ageLOC® galvanic Body Trio
Întrebări Frecvente
Întrebări Generale
1. În ce sens este compania Nu Skin® unică în industrie?
2. Ce sunt arSuperMarkerii?
3. Care sunt semnele vizibile ale îmbătrânirii pe corpul meu?
4. De ce este ageLOC® Galvanic Body Trio atât de uimitor?
5. Ce produse sunt incluse în ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Cum funcţionează tehnologia cu curenţi galvanici?
7. Ce este unic la instrumentul ageLOC ® Galvanic Body Spa?
8. Care sunt beneficiile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?

Tratamente
9. Care este diferenţa dintre ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic
Effects?
10. Un tratament galvanic ajută la ameliorarea sau la reducerea rănilor?
11. Sunt ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body Shaping Gel și ageLOC ®
Dermatic Effects produse de slăbit?

Mod de utilizare
12. Pe ce zone ale corpului pot folosi ageLOC® Galvanic Body Trio?
13. Pot folosi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa pe faţă?
14. De ce ar trebui să utilizez noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa mai degrabă decât să continui utilizarea conductorului
actual pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa?
15. Există setări diferite ale instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa în funcţie de zone diferite ale corpului?
16. Ar trebui să simt ceva atunci când folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
17. Cu câtă presiune trebuie să apăs?
18. Cât de des ar trebui să folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel?
19. Trebuie să folosesc un produs suplimentar de hidratare a corpului în cazul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic
Effects?
20. Ce este husa din cauciuc a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și cum ar trebui să o folosesc?
21. Când trebuie curăţat instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și cum?

Rezultate
22. Care este beneficiul utilizării produselor ageLOC® Body sub formă de regim?
23. Cât de repede voi observa o diferenţă pe piele utilizând instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
24. Care este beneficiul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic Effects?
25. Care este avantajul de a avea o suprafaţă conductoare pentru corp cu denivelări?
26. Care este beneficiul utilizării curentului galvanic pulsator pe corp?

Logistica Instrumentului
27. De ce am nevoie de un instrument diferit pentru tratamentele corporale cu curent galvanic?
28. De ce emite instrumentul un semnal sonor la fiecare 10 secunde?
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Întrebări Frecvente
Întrebări Tehnice
29. Ce ar trebui să fac în cazul în care consider că instrumentul meu ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcţionează în mod
corespunzător?
30. Care este termenul de garanţie al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Care este diferenţa dintre curentul galvanic pulsator și curentul galvanic constant?
32. Ce este celulita?
33. Cum se formează celulita?
34. Care este diferenţa dintre grăsime și celulită?

Întrebări Privind Siguranţa Utilizării
35. De ce există avertismentul “Consultaţi medicul înainte de a utiliza instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa dacă sunteţi
însărcinată, dacă aveţi un pacemaker, dacă sunteţi epileptic(ă) sau dacă aveţi un implant de metal”?

