TUA Viso ett naturligt ansiktslyft
utan Kirurgi
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Läs noggrant bruksanvisningen före behandlingen.
Den innehåller viktig information om produktsäkerhet,
drift, underhåll, kontraindikationer och
säkerhetsåtgärder.
Vi rekommenderar att Du sparar handboken.

TUA produkterna är till för Dig som är mån om
Ditt utseende och vill må bra och känna Dig
säker i andras sällskap.

Enheten får endast användas för det ändamål den är
avsedd, nämligen Elektrostimulering, såsom visas och
beskrivs i handboken. All annan användning anses
felaktig. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar av skador
eller skada som uppkommer vid felaktig eller orimlig
användning av enheten.
Distribueras och försäljes i Sverige, Danmark, Norge
och Finland av
Mineas Beauty & Care
www.mineasbeautycare.se
Made in Italy
Tillverkare Vupiesse Italia
47923 Rimini, Italy
www.vupiesse.com

Förbättra Ditt utseende för en ungdomligare
look.
Att använda TUA i Din vardag, är enkelt och
praktiskt. Produkterna är speciellt utformade för
egenvård. TUA ger Dig möjlighet till en
professionell hudvård och anti- age behandling.
Varumärket TUA är framtaget av ett
vetenskapligt forskarlag som är världsledande
inom utveckling och tillverkning av elektromedicinska och skönhetsapparater. Med erkänd
teknisk expertis och stränga internationella
kvalitetskrav, tror vi att TUA produkterna kan
hjälpa Dig att bibehålla kroppen och ansiktets
ungdomlighet.

TUA Viso är en hydroelektronisk enhet för ansiktsmotion.
Träningen av ansiktsmusklerna, sker direkt mot huden,
och gör dem mer tonade, ger ett ansiktslyft, och
jämnar ut huden och förminskar linjer och rynkor.
De extremt avancerade elektroderna genererar vågor
av mikroström (sinusvågor) och är specifik för
ansiktsmusklerna och indikeras med en grön lysdiod.
På grund av sin speciella form och frekvens,
inducerar dessa vågor specifika muskulära rörelser
utan att ge någon obehaglig smärta, även vid högre
intensiteter, som ger kraftiga muskelrörelser.
Omväxlande 3 sekunders pulser och 3 sekunders
pauser ger en snabb ökning av muskeltonus och
volym och samtidigt förbättrar det syresättningen
i vävnaden utan ansträngning, och minskar upptaget
av gifterna i huden.
Pulserna överförs till huden genom två patenterade
fjäderbelastade sfäriska elektroder, som finns
under svamparna.
Elektroderna är självfuktande och har sin egen
vattenbehållare, med vatten för en eller flera
behandlingskurer.
TUA Viso är lätt att använda. Den är praktisk. Det är en säker produkt.
Den är lätt att ta med överallt.
Häll vatten i behållarna, starta enheten och placera
den på den del av ansiktet som ska behandlas.
Den numrerade strömregulator startar pulserna
samt reglerar styrkan.
TUA Viso är lätt att hantera, Du har överblick på
strömregulatorn och elektroderna placeras på
området Du vill behandla.
Behandlingstiden ställs in på den digitala timern.
Start och behandlingsavslut bekräftas med ett
pip ljud, vid avslutad behandling stäng av enheten.

Vattnet i behållaren räcker för en hel "workout" sessionen.
Om du skulle behöva fukta svamparna, tryck på svamparna
eller droppa vatten externt, med medföljande vattenflaska.
Den drivs av vanliga 8,4 Volt Ni-MH uppladdningsbart
batteri, som levereras separat i förpackningen.
En gul lysdiod visar när batteriet behöver laddas.
Det är en liten kompakt apparat, väger lite, har en belyst
panel och med uppladdningsbart batteri. Detta möjliggör
användning av den var som helst och under alla
omständigheter, även i mörker!

