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Důležitá upozornění 
Předtím, než začnete, přečtěte si prosím následující důležitá upozornění:
1.  Před každým použitím lázeňský přístroj pečlivě prohlédněte. Ujistěte se, že na něm nejsou žádné hrubé nebo poškozené plochy, ostré hrany  

ani bubliny. Pokud si všimnete čehokoliv neobvyklého, přístroj nepoužívejte a kontaktujte svou místní pobočku společnosti Nu Skin. Ukládejte  
na suchém místě při pokojové teplotě, minimálně však při 4 °C, aby se předešlo možnému vzniku bublin.

2.  Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je určen k použití pouze na nepoškozenou pokožku. Nepoužívejte na zanícenou nebo otevřenou ránu, 
pokud jste náchylní k růžovce, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím přístroje ageLOC® 
Galvanic Body Spa se poraďte se svým lékařem, pokud jste v jiném stavu, používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, trpíte epilepsií, máte 
kovové implantáty, nebo v případě nemoci. 

3.  ageLOC® Galvanic Body Spa nepoužívejte na obličej nebo na jiné citlivé partie. Přístroj a přípravky jsou určeny pouze k zevnímu použití. 
V případě výskytu zarudnutí, otoku nebo abnormálního podráždění pokožky přestaňte výrobek okamžitě používat a v případě potřeby 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

4.  Noví uživatelé ageLOC® Galvanic Body Spa a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt 
vyzkoušet na malé oblasti kůže, například za uchem nebo na vnitřní straně ramene.

5.  Produkt používejte pouze pro účely, které jsou popsány v uživatelské příručce. Nepoužívejte déle než po doporučenou dobu nebo častěji než je 
uvedeno v příručce. 

6. Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné fólie. 
7.  Tento přístroj obsahuje baterie. Abyste snížili riziko šoku, popálení, požáru či poranění: neponořujte přístroj do vody. Neumisťujte ani neskladujte 

přístroj tam, kde hrozí riziko pádu či vtažení přístroje do vany, sprchy, umyvadla nebo záchodové mísy. Nepracujte s přístrojem, pokud byl 
poškozen. Nepoužívejte přístroj jakýmkoliv způsobem, který není popsán v uživatelské příručce. 

8.  Účelem tohoto rychlého návodu není poskytnutí veškerých informací potřebných pro provoz vašeho přístroje nebo  
 pro provádění nanášení. Před použitím přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa a doplňkových produktů si přečtěte uživatelskou příručku.  
Ta je k dispozici na CD-ROMu, který je součástí balení, nebo je dostupná v knihovně Office.

Pro správné nakládání s odpady spojenými s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa a jeho baterií se ujistěte, že tak bude učiněno v souladu  
s platnými zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení /baterií. Nelikvidujte jako všeobecný domácí odpad. 



2

6

7

8

3

5

2

1

4

CZ

ageLOC® Galvanic Body Spa schémata a popisky 
Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa – funkce a ikony na displeji.

1  Displej
2   Tlačítko pro zapnutí/

vypnutí
3   Pochromované 

aktivátory 

4   Prostor pro baterie (dvě 
baterie AAA jsou již 
vloženy)

5   Vodivý povrch 
ageLOC®

Přístroj obsahuje: Ikony na displeji:
6   Indikátor stavu baterie – tato ikona se rozsvítí 

v okamžiku, kdy budou baterie slabé.
7   Kroužky ageLOC® - tato ikona svítí, když je 

přístroj v provozu.
8   Ikonka hodin a číslice 5 – tyto ikony indikují 

délku ošetření, která je 5 minut.

Poznámka: Před prvním použitím přístroje 
odstraňte nanášení ochranné fólie.
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Instrukce krok za krokem

Jak používat váš přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa 

1. Naneste ageLOC® Body Shaping Gel:  
a.  Gel rozetřete v hojném množství na cílovou oblast. Gel nanášejte pouze na místo okamžitého 

zaměření. 
b.  Zmáčkněte jednou tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Uprostřed displeje se objeví kroužky 

ageLOC®. Doba nanášení minut se také objeví pod kroužky ageLOC®.

2. Proveďte aplikaci  
  Nejdříve si řádně navlhčete prsty a dlaň vaší ruky vodou nebo přípravkem NaPCA Moisture 

Mist. Držte přístroj řádně navlhčenou rukou a ujistěte se, že se vaše prsty dotýkají 
pochromovaných aktivátorů. Přiložte vodivý povrch k pokožce v místech, kde jste nanesli  
ageLOC® Body Shaping Gel. Uslyšíte 1, 2 nebo 3 pípnutí, protože nástroj automaticky 
nastavuje hladinu proudu, která nejvíce odpovídá typu vaší pokožky. Začněte jemně masírovat 
krouživými pohyby tam, kde byl nanesen produkt, a přístrojem pohybujte nahoru podél 
stehna, horní části paže nebo na spodní části břicha, a poté zpět dolů. 

  Přístroj bude pípat každých 10 vteřin na znamení, že je zapnutý a v provozu. Jakmile do konce 
aplikace zbývá 30 vteřin, přístroj bude pípat každých 5 vteřin až do jejího konce. 
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Nezapomeňte udržovat přístroj v neustálém kontaktu s pokožkou. Jakékoliv oddálení přeruší 
galvanický proud a tím i aplikaci. V takovém případě bude podsvícení displeje blikat a přístroj 
přestane pípat až do okamžiku, než bude obvod obnoven.  

3. Ukončení aplikace 
  Na konci nanášení přístroj zapípá jednou dlouze a následovně dvakrát krátce na znamení, že 

je u konce. Ikona hodin a doba aplikace zmizí. Z pokožky odstraňte přebývající produkt. 
Vlhkým ručníkem setřete zbývající produkt také z přístroje a vodivého povrchu, řádně osušte. 
Nepoužívejte silné chemické čisticí přípravky nebo rozpouštědla, neboť ta by mohla produkt 
poškodit. Uchovávejte na suchém místě.

4.  Pro ještě lepší účinky používejte také ageLOC® Dermatic Effects®, a to každý den ráno  
a večer. Před použitím si řádně přečtěte návod pro ageLOC® Dermatic Effects®.

Více informací ohledně aplikace naleznete v uživatelské příručce, která se nachází  
na CD-ROMu, jež je součástí balení přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa nebo je dostupná v 
knihovně Office. Používejte výhradně dle instrukcí.
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