Întrebări Generale

1. În ce sens este compania Nu Skin® unică în industrie?
Nicio altă companie de îngrijire personală nu adoptă abordarea unică a companiei Nu Skin® de a dezvolta produse superioare
anti-îmbătrânire. Noi dispunem de o modalitate brevetată de înţelegere a modului în care ingredientele special formulate,
atunci când sunt încorporate în produse, pot influenţa sursa îmbătrânirii și pot ajuta la încetinirea efectelor acesteia, menţinând
tinereţea. Poziţia noastră exclusivă pe piaţă reprezintă modul nostru unic de a înţelege arSuperMarkerii și proprietăţile acestora.
2.	Ce sunt arSuperMarkerii?
În colaborare cu cercetători de renume, Nu Skin® a identificat așa numiţii super markeri asociaţi vârstei sau arSuperMarkerii.
Aceşti arSuperMarkeri reprezintă componente ale chimiei organismului care influenţează felul în care îmbătrânim. Știinţa
exclusivă ageLOC® de la Nu Skin® se bazează pe această descoperire și ţintește sursele interne ale îmbătrânirii.
Spre deosebire de expunerea la soare, nu există un loc în care să vă ascundeţi de acești markeri ai pielii care cauzează linii, riduri,
piele mai puţin fermă, decolorare, hiper-pigmentare și alte efecte vizibile ale îmbătrânirii. Tehnologia ageLOC® poate ţinti
aceste surse fundamentale ale îmbătrânirii, ajutându-vă să controlaţi viitorul pielii dumneavoastră.
3.	Care sunt semnele vizibile ale îmbătrânirii pe corpul meu?
Odată cu vârsta, producţia de proteine structurale ale pielii începe să scadă, în timp
ce prezenţa enzimelor – care degradează aceste proteine structurale – începe să
crească. Acest lucru conduce la o piele cu o textură și o elasticitate mai scăzute,
ceea ce are ca rezultat mai puţină fermitate și pierderea conturului. Pentru a înrăutăţi
lucrurile, configuraţia și pierderea acestor proteine permit ţesutului adipos subcutanat
să se depună în zone cheie cum ar fi pe șolduri, coapse, fese, partea superioară a
braţelor și abdomen, ceea ce conduce la favorizarea apariţiei celulitei.
4. De ce este ageLOC® Galvanic Body Trio atât de uimitor?
Produsele ageLOC® de la Nu Skin® reprezintă cele mai de succes produse de
la lansare și până în prezent, iar acum vă prezentăm beneficiile ageLOC® antiîmbătrânire pentru corp. ageLOC® Galvanic Body Trio reprezintă un sistem complex
de tratament care ţintește îmbătrânirea direct de la sursă. Atunci când vine vorba
de a obţine un aspect mai suplu, mai conturat, ageLOC® poate produce rezultate
neegalate asigurând produse superioare pentru un corp cu un aspect tânăr.
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Întrebări Frecvente

5.	Ce produse sunt incluse în ageLOC® Galvanic Body Trio?
ageLOC® Galvanic Body Trio este un sistem ce conţine noul instrument ageLOC® Galvanic
Body Spa și două produse avansate anti-îmbătrânire pentru corp, ageLOC® Body Shaping Gel
și ageLOC® Dermatic Effects, pentru beneficiile unui aspect mai suplu, mai neted și mai ferm și
pentru a promova o piele cu un aspect sănătos, tânăr.
6.	Cum funcţionează tehnologia cu curenţi galvanici?
Tratamentele cosmetice cu curenţi galvanici funcţionează pe un principiu de bază și anume că
sarcinile electrice de același semn se resping reciproc iar cele de sarcini diferite se atrag - similar
polilor magnetici. Produsele de tratare a pielii sunt formulate pentru a conţine ingrediente
esenţiale în compoziţia lor, încărcate cu sarcină pozitivă sau negativă. Un instrument galvanic
poate, de asemenea, fi setat pentru a conţine aceeași sarcină ca și produsul. Acţiunea de
respingere a sarcinilor identice „împinge” produsul în piele, facilitând furnizarea ingredientelor
esenţiale. Prin aplicarea cu grijă pe piele a curenţilor galvanici pozitivi sau negativi, utilizatorii
reușesc să efectueze o gamă variată de tratamente benefice pielii.
7.	Ce este unic la instrumentul ageLOC ® Galvanic Body Spa?
Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa a fost creat pentru a fi utilizat în combinaţie cu
ageLOC® Body Shaping Gel pe zonele corpului – nu pe faţă. Acest instrument a fost creat pentru a ţinti o suprafaţă mai mare
cu ajutorul suprafeţei conductoare ageLOC® în curs de brevetare care captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie între
suprafaţa conductoare și piele (în comparaţie cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). În al
doilea rând, acest model este mai ergonomic pentru a fi mai ușor de utilizat și manevrat în timpul tratamentelor corporale. În
al treilea rând, ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel ţintesc beneficiile/ rezultatele finale (ex. aspectul
celulitei, supleţea, tonifierea, etc.) care diferă de cele ţintite în zona feţei. În cele din urmă, pielea de pe corp este mai groasă și
mai puţin sensibilă, fiind mai aptă să beneficieze de și să răspundă la curentul galvanic pulsator.
8.	Care sunt beneficiile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?
Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa furnizează beneficiile curentului galvanic către piele. Acest instrument este creat
în mod ergonomic cu o suprafaţă conductoare mai mare, fapt ce permite o ţintire mai bună a suprafeţelor mari de pe braţe,
abdomen, fese și coapse, potrivindu-se mai bine conturului corpului. Instrumentul conţine și o suprafaţă cu denivelări Nu Skin®
în curs de brevetare (capabilă să capteze, pe parcursul fiecărui tratament galvanic, de 10 ori mai multe ingrediente cheie în zona
dintre suprafaţa conductoare și piele în comparaţie cu conductorul pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). Instrumentul
ageLOC® Galvanic Body Spa conţine, de asemenea, și o tehnologie în curs de brevetare pe bază de curenţi galvanici pulsatori
ce maximizează efectele anti-îmbătrânire în zona braţelor, a abdomenului, a feselor și a coapselor. Ajută, de asemenea, la
stimularea, purificarea și revigorarea pielii, reducând semnele vizibile ale îmbătrânirii.