Sinusvågor
Innehåll: TUA Viso: Fodral tillsammans med en vattenflaska,
reserv svampar, batteriladdare och bruksanvisning.
TUA Viso levereras med en demo DVD som visar
och underlättar korrekt användning av apparaten.
Den återstående tiden indikeras av en blinkande siffra
som visar minuter. Den gröna lysdioden lyser när
mikro- pulserna släpps ut i elektroderna och stannar
av i pauserna.
Timern visar behandlingstiden som är kvar, i slutet
av behandlingen visas siffrorna 00 på displayen och
behandlingen slutar med ett pip ljud.
med pekfingret, varje gång, ökas tiden med en minut och när
man släpper knappen, börjar den automatiskt
räkna ner.

Användning av TUA Viso.
Innan du använder TUA Viso första gången bör du
ladda batteriet! Se kapitlet om Batteriladdning längre
fram i denna handbok.
TUA Viso skall vara avstängd, när behållaren fylls med
vatten. Tag bort gummilocken och fyll upp vatten till hälften
av stålbehållaren. Sätt på gummilocken. Fyll aldrig
behållaren genom att sänka ner TUA Viso eller under
rinnande vatten, använd alltid den speciella vattenflaskan
som medföljer. Tryck på svamparna några gånger tills
de är genomfuktade (eller droppa vatten externt på
svamparna med hjälp av vattenflaskan).
Svamparna måste alltid vara genomvåta under
användning.
TUA Viso är klar för användning.
Timern möjliggör behandling då exakt tid ställs in
för varje område på Ditt ansikte, utan att du behöver
hålla koll på tiden. (Aktiverar)
Starta enheten genom att vrida den numrerade ratten
moturs med tummen.
Börja varje övning med styrka nummer 3, du kan sedan
öka styrkan gradvis (med undantag för under ögat och
hals) men det ska alltid kännas behagligt.
Tumregel: Du får goda resultat när du känner en tydlig
kontraktion (sammandragning).
Så snart du har stängt av enheten, visar panelen
automatiskt indikatorlampa 1 (behandlingstid i minuter)
och en pipande ljud hörs.
Ställ in behandlingstiden genom att trycka på timer-knappen.

Efter varje övning måste du återställa styrkan till noll.
Detta är en säkerhetsåtgärd, du ska alltid gå till styrka 3
innan du placerar TUA Viso på ett nytt område på
ditt ansikte.
Elektroderna har en viktig betydelse, eftersom dessa
pulserar ner i huden och underliggande ansiktsmuskler med
microström. TUA Viso har en speciell patenterad
VP BOX elektroder. Den fjäder-laddade elektrodens
kupol omges av en mjuk svamp och aktiveras med
vatten på området i ansiktet. Enheten kan användas
omedelbart, utan några speciella ledande geler eller krämer.
En effektiv behandling uppnås med fuktade svampar,
dessa kan användas direkt på make up, men då
måste svamparna tvättas i mild tvållösning eller
milt diskmedel, innan nästa behandling.
I början är det lämpligt att göra övningarna framför en
spegel; det ger erfarenhet och en bra kunskap om hur
du senare kan behandla ditt ansikte var som helst utan
att titta. När enheten startats och styrkan och den föreslagna
tiden ställts in (se Övnings delen i denna handbok),
placera enheten på området som skall behandlas
(programens punkter, visas på övningsbilderna sidor).

Hur du justerar styrkan på TUA Viso:
Kom ihåg att känslighet för mikro-ström varierar och
det beror den fysiologiska statusen för tillfället, och
bestäms med styrkan. Därför rekommenderas att du
börjar varje övning på styrka 3, för att sedan öka styrkan
gradvis tills du uppnår en bekväm kontraktion av musklerna,
(med undantag för under ögat och hals). Rytmen av stimulus
är 3 sekunder följt av en 3-sekunders paus, med
rekommenderad styrka. Ska du lämna området när
apparaten är igång, gör det i pausen för att undvika
obehagligheter.
Hur du hittar behandlingspunkterna.
När enheten har startats, och styrkan ställts in på 3,
timern är inställd med den rekommenderade tiden,
tryck försiktigt TUA Viso mot området som skall
behandlas. Den lämpligaste styrkan, för att få en
muskulär kontraktion visas i denna handbok. Kom ihåg
att varje person har individuella anatomiska egenskaper
och det finns små skillnader mellan människor. Därför
kan det variera mellan behandlingspunkterna. Flytta
TUA Viso några millimeter runt punkterna som
föreslås, tills en rejäl muskelsammandragning känns.
Kom ihåg att du gradvis måste öka styrkan till dess att
en behaglig synlig kontraktion känns. Den optimala tiden
är 2 minuter per behandlingsområde, men i början är
den inställd på fler minuter för att lättare hitta det
exakta behandlingsområdet. För att underlätta behandling,
kan en annan funktion hos enheten sättas igång: När du
håller timer knappen nedtryckt, är styrkan kontinuerlig
(utan pauser), för att ge dig mer tid att lokalisera området.
När punkterna hittats, släpp timer-knappen och TUA Viso
återgår automatiskt till rytmen av 3 sekunder stimulans, följt av en 3sekunders paus. Håll alltid styrkan. Håll tummen eller ett finger på
knappen, för att lätt kunna anpassa styrkan under behandlingen.

