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Často kladené dotazy

1.  PRO KOHO JE SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO VHODNÝ?
Systém ageLOC LumiSpa iO je vhodný pro všechny dospělé jedince,  
kteří se zajímají o svou pleť a hledají způsoby, jak zmírnit vzhled viditelných  
známek stárnutí pleti, nebo jak udržovat a podporovat zdravě vypadající pleť.

2.  MOHOU SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT TĚHOTNÉ ŽENY?
Systém ageLOC LumiSpa iO je za normálních a předvídatelných podmínek bezpečný pro použití běžnou populací, není 
však cíleně určen pro těhotné ženy. V případě, že by těhotné ženy chtěly systém ageLOC LumiSpa iO používat nebo mají 
jakékoli dotazy, měly by se obrátit na svého lékaře.

3.  MOHOU SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT TEENAGEŘI?
Systém ageLOC LumiSpa iO je vhodný pro všechny dospělé jedince, kteří se zajímají o svou pleť a hledají způsoby, jak 
zmírnit vzhled viditelných známek stárnutí pleti, nebo jak udržovat a podporovat zdravě vypadající pleť. Teenageři starší  
16 let mohou zařízení používat, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání zařízení bezpečným 
způsobem a chápou rizika s tím spojená.   

4.  MOHU SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT, POKUD MÁM ZDRAVOTNÍ POTÍŽE JAKO JE 
EKZÉM, LUPÉNKA, RŮŽOVKA, ATD.?
Systém ageLOC LumiSpa iO je určen pouze pro zdravou, neporušenou pleť. Pokud máte se svou pokožkou nějaké 
zdravotní potíže, nebo máte obavy, nebo si nejste jistí zdravotním stavem své pokožky, obraťte se před použitím systému 
ageLOC LumiSpa iO na svého lékaře.

5.  MOHU SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT, KDYŽ MÁM NA TVÁŘI JIZVY?
Systém ageLOC LumiSpa iO by se neměl používat na zanícenou pokožku nebo přes otevřené rány. Máte-li nějaké 
zdravotní potíže se svou pokožkou, poraďte se před použitím systému ageLOC LumiSpa iO se svým lékařem. 
Upozorňujeme, že systém ageLOC LumiSpa iO není určen k zlepšení vzhledu jizev.

6.  JE BEZPEČNÉ SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT NA POKOŽKU NÁCHYLNOU K AKNÉ, 
NA MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA NEBO BRADAVICE? 
Systém ageLOC LumiSpa iO lze použít na pokožku náchylnou k akné a na pokožku s mateřskými znaménky a bradavicemi 
za podmínky, že je pokožka zdravá a neporušená. Pokud si nejste jisti nebo vědomi zdravotního stavu své pokožky, obraťte 
se prosím před použitím systému ageLOC LumiSpa iO na svého lékaře.

Vložte chytrou péči o pleť
Získejte pleť, která září a vypadá mladistvě
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7.  JE SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO BEZPEČNÝ PRO POUŽITÍ NA POKOŽKU, KTERÁ MÁ ZA SEBOU 
BOTOX NEBO VÝPLNĚ?
Studie provedené na systému ageLOC LumiSpa iO nezkoumaly použití na pokožce, která má za sebou Botox nebo výplně. 
Pokud si nejste jisti nebo vědomi zdravotního stavu své pokožky, doporučujeme, abyste se před použitím systému ageLOC 
LumiSpa iO poradili se svým lékařem.

8.  JE PRO LIDI S HISTAMINOVOU INTOLERANCÍ BEZPEČNÉ POUŽÍVAT SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO?
Seznamy složek zobrazují všechny látky obsažené v čisticích přípravcích Activating Cleanser ageLOC LumiSpa včetně 
složek, které jsou známé pro svůj alergický potenciál. Tyto informace by měly zákazníkovi pomoci zjistit, zda může produkt 
používat. Před použitím systému dle pokynů může zákazník provést test na malé ploše pokožky. V případě, že se vyskytne 
zarudnutí nebo podráždění pokožky, přestaňte produkt okamžitě používat.

9.   MŮŽE SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT ČLOVĚK S KARDIOSTIMULÁTOREM? 
Doporučujeme, aby se lidé, kteří mají kardiostimulátor, poradili před použitím systému ageLOC LumiSpa iO se svým lékařem.

10.  MŮŽE SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT ČLOVĚK S EPILEPSIÍ?
Doporučujeme, aby se lidé, kteří trpí epilepsií, poradili před použitím systému ageLOC LumiSpa iO™ se svým lékařem.

11.  MOHOU SYSTÉM SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT MUŽI S VOUSY?
Ano. Muži s vousy samozřejmě mohou systém ageLOC LumiSpa iO používat. Vlastní dvousměrný pohyb zařízení je 
navržen tak, aby silikonová hlavice za vousy netahala.  

12.  JAK ČASTO BYCH MĚL/A SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT?
Systém ageLOC LumiSpa iO byste měli používat dvakrát denně ráno i večer v rámci svého denního režimu péče o pleť.

13.  JAK DLOUHO BYCH MĚL/A SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO POUŽÍVAT?
Jako součást svého denního režimu péče o pleť používejte systém ageLOC LumiSpa iO po dobu 2 minut (30 sekund na 
každé ze čtyř oblastí vašeho obličeje – 30 sekund je indikováno 4 zakřivenými liniemi, které se nacházejí na zadní straně 
hlavice zařízení) ráno a večer. Díky funkcím připojení Nu Skin Vera je možné nastavit zónu a dobu trvání rutinní péče o pleť. 
Abyste však dosáhli výhod systému LumiSpa iO, doporučuje společnost Nu Skin používat systém LumiSpa iO vždy 2 
minuty dvakrát denně.