Tratamente

9.	Care este diferenţa dintre ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects?
Atât ageLOC® Body Shaping Gel cât și ageLOC® Dermatic Effects au fost dezvoltate pentru a netezi aspectul grăsimii
corporale și al celulitei și pentru a îmbunătăţi aspectul unei pieli ferme, ambele produse fiind formulate cu ingrediente
ageLOC® care s-a demonstrat că ţintesc sursa îmbătrânirii. Aceste produse asigură un aspect mai suplu, mai neted, mai ferm.
Totuși există deosebiri importante.
• ageLOC® Body Shaping Gel a fost creat pentru a fi compatibil cu tratamentul ageLOC® Galvanic Body Spa, care ajută
la transferul ingredientelor cheie către piele. Acesta conţine ingrediente care ajută la menţinerea structurii robuste a pielii,
consolidând proteinele structurale importante pentru o piele cu aspect sănătos. Este, de asemenea, special formulat pentru a
ajuta la revigorarea, purificarea și re-energizarea pielii reducând, în același timp, semnele vizibile ale îmbătrânirii.
• ageLOC® Dermatic Effects îmbunătăţește regenerarea celulară necesară reînnoirii pielii și refacerii texturii sale naturale
strălucitoare. Conţine, de asemenea, o tehnologie ce difuzează lumina instantaneu ajutând pielea să arate mai catifelată
și îmbunătăţind în același timp aspectul exterior al pielii. Furnizează beneficiile unei hidratări zilnice și netezește pielea
instantaneu, ajutând în același timp la extinderea beneficiilor produsului ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic
Effects nu este potrivit pentru a fi utilizat împreună cu curenţii galvanici).
10. Un tratament galvanic ajută la ameliorarea sau la reducerea rănilor?
Instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa au fost create pentru a fi utilizate pe pielea sănătoasă. Acestea nu trebuie folosite pentru
a trata sau a atenua afecţiuni ale pielii, capilare sparte și/sau răni.
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11. Sunt ageLOC ® Galvanic Body Spa, ageLOC ® Body Shaping Gel și ageLOC ®
Dermatic Effects produse de slăbit?
Nu, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC®
Dermatic Effects nu sunt produse de slăbit. Produsele ageLOC® Body au fost
create pentru a minimiza și a netezi aspectul grăsimii corporale și al celulitei, pentru
a îmbunătăţi aspectul fermităţii pielii și pentru a promova aspectul tineresc al
acesteia.