Uppladdning
När den gula lampan lyser, visar det på att batteriet
håller på att ta slut. Uppladdning av batteriet måste
göras. Om Du inte känner någon muskelsammandragning, kontrollera
svamparna, eftersom pulserna kan bli
påverkade om dessa är smutsiga. Om svamparna är
smutsiga, handtvätta dem försiktigt i ljummet vatten
med ett anti-bakteriellt handrengöringsmedel
t.ex. diskmedel eller tvål och skölj sedan noga med
vatten, eller ersätta dem med nya svampar. För att ladda
batteriet, koppla laddaren till apparaten och stick in
kontakten i vägguttaget. Då blinkar displayen och
visar bokstaven "C" (uppladdning) och den gula
lampan tänds kontinuerligt. När batteriet är färdigladdat
visas bokstaven "E" och den gula lampan släcks
(uppladdningen är klar). Därefter kopplar du ur laddaren
för att kunna använda enheten.
TUA Viso kan inte användas när den laddas.
Om du behöver byta batteriet, köper du ett 8,4 Volt
uppladdningsbart batteri.
Man kan även använda ett vanligt 9 volts alkaliskt
batteri (6LR61). Men detta får INTE laddas upp i
TUA Viso eftersom det kan orsaka att kemiska ämnen
läcker ut och förstör apparatens insida.

För att byta batteri: Skjut tillbaka batteriluckan så som visas i bilden
och slå med ett fast slag ut batteriet i handflatan. Ta försiktigt ut
batteriet ur hållaren koppla ur batteriet med ett fast grepp mellan
tumme och pekfinger, så att inte de elektriska trådarna skadas.
Slutligen, placera det nya batteriet i batterihållaren. Stäng locket.
Om TUA Viso inte används under längre perioder, koppla ur
batteriet från enheten.

För att rengöra enheten, använd en ren ludd fri trasa, med ett
tvättmedel/ tvål som inte löddrar, inte innehåller alkohol eller
slipmedel, eller handsprit.
TUA Viso: Svampar är redan monterade för användning.
Svamparna är tvättbara. Ett bakteriedödande tvättmedel/ tvål
är den bästa rengöringen, använd ljummet vatten och
kom ihåg att skölja noggrant med vatten. Tvätta endast
svamparna när de är smutsiga, du behöver inte rengöra
dessa efter varje behandling (om du inte använder den på
din make up). Det ingår sex extra svampar med Tua Viso.
Det kan verka som om du bara har två stycken, detta beror
på att dessa är sammanpressade, men de är enkla att dela på.
Du bör byta svamparna när de är tunna och har förlorat den
dämpande effekten.

Gör så här för att byta ut eller sätta
på de tvättade svamparna på TUA Viso: Stäng av enheten,
och töm denna på vatten. Vrid och tryck bajonett fästet
medsols och lyft (Fig. 1), tvinga inte med våld. Bajonett
ringarna vrids endast några få millimeter för att låsa eller
låsa upp. Avlägsna svamparna, tvätta eller byt ut. Vid behov,
rengör de sfäriska elektroderna med en ren trasa. Det är
enklare att montera svamparna när dessa är fuktiga. Montera
ringarna
(fig. 2). Tvinga inte bajonettfästets tappar för hårt,
då dessa kan brytas. Töm ur vattenbehållare efter varje
behandling, detta för att bevara god hygien. Lämna inte
kvar våta svampar i enheten, dessa tas bort och förvaras
separat. Förvara TUA Viso horisontellt med de tomma
behållarna nedåt på en ren och torr plats.

