulsante ajuda também a estimular e melhorar o
movimento de fluidos e a remoção de impurezas, ao mesmo tempo que deixa a sua pele mais revitalizada.
15.	Existem configurações diferentes no ageLOC® Galvanic Body Spa para as diferentes áreas do corpo?
O ageLOC® Galvanic Body Spa apenas possui uma configuração, que é compatível para utilização com ageLOC® Body
Shaping Gel.
16.	Devo sentir alguma coisa quando utilizo o ageLOC® Galvanic Body Spa?
Tal como no caso do ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II, não esperamos que os utilizadores sintam algo
durante os tratamentos com o ageLOC® Galvanic Body Spa, desde que este utilizado como recomendado. Algumas pessoas
mais sensíveis poderão sentir uma pequena sensação de calor, mas não devem sentir sensações desagradáveis.
17. Que pressão devo exercer?
Os aparelhos Galvanic Spa da Nu Skin® devem ser utilizados suavemente com pressão ligeira. Não existe necessidade de
aplicar pressão para conseguir melhores resultados. As correntes galvânicas fazem o trabalho por si.
18.	Com que frequência posso utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa e o ageLOC® Body Shaping Gel?
Para conseguir os melhores resultados, ageLOC® Body Shaping Gel deve ser utilizado com o ageLOC® Galvanic Body Spa
uma vez por dia, três dias por semana. Para informações adicionais, consulte as instruções que acompanham o seu Galvanic
Spa. O ageLOC ® Galvanic Body Spa apenas deve ser utilizado como indicado.
19.	Se utilizar ageLOC® Dermatic Effects diariamente tenho de utilizar um hidratante de corpo adicional?
ageLOC® Dermatic Effects é uma loção concebida para utilização diária nas áreas a tratar - braços, abdómen, nádegas
e coxas. Se, após a utilização, a pele nestas áreas ou noutras áreas do corpo necessitar de mais hidratação ou estiver seca,
recomendamos a utilização de um hidratante adicional da Nu Skin® como Epoch® Baobab Body Butter, Perennial®, ou Body
Smoother.
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20.	O que é a cobertura de borracha do ageLOC® Galvanic Body Spa e como devo utilizá-la?
Uma vez o ageLOC® Galvanic Body Spa é utilizado em condições de humidade sobre uma vasta área, tomámos precauções
para evitar a entrada de humidade no instrumento. Cada aparelho está equipado com uma cobertura de borracha. A cobertura
de borracha foi desenhada para cobrir firmemente o aparelho, de forma a impedir a entrada de gel ou água no compartimento
das pilhas, mas também para aumentar o nível de conforto e permitir melhor aderência. Por isso, recomendamos a utilização
desta cobertura de borracha sempre que utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa. De seguida, estão descritos os quatro passos
para instalar a cobertura no aparelho:
• Posicione a cobertura de borracha para que ambas as setas apontem para cima.
• Coloque primeiro a parte de baixo do ageLOC® Galvanic Body Spa (ou seja, o compartimento das pilhas) na cobertura e
alinhe a seta com o meio do aparelho.
• Puxe cuidadosamente a parte superior sobre o aparelho e assegure-se que ambas as setas estão centradas e alinhadas uma
com a outra.
• Puxe o resto da cobertura de borracha sobre as partes laterais do aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa e alise-a para que
fiquem bem esticadas e sem irregularidades. Assegure-se que a cobertura não cobre a superfície condutora.
21. Quando e como devo limpar o ageLOC® Galvanic Body Spa?
Para aumentar a longevidade do seu ageLOC® Galvanic Body Spa, recomendamos que limpe o ageLOC® Galvanic Body
após cada tratamento. Utilize simplesmente um pano húmido para remover qualquer excesso de produto do aparelho. Não
utilize químicos ou solventes agressivos uma vez que estes podem danificar o aparelho. Seque cuidadosamente.

Resultados

22. Qual é a vantagem de utilizar os produtos corporais ageLOC® como um programa?
ageLOC® Body Shaping Gel e ageLOC® Dermatic Effects foram
desenvolvidos como produtos que se complementam. Utilizados em
conjunto, eles oferecem um programa completo de tratamento para
uma pele corporal de aspeto mais delgado, suave e firme. Ambos os
produtos incluem ingredientes exclusivos nas suas fórmulas que foram
validados pela ciência ageLOC® (tecnologia a aguardar patente que
ataca os arSupermarkers, os principais responsáveis pelo envelhecimento).
Utilizado diariamente de manhã e à noite, ageLOC® Dermatic Effects
inclui diversos ingredientes adicionais importantes que hidratam,
suavizam e dão firmeza, ao mesmo tempo que fornecem continuamente
ingredientes antienvelhecimento à pele. O ageLOC® Galvanic Body Spa
com ageLOC® Body Shaping Gel funciona para fornecer ingredientes
benéficos para a pele quando é utilizado uma vez por dia, três vezes por
semana, sendo este transporte incrementado pela corrente galvânica.
Utilizando ageLOC® Dermatic Effects duas vezes por dia e o ageLOC®
Galvanic Body Spa com ageLOC® Body Shaping Gel três vezes por
semana é possível conseguir um transporte perfeito de ingredientes
essenciais antienvelhecimento para a sua pele.
23. Quando posso esperar ver diferenças na pele com a utilização do
ageLOC® Galvanic Body Spa?
Os resultados individuais podem variar. Até hoje, os resultados indicam que
o utilizador deve conseguir ver resultados após oito semanas de utilização.
24. Qual é a vantagem de utilizar ageLOC® Dermatic Effects todos os dias?
ageLOC® Dermatic Effects é uma loção diária hidratante que suaviza o aspeto da gordura e celulite. ageLOC® Dermatic
Effects aumenta o rendimento celular para promover uma textura natural radiosa. Contém também tecnologia de difusão
instantânea da luz para conseguir um aspeto mais suave da pele e melhorar o aspeto da superfície da mesma. Formulado com
ingredientes ageLOC® que atacam os principais responsáveis pelo envelhecimento logo na sua origem, este produto fornece
uma dose diária e contínua de ageLOC® para conseguir uma pele de aspeto mais delgado, suave e firme.