Mod de utilizare

12. Pe ce zone ale corpului pot folosi ageLOC® Galvanic Body Trio?
Nu Skin® a dezvoltat ageLOC® Galvanic Body Trio pentru a fi utilizat pe braţe,
partea inferioară a abdomenului, fese și coapse.
13. Pot folosi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa pe faţă?
Nu. ageLOC ® Galvanic Body Spa nu a fost conceput sau aprobat pentru a fi
utilizat pe faţă, o astfel de utilizare nefiind recomandată. În mod ergonomic,
instrumentul ageLOC® Galvanic Spa System® II urmărește mai bine contururile
faciale, în timp ce ageLOC® Galvanic Body Spa este special conceput pentru a
urmări contururile corpului.
14. De ce ar trebui să utilizez noul instrument ageLOC® Galvanic Body Spa mai
degrabă decât să continui utilizarea conductorului actual pentru corp ageLOC®
Galvanic Body Spa?
Conceput în mod specific pentru corp, noul format ergonomic al instrumentului
ageLOC® Galvanic Body Spa îi permite acestuia să urmărească mai bine
contururile corpului dumneavoastră. Suprafaţa cu denivelări ageLOC® patentată ce prezintă o suprafaţă conductoare mai
mare acoperă o zonă mai largă a pielii, menţinând în mod constant o cantitate mai ridicată de produs în zona dintre piele și
instrument, fapt ce asigură furnizarea mai multor ingrediente ageLOC® către piele. Noul curent galvanic pulsator ajută, de
asemenea, la stimularea și îmbunătăţirea circulaţiei fluidelor și la îndepărtarea impurităţilor, lăsând pielea mai energizată.
15.	Există setări diferite ale instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa în funcţie de zone diferite ale corpului?
Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa are o singură setare care este compatibilă pentru a fi utilizată împreună cu
ageLOC® Body Shaping Gel.
16. Ar trebui să simt ceva atunci când folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
În ceea ce privește instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa, nu anticipăm că persoanele care îl utilizează vor simţi ceva pe
parcursul tratamentelor cu instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa atunci când este utilizat conform instrucţiunilor. Unele
persoane mai sensibile pot simţi o ușoară senzaţie de căldură, însă nu ar trebui să simtă nicio senzaţie neplăcută.
17.	Cu câtă presiune trebuie să apăs?
Instrumentele Nu Skin® Galvanic Spa trebuie folosite ușor, aplicând o presiune scăzută. Nu trebuie să apăsaţi tare pentru a
obţine beneficii maxime. Curenţii galvanici acţionează pentru dumneavoastră.
18.	Cât de des ar trebui să folosesc instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel?
Pentru cele mai bune rezultate, ageLOC® Body Shaping Gel trebuie folosit împreună cu instrumentul ageLOC® Galvanic
Body Spa o dată pe zi, de trei ori pe săptămână. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi instrucţiunile primite
împreună cu instrumentul. Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa trebuie folosit doar conform instrucţiunilor.
19.	Trebuie să folosesc un produs suplimentar de hidratare a corpului în cazul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic
Effects?
ageLOC® Dermatic Effects este o loţiune creată pentru a fi utilizată zilnic pe zonele vizate – coapse, fese, abdomen și braţe.
Dacă, după utilizare, pielea din aceste zone sau din alte zone ale corpului necesită mai multă hidratare și/sau este lipsită de
elasticitate, vă recomandăm utilizarea unei creme hidratante Nu Skin® suplimentare, cum ar fi Epoch® Baobab Body Butter,
Perennial® sau Body Smoother.
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20.	Ce este husa din cauciuc a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și cum ar trebui să o folosesc?
Deoarece instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este utilizat în condiţii de umiditate pe o suprafaţă mare, am luat măsuri
de precauţie pentru a preveni ca umiditatea să pătrundă în instrument. La fiecare instrument am inclus o husă externă din
cauciuc. Aceasta este creată pentru a fixa ferm instrumentul, pentru a preveni gelul sau apa să pătrundă în compartimentul
exterior al bateriilor, însă și pentru a mări nivelul de comfort cât și pentru a asigura un control mai eficient. Din acest motiv,
recomadăm utilizarea acestei huse din cauciuc de fiecare dată când utilizaţi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa. Vă
rugăm să regăsiţi mai jos cei patru pași pentru a aplica cu succes husa pe instrument:
• Poziţionaţi vertical husa din cauciuc astfel încât ambele săgeţi să fie orientate în sus.
• Așezaţi mai întâi partea de jos a instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa (adică compartimentul pentru baterii) în husă iar
apoi aliniaţi săgeata cu mijlocul instrumentului.
• Trageţi ușor partea de sus peste partea superioară a instrumentului și asiguraţi-vă că ambele săgeţi sunt centrate și aliniate.
• Trageţi restul husei peste marginile instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa și neteziţi pentru a vă asigura că nu există
nicio asperitate pe margini. Vă rugăm să vă asiguraţi că husa nu acoperă suprafaţa conductoare.
21.	Când trebuie curăţat instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa și cum?
Pentru a creşte longevitatea ageLOC® Galvanic Body Spa, vă recomandăm să îl curăţiţi după fiecare tratament. Folosiţi un
prosop umed pentru a îndepărta orice produs rămas de pe instrument. Nu folosiţi substanţe chimice puternice sau solvenţi
deoarece ar putea deteriora produsul. Uscaţi cu grijă.