Andrea Paolorosso, Dermatologi, Hudterapeut.
Läkare säger: Att underhålla hudens elasticitet och
cellproduktion förlänger ungdomligheten i ansiktet.
Utan underhåll av huden sker följande:
Tydliga rynkor uppstår, ansiktets konturer förlorar formen,
huden förlorar sin elasticitet, man får påsar under ögonen,
slapp hud på kinderna och käklinjen, man mister elasticiteten
på hals och nacke.
Dessa tecken typiskt för åldrandet:
Huden mister den naturliga effekten för återfuktning, blodcirkulationen
blir sämre, även ämnesomsättningen försämras, de stödjande
bindvävskomponenterna tappar sin spänst och elastisk,
näringsupptaget i musklerna minskar.
Musklerna är av fast substans på vilken huden vilar,
den förlorar sin fasthet, volym och elasticitet, ansiktets
hud faller ihop och underliggande struktur försämras.
Ben och brosk förlorar sin uppstramningsförmåga, det syns
särskilt kring mun och näsa, detta beror på förtvining
av musklerna. Kosmetika kan återfukta och till viss
utsträckning, släta ut huden, men detta ger bara en
ytlig effekt. För att ge ett lyft och förändra utseendet i
ansiktet, måste man nå djupet i huden, och arbeta med
ansiktsmusklerna. Det finns mer än 30 st ansiktsmuskler,
några ytliga och känsliga, andra djupare och ganska stora.
"Din hud i ansiktet är förankrad på en strukturell "matta" som
består av flera olika muskler: deras förlust av fasthet och
fuktighet är främsta orsaken till slapp hud.
Underhåll med fuktighet och elektrostimulering, särskilt på
de mindre använda muskelfibrerna, ger dig en mer
profilerad och ungdomligt utseende och är till stor hjälp för
dig att behålla den.

Det är välkänt att ansiktsövningar eller "Facial gymnastik",
som används av en del aktörer, förhindrar förslappning av
ansiktsmusklerna, minskar påsar under ögonen, och
undanhåller rynkorna och bibehåller ett ungdomligt utseende.
Manuella ansiktsövningar är dock svåra att lära sig och
att göra dessa ordentligt. Detta kräver mycket övning.
Elektrisk stimulering kan effektivt öka muskeltonus på ett
ofarligt, selektiv och snabbt sätt och ger bättre resultat än
manuell fysisk träning eller massage. Elektrostimulation
ger synliga sammandragningar, med uppbyggande effekt på
musklerna och ökar muskel volym.
Elektrostimuleringen har även effekter på cellproduktionen
i huden, ökar syresättningen, hjälper till att föra in
näringsämnena på djupet, avgiftning av vävnaderna,
immunförsvaret stärks och bildandet av elastiska fibrer ökar
och musklerna blir fastare. TUA Viso har noga utformats,
med ovanstående krav i åtanke. Den har anpassade
sinusvågor, den framkalla en muskulär kontraktion.
Dess konstruktion är speciellt konstruerad för stimulering
av känsliga muskler i ansiktet och på halsen.
Den är enkel att använda.
Ansiktshuden består av flera olika muskler: förslappning av
musklerna är anledningen till lös hud. Aktiveras musklerna
med gymnastik, då blir musklerna starkare och huden
fastare.
Sker stimuleringen regelbundet ökar muskeltonusen och
näringsämnen (trofism) cirkulerar bättre och det medför en
fastare hud och ett ungdomligare utseende.
TUA Viso är lätt att använda:
När enheten har gjorts färdig för användning och intensiteten
är inställd till styrka 3, För man TUA Viso lätt till området som
skall behandlas.