www.nuskin.com

5

ageLOC® galvanic Body Trio
Questões frequentemente colocadas
25. Quais são as vantagens da superfície condutora com “sulcos”?
A superfície condutora ageLOC® com “sulcos”, a aguardar patente, consegue
capturar 10 vezes mais ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a pele
(quando comparado com o condutor de corpo ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System® II).
26. Qual é a vantagem de utilizar corrente galvânica pulsante no corpo?
A corrente galvânica direta, quer pulsante ou não, consegue auxiliar a introdução
de ingredientes essenciais na pele melhorando o fluxo osmótico. Isto é bastante
importante na melhoria da introdução de ingredientes essenciais na pele em áreas
onde a pele é mais espessa. Pesquisas adicionais mostraram que a corrente pulsante
melhora a vibração de fluidos, o que por sua vez melhora a circulação. A corrente
galvânica pulsante melhora a estimulação da pele e melhora a comunicação celular
para auxiliar a purificação e renovação da pele, ajudando a reduzir os sinais visíveis
de envelhecimento. A corrente galvânica pulsante foi desenhada para utilização no
corpo onde a pele beneficia de uma melhor vibração de fluidos.

Características do aparelho

27. Porque é que necessito de um aparelho diferente para tratamentos galvânicos
corporais?
O ageLOC® Galvanic Body Spa foi desenhado para ser utilizado em combinação com o ageLOC® Body Shaping Gel
no corpo e não no rosto. Este aparelho foi desenhado para tratar uma área maior com a superfície condutora ageLOC® , a
aguardar patente, que consegue capturar 10 vezes mais ingredientes essenciais entre a superfície condutora e a pele (quando
comparado com o condutor de corpo ageLOC® Nu Skin Galvanic Spa System® II). Em segundo lugar, o desenho é mais
ergonómico permitindo uma utilização e manuseamento mais fáceis durante os tratamentos de corpo. Em terceiro lugar,
ageLOC® Galvanic Body Spa e o ageLOC® Body Shaping Gel destinam-se a obter vantagens e resultados diferentes (aspeto
da celulite, adelgaçamento, tonificação, etc.) dos resultados pretendidos para o rosto. Por fim, a pele do corpo é mais resistente
e menos sensível, o que possibilita uma melhor reação e maiores vantagens com a corrente galvânica pulsante.
28. Porque é que o aparelho emite um sinal sonoro de 10 em 10 segundos?
O aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa foi desenhado para ser silencioso durante a utilização. Os sinais sonoros que se
ouvem de 10 em 10 segundos foram adicionados para que o utilizador saiba que o tratamento está em progresso.