Rezultate

22.	Care este beneficiul utilizării produselor ageLOC® Body sub formă de regim?
ageLOC® Body Shaping Gel și ageLOC® Dermatic Effects au fost dezvoltate pentru a fi produse complementare. Folosite
împreună, acestea asigură o piele mai suplă, mai catifelată și mai fermă.
Ambele produse au fost formulate să includă ingrediente brevetate care
au fost atestate de știinţa ageLOC® (tehnologia în curs de brevetare
care ţintește arSuperMarkerii, sursele fundamentale ale îmbătrânirii).
Folosit zilnic dimineaţa și seara, ageLOC® Dermatic Effects include mai
multe ingrediente suplimentare cheie ce hidratează pielea, în același timp
catifelând și conferind fermitate, asigurând, de asemenea, furnizarea
continuă către piele a ingredientelor esenţiale anti-îmbătrânire. ageLOC®
Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC® Body Shaping Gel acţionează
pentru a furniza ingrediente benefice pielii atunci când sunt folosite o dată
pe zi, de trei ori pe săptămână, furnizarea fiind sporită de curentul galvanic.
Folosind ageLOC® Dermatic Effects de două ori pe zi și ageLOC®
Galvanic Body Spa împreună cu ageLOC® Body Shaping Gel de până la
trei ori pe săptămână, vă asigură furnizarea optimă de ingrediente esenţiale
anti-îmbătrânire.
23.	Cât de repede voi observa o diferenţă pe piele utilizând instrumentul
ageLOC® Galvanic Body Spa?
Rezultatele individuale variază. Cercetările efectuate până în prezent
indică faptul că consumatorii ar trebui să vadă îmbunătăţiri în cel mult opt
săptămâni.
24.	Care este beneficiul utilizării zilnice a produsului ageLOC® Dermatic
Effects?
ageLOC® Dermatic Effects este o loţiune zilnică de hidratare ce netezește
aspectul grăsimii și al celulitei. ageLOC® Dermatic Effects îmbunătăţește regenerarea celulară necesară reînnoirii pielii,
refăcând textura naturală strălucitoare. Conţine, de asemenea, o tehnologie ce difuzează lumina instantaneu ajutând ca pielea
să arate mai catifelată și îmbunătăţind în același timp aspectul exterior al pielii. Formulat cu ingrediente ageLOC® ce ţintesc
sursele fundamentale ale îmbătrânirii, acest produs asigură în mod continuu o doză zilnică de ageLOC® pentru o piele mai
suplă, mai catifelată și cu un aspect mai ferm.
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25.	Care este avantajul de a avea o suprafaţă conductoare pentru corp cu denivelări?
Suprafaţa conductoare cu denivelări ageLOC® în curs de brevetare captează de 10 ori mai
multe ingrediente cheie în zona critică dintre suprafaţa conductoare și piele (în comparaţie
cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa).
26.	Care este beneficiul utilizării curentului galvanic pulsator pe corp?
Curenţii galvanici direcţi, fie aceștia pulsatori sau nu, pot ajuta la furnizarea ingredientelor
cheie încărcate cu aceeași sarcină electrică către piele prin îmbunătăţirea fluxului osmotic.
Acest lucru este și mai important în ceea ce privește îmbunătăţirea furnizării ingredientelor
cheie către zonele cu pielea mai groasă. Studiile suplimentare au demonstrat faptul
că curentul pulsator îmbunătăţește vibraţia fluidelor care, la rândul ei, promovează o
circulaţie sănătoasă. Curenţii galvanici pulsatori ajută la stimularea pielii și la îmbunătăţirea
comunicării celulare pentru a ajuta la purificarea și revigorarea pielii și la reducerea
semnelor vizibile ale îmbătrânirii acesteia. Curenţii galvanici pulsatori sunt creaţi în
mod optim pentru utilizarea pe corp acolo unde pielea poate să beneficieze de vibraţia
îmbunătăţită a fluidelor.