14.  JAK DLOUHO SYSTÉM AGELOC LUMISPA IO VYDRŽÍ PO ÚPLNÉM NABITÍ? 
Pokud je systém ageLOC LumiSpa iO používán dle doporučení, měl by mezi jednotlivými nabitími vydržet 7 až 10 dní.

15.  JE ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO DOSTATEČNĚ IZOLOVANÉ, ABY SE ZABRÁNILO 
PŘÍPADNÉMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI POUŽITÍ POD SPRCHOU NEBO PŘI 
MANIPULACI MOKRÝMA RUKAMA?
Zařízení ageLOC LumiSpa iO bylo testováno a je bezpečné pro použití ve sprše nebo jiném vlhkém prostředí nebo při 
kontaktu s mokrýma rukama.



3

16.  JAKÁ JE ŽIVOTNOST GUMOVÉ RUKOJETI ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO?
Rukojeť byla navržena tak, aby zůstala nedotčená po celou dobu životnosti zařízení při použití dle doporučení. Esenciální 
oleje a agresivní čisticí přípravky mohou mít na tuto oblast zařízení vliv. 

17.  JE LEPŠÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO NABÍJET PO KAŽDÉM POUŽITÍ, NEBO MÁM POČKAT, 
DOKUD BATERIE NEBUDE TÉMĚŘ VYBITÁ? 
Pro optimální životnost baterie doporučujeme nabíjet zařízení vždy, když je indikována slabá baterie. Rovněž doporučujeme 
se vyhnout tomu, aby bylo zařízení několik měsíců nepoužíváno.

18.  MUSÍM ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO PO DOBITÍ ODPOJIT OD MAGNETICKÉ NABÍJEČKY?
Jakmile je baterie plně nabita, doporučuje se zařízení ageLOC LumiSpa iO odpojit.

19.  MOHU MÍT ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO PŘIPOJENÉ K MAGNETICKÉ NABÍJEČCE KAŽDÝ DEN? 
Pro optimální životnost baterie a pro prodloužení její životnosti, doporučujeme zařízení nabíjet pouze tehdy, když je baterie 
vybitá.

20.  JAKÁ SE NA ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO VZTAHUJE ZÁRUKA? 
Zařízení ageLOC LumiSpa iO má minimální dvouletou záruku. Jakákoli záruka nabízená společností Nu Skin neovlivní vaše 
zákonná práva spotřebitele v souvislosti s nesouladem produktu podle místních zákonů.  Pro informace o záruce pro váš trh 
se prosím obraťte na jeho zástupce.

21.  MŮŽE BÝT PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA IO ŠKODLIVÉ PRO MŮJ MOZEK NEBO TĚLO?
Funkce připojení obsažené v zařízení ageLOC LumiSpa iO vyzařují nízkofrekvenční vlny, které nejsou pro člověka škodlivé. 
Tyto vlny nepředstavují žádné zdravotní riziko pro mozek ani tělo.

22.  MOHU POUŽÍVAT SILIKONOVÉ HLAVICE LUMISPA A HLAVICE LUMISPA ACCENT SE 
ZAŘÍZENÍM LUMISPA IO? 
Ne, silikonové hlavice LumiSpa a hlavice LumiSpa Accent nejsou kompatibilní se zařízením LumiSpa iO.  Se zařízením 
LumiSpa iO jsou kompatibilní jen silikonová hlavice LumiSpa iO a hlavice LumiSpa iO Accent.

23.  MOHU POUŽÍVAT SILIKONOVÉ HLAVICE LUMISPA IO A HLAVICE LUMISPA IO ACCENT S MÝM 
STARÝM PŘÍSTROJEM LUMISPA (KTERÝ NELZE PROPOJIT S APLIKACÍ VERA)?
Ne, příslušenství určené pro zařízení ageLOC LumiSpa iO není kompatibilní s vaším současným zařízením LumiSpa.

24.  V MINULOSTI JSEM SI KOUPIL/A ZAŘÍZENÍ AGELOC LUMISPA. POKUD BY SE BĚHEM ZÁRUČNÍ 
DOBY POŠKODILO A BYLO BY NUTNÉ JE VYMĚNIT, OBDRŽEL/A BYCH JAKO NÁHRADU 
MODERNIZOVANOU VERZI LUMISPA IO?
Ne, pokud nemáte LumiSpa iO a máte nárok na výměnu svého stávajícího zařízení LumiSpa, NEDOSTANETE LumiSpa 
iO jako náhradu za své staré zařízení LumiSpa. Jako náhradu obdržíte stejné zařízení LumiSpa, které jste původně zakoupili.
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Tyto časté dotazy jsou určeny pro Brand Affiliates značky Nu Skin a zákazníky v regionu EMEA. Neoprávněné použití nebo kopírování je zakázáno. 
Seznam veškerých registrovaných ochranných známek v regionu EMEA naleznete ve slovníku ochranných známek na www.nuskin.com.

Klinické studie provedené se systémem ageLOC LumiSpa. Výsledky a účinnost lze extrapolovat na systém ageLOC LumiSpa iO.
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