Questões técnicas

29.	O que devo fazer se achar que o meu ageLOC® Galvanic Body Spa não funciona devidamente?
De seguida encontrará alguns conselhos de solucionamento no caso do aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa não funcionar
devidamente:
1. O aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa tem pilhas novas colocadas corretamente?
2. A película plástica foi totalmente retirada da parte cromada do ageLOC® Galvanic Body Spa?
Os instrumentos galvânicos são enviados com uma película plástica de proteção que deve ser retirada da zona cromada e
do visor LCD. Esta película deve ser retirada para que o aparelho possa funcionar corretamente.
3. Pressionou o botão de ligação (on/off) por baixo do painel LCD?
Prima uma vez o botão on/off para ligar o aparelho. Depois de pressionar o botão, os anéis ageLOC® aparecem no centro
do visor e o tempo de tratamento, 5 minutos, e o relógio aparecem por baixo dos anéis ageLOC®. Humedeça bem os
dedos e a palma da mão com água ou NaPCA Moisture Mist. Para iniciar um tratamento, coloque suavemente a superfície
condutora sobre a área a tratar para que o nível de corrente se auto-ajuste. O aparelho emite um, dois ou três sinais sonoros
indicando que se ajustou ao seu tipo de pele.
4. Está a segurar o ageLOC® Galvanic Body Spa corretamente?
Uma vez que se trata de uma corrente galvânica, é necessário segurar os ativadores cromados com as mãos um pouco
humedecidas ao mesmo tempo que pressiona o aparelho contra a pele. Isto permite que o circuito esteja “fechado”
e permite que a corrente possa fluir. Se levantar o aparelho, a corrente galvânica será quebrada e o tratamento será
interrompido. Neste caso, a luz de aviso piscará e o aparelho deixará de emitir o sinal sonoro até que o circuito seja
reestabelecido.
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5. Está a segurar o ageLOC® Galvanic Body Spa com as mãos um pouco humedecidas?
Algumas pessoas tentam utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa com as mãos muito secas e têm assim dificuldade em
analisar a pele. Se as mãos estiverem secas, a corrente galvânica não consegue fluir corretamente, o que impede que
o aparelho consiga efetuar a análise. Humedeça simplesmente a mão que segura os ativadores cromados do aparelho
galvânico para que a corrente consiga fluir corretamente.
6. O aparelho ageLOC® Galvanic Body Spa está colocado sobre a pele durante alguns momentos para permitir que o
		 aparelho faça a análise da pele?
Depois de selecionar a opção de tratamento pressionando o botão on/off, segure a base cromada com as mãos um pouco
humedecidas e pressione ligeiramente o aparelho contra a pele. Deixe que o aparelho efetue a análise. A análise à pele
estará efetuada quando ouvir um, dois ou três sinais sonoros.
7. Pensa que o aparelho não está a funcionar corretamente porque não sente nada?
Durante o tratamento galvânico, a maior parte das pessoas não sente nada. Os gels especialmente formulados ajudam a
conduzir a corrente galvânica e asseguram que esta entra na pele sem provocar qualquer desconforto. Embora possa não
sentir nada, o aparelho emite um sinal sonoro de 10 em 10 segundos para indicar que o aparelho está em funcionamento e
a introduzir ingredientes benéficos na pele.
30. Que garantia tem o ageLOC® Galvanic Body Spa?
A Nu Skin® fornece ao proprietário original do ageLOC® Galvanic Body Spa uma garantia de dois anos em relação a defeitos
de material e de fabrico; esta data é contada a partir da data original de compra do aparelho. Esta garantia não cobre danos no
aparelho resultantes de má utilização ou acidente. Caso o produto se avarie dentro do período de garantia de dois anos, deverá
entrar em contacto com o seu escritório local Nu Skin® para que o aparelho seja substituído.
31. Qual é a diferença entre a corrente galvânica pulsante e a corrente galvânica constante?
Uma corrente galvânica constante tem um fluxo constante e não varia nem oscila em termos de
amplitude. Uma corrente galvânica pulsante oscila entre dois níveis diferentes preestabelecidos. Note
que isto é muito diferente da corrente alternada (AC). Com corrente alternada, a polaridade flutua
entre polos negativos e positivos. Uma corrente galvânica pulsante é mais adequada para o corpo.
32.	O que é a celulite?
Celulite é o excesso de células gordas da camada mais profunda da pele que formam ‘ondulação’,
a qual é visível à superfície da pele. Trata-se do aspeto ‘casca de laranja’ frequente nas coxas e
nádegas e por vezes nos braços e abdómen.
33.	Como se forma a celulite?
A formação de celulite é um processo cíclico que é influenciado por múltiplos fatores. Um dos
fatores é que quando as células de gordura se tornam mais gordas, elas comprimem os vasos
capilares, o que desregula o metabolismo da gordura e a microcirculação. Outro fator tem a ver com
a degradação das proteínas estruturais da pele.

35. Porque é que existe um aviso com o seguinte texto: “Consulte o seu médico antes de utilizar o ageLOC® Galvanic Body Spa
se estiver grávida, se tiver um pacemaker, se sofrer de epilepsia ou se tiver qualquer implante metálico”?
Embora o ageLOC® Galvanic Body Spa seja muito seguro e suave, não foram efetuados estudos clínicos que comprovem a
segurança de utilização para as pessoas com as características acima mencionadas. A Nu Skin® inclui também este aviso para
respeitar as disposições relativas a aparelhos elétricos. O efeito do aparelho em pessoas com pacemakers ou implantes metálicos
poderá variar devido às condições de saúde de cada um. O aviso que acompanha o ageLOC® Galvanic Body Spa é semelhante
ao de outros aparelhos elétricos, como uma escova de dentes elétrica ou um MP3. A maior parte das pessoas não corre qualquer
risco, mas para algumas pessoas poderá existir algum risco. As correntes poderiam interferir com o funcionamento de aparelhos
como pacemakers. Se tiver quaisquer dúvidas sobre estas questões, aconselhamos a que consulte o seu médico.
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34. Qual é a diferença entre gordura e celulite?
A gordura é um tipo de célula existente no corpo, utilizada para armazenar energia. A celulite é o
armazenamento de gordura com aspeto de ‘casca de laranja’, frequente nas coxas e nádegas e por
vezes nos braços e abdómen.