Logistica Instrumentului

27. De ce am nevoie de un instrument diferit pentru tratamentele corporale cu curent
galvanic?
Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa a fost creat pentru a fi utilizat în combinaţie cu ageLOC® Body Shaping Gel pe
zonele corpului – nu pe faţă. Acest instrument a fost creat pentru a ţinti o suprafaţă mai mare cu ajutorul suprafeţei conductoare
ageLOC® în curs de brevetare care captează de 10 ori mai multe ingrediente cheie între suprafaţa conductoare și piele (în
comparaţie cu folosirea conductorului pentru corp ageLOC® Galvanic Body Spa). În al doilea rând, acest model este mai
ergonomic pentru a fi mai ușor de utilizat și manevrat în timpul tratamentelor corporale. În al treilea rând, ageLOC® Galvanic
Body Spa și ageLOC® Body Shaping Gel ţintesc beneficiile/ rezultatele finale (ex. aspectul celulitei, supleţea, tonifierea, etc.)
care diferă de cele ţintite în zona feţei. În cele din urmă, pielea de pe corp este mai groasă și mai puţin sensibilă, fiind mai aptă să
beneficieze de și să răspundă la curentul galvanic pulsator.
28. De ce emite instrumentul un semnal sonor la fiecare 10 secunde?
Instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este creat pentru a fi silenţios în timpul utilizării. Semnalul sonor la fiecare 10
secunde a fost adăugat pentru a înștiinţa utilizatorul că tratamentul este în desfășurare.

Întrebări Tehnice

29.	Ce ar trebui să fac în cazul în care consider că instrumentul meu ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcţionează în mod
corespunzător?
Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi în vederea rezolvării problemelor în cazul în care consideraţi că instrumentul dumneavoastră
ageLOC® Galvanic Body Spa nu funcţionează corespunzător:
1. Sunt bateriile noi așezate corespunzător în unitatea ageLOC® Galvanic Body Spa?
2. Este îndepărtată pelicula de plasitc de pe activatorul de crom al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?
Instrumentele galvanice sunt expediate cu o peliculă protectoare din plastic ce trebuie îndepărtată de pe secţiunea de crom
și de pe ecranul LCD. Aceasta trebuie îndepărtată și de pe instrument pentru ca aceasta să funcţioneze corespunzător.
3. A fost apăsat butonul pornit/oprit aflat sub panoul LCD?
Apăsaţi butonul de pornire/ oprire o singură dată pentru a porni instrumentul. După apăsarea butonului, inelele ageLOC®
vor apărea pe mijlocul ecranului iar perioada de tratament de 5 minute cât și ora vor apărea sub inelele ageLOC®.
Udaţi bine degetele și palma cu apă sau cu NaPCA Moisture Mist. Pentru a începe tratamentul, atingeţi ușor suprafaţa
conductorului pe zona care urmează a fi tratată pentru auto-reglarea nivelului de curent. Instrumentul va emite un semnal
sonor o dată, de două ori sau de trei ori indicând faptul că s-a autoreglat la pielea dumneavoastră.
4. Este ţinut corect instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
Curentul galvanic este un curent, astfel este necesar ca activatorii de crom să fie ţinuţi cu mâinile umede, apăsând în același
timp instrumentul pe piele. Acest lucru completează circuitul și permite curentului să circule. Orice ridicare a instrumentului de
pe orice zonă va întrerupe curentul precum și tratamentul însuși. În acest caz, ledul din spatele instrumentului va semnala faptul
că funcţionarea s-a oprit iar instrumentul va înceta să emită semnale sonore până când se restabilește funcţionarea circuitului.
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5. Aveţi mâinile umede atunci când ţineţi instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa?
Unele persoane încearcă să folosească instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa cu mâinile uscate, întâmpinând
dificultăţi în analizarea pielii. Mâinile uscate nu conduc în mod corespunzător curentul galvanic, fapt ce poate împiedica
instrumentul să analizeze. Umezindu-vă ușor mâna cu care ţineţi activatorii de crom ai instrumentului galvanic îi va permite
curentului să circule în mod corespunzător.
6. Este ţinut instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa nemișcat pentru a i se permite să analizeze pielea?
După selectarea opţiunii de tratament prin apăsarea butonului pornire/oprire, ţineţi activatorii de crom cu o mână ușor
umezită și apăsaţi instrumentul pe piele. Permiteţi-i să analizeze. Veţi știi că pielea a fost analizată atunci când veţi auzi unul,
două sau trei semnale sonore.
7. Credeţi că nu funcţionează deoarece dumneavoastră nu simţiţi nimic?
Pe parcursul tratamentului galvanic, majoritatea persoanelor nu vor simţi nimic. Gelurile special formulate ajută la
conducerea curentului galvanic, asigurându-se că acesta pătrunde în piele fără nici un disconfort. Deși nu-l simţiţi,
instrumentul va emite un semnal sonor la fiecare 10 secunde pentru a indica faptul că este pornit și funcţionează pentru a
furniza ingredientele benefice.
30.	Care este termenul de garanţie al instrumentului ageLOC® Galvanic Body Spa?
Termenul de garanţie pentru defectele de material sau de manoperă oferit de Nu Skin® pentru instrumentul ageLOC®
Galvanic Body Spa este de doi ani de la data achiziţionării sale de către consumator. Această garanţie nu acoperă defecţiunile
datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. În cazul apariţiei de defecţiuni în perioada de garanţie de doi ani, vă
rugăm să contactaţi biroul local Nu Skin® pentru a aranja schimbarea instrumentul.
31.	Care este diferenţa dintre curentul galvanic pulsator și curentul galvanic constant?
Curentul galvanic constant este curentul care are un flux constant. Acesta nu fluctuează sau nu
variază în amplitudine. Curentul galvanic pulsator este curentul care variază între două nivele
diferite, pre-stabilite. Vă rugăm să reţineţi că acești curenţi sunt diferiţi de curenţii altenativi (AC). În
cazul curenţilor alternativi, polaritatea fluctuează între polul pozitiv și cel negativ. Curentul galvanic
pulsator este mai potrivit pentru corp.
32.	Ce este celulita?
Celulita reprezintă ascensiunea la suprafaţă a celulelor de grăsime din cel mai adânc strat al pielii ce
formează gropiţele vizibile la suprafaţa pielii. Este tipul de “coajă de portocală“ sau “salteaua“ vizibilă
pe coapse și fese, și uneori pe braţe și abdomen.
33.	Cum se formează celulita?
Formarea celulitei reprezintă un proces ciclic care este influenţat de factori multiplii. Unul dintre
factori are loc atunci când celulele de grăsime se măresc, strângând capilarele, fapt ce duce la
perturbarea metabolismului grăsimilor și al microcirculaţiei. Un alt factor care contribuie include
descompunerea proteinelor structurale ale pielii.

35. De ce există avertismentul “Consultaţi medicul înainte de a utiliza instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa dacă sunteţi
însărcinată, dacă aveţi un pacemaker, dacă sunteţi epileptic(ă) sau dacă aveţi un implant de metal”?
Deși instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa este extrem de sigur și delicat, nu au fost efectuate studii clinice pentru a
se demonstra siguranţa utilizării pentru persoanele menţionate. De asemenea, Nu Skin® oferă acest avertisment pentru a se
conforma reglementărilor cu privire la dispozitivele electronice. Efectul asupra persoanelor cu pacemaker sau cu implanturi de
metal va varia în funcţie de starea persoanei respective. Avertismentul ce însoţește instrumentul ageLOC® Galvanic Body Spa
este similar altor dispozitive electrice ca de exemplu unei periuţe de dinţi sau unui MP3 player. Pentru majoritatea persoanelor,
acest dispozitiv nu prezintă nici un fel de risc, însă potenţialul de risc există pentru unele persoane. Curenţii pot interveni în
funcţionarea dispozitivelor, cum ar fi pacemaker-ul. În cazul în care o persoană are neclarităţi, le recomandăm să consulte
medicul.
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34.	Care este diferenţa dintre grăsime și celulită?
Grăsimea reprezintă un tip de celulă din organism care este utilizată la stocarea energiei. Celulita
este o condiţie a pielii în care depozitul de grăsime determină aspectul de “coajă de portocală“ sau
“saltea“ vizibilă în mod obișnuit pe coapse și fese, și uneori pe braţe și abdomen.