Med undantag är under ögat och på halsen, där måste du skruva upp
intensiteten tills du känner en tydlig kontraktion av muskeln. Styrkan
skiljer sig för olika personer, Så gå alltid efter att det ska kännas
behagligt. Det räcker med en minut per dag, men det vanligaste är 2-4
minuter på varje område. Kom ihåg att stänga av enheten och vrida till
rekommenderade styrkan, innan du börjar behandling av nästa
område.
På grund av olikheter i anatomin, kan Du behöva flytta enheten några
millimeter för att få bästa möjliga kontraktion.
Vi kommer att visa med ett bildschema, hur du ska använda
TUA Viso.
När du ska ändra position under en behandling, görs det under 3
sekunders pausen, för att undvika obehag. För att göra det enklare,
kan du hålla tidknappen nedtryckt, då det är lättare att finna rätt
muskler som ska stimuleras. Då arbetar TUA Viso kontinuerligt,
och ger Dig tid att finna den exakta positionen.
När knappen släpps, återgår enheten till det inställda
programmet. Ansiktsmusklerna aktiveras, musklerna blir fastare och
huden blir spänstigare. Ansiktsbehandlingen, stimulerar cellprodukten
i huden, hjälper till att rensa ut slaggprodukterna, näringsämnen
kommer lättare ner på djupet av huden.
För att hålla en god hygien, tag bort makeupen innan
behandlingen. När du använder
TUA Viso för att stimulera- rensa ut- föra in näringsämnen:
Rikligt fuktade svampar- TUA är då mer följsam- håll
timerknappen nere- TUA Viso arbetar då hela tiden.

Försiktighetsåtgärder:
Svamparna måste alltid vara fuktade med vatten och
förvaras hygieniskt. Det blir ingen reaktion om svamparna
är torra, vattnet är ledande för proceduren.
Elektroderna under svampar får aldrig användas direkt
mot huden.
TUA Viso tål inte att sänkas i vatten.
Använd endast vanligt kranvatten vid behandlingen.
Använd alltid den medföljande flaskan för påfyllning av
vatten, aldrig under rinnande vatten.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Kontraindikationer:
Under menstruationen kan ett mindre obehag kännas.
Stimuleringen kan orsaka rodnad på huden där
elektroderna är fästa, framför allt för personer med
mycket känslig hud. Sådan rodnad är helt normalt och
försvinner vanligen snabbt.
Undvik långvarig kontakt med leverfläckar/födelsemärken.
Bör EJ användas:
Under graviditet.
Om Du har pacemaker.
För utvärtes bruk endast.
Undvik kontakt på ögon och mun.
Bör inte användas vid psykisk ohälsa.
Patologiska ansiktsförändringar
(t ex herpes, tumörer, bölder).
Vid osäkerhet, kontakta Din Läkare.

Bild 1.
Styrka nr 3
Tid 3 minuter.
Position: Tinningen, båda
elektroder placerade snett
mellan örat (ytterörat) och
kanten av ögonbrynet.

Bild 1
Rörelse- ögonbrynet höjs
mot pannan.

Bild 2
Styrka nr 3
Tid 2- 3 minuter.
Position: som ett alternativ
till den föregående övning,
varvid den nedre elektroden
placeras intill mitten av örat
och den övre i området vid
tinningen.

Bild 2
Rörelse- höjer ögonbrynet
och ögonlocket.

Bild 3
Styrka nr 3
Tid 2 minuter.
Position: Vertikalt bakom
öronsnäckan, denna övning
kan vara svår att finna,
ett råd: Öka styrkan tillfälligt
för att finna det exakta
området.

Bild 3
Rörelse: Drar öronsnäckan
och kinden uppåt och bakåt.
Lyft av kinden.

Bild 4
Styrka nr 3
Tid 2 minuter.
Position: Horisontellt på
kindbenet.

Bild 4
Rörelse: Kontraktion under
ögat. Det har en
dränerande/klämmande
effekt på påsar under
ögonen.

Bild 5
Styrka nr 3
Tid 3 minuter
Position: Snett mellan örat
och mungipan, placeras mot
kindbenet.

Bild 5
Rörelse: Kontraktion- höjer
överläppen, kinden och
påverkar påsar under
ögonen. Drar upp mungipan
som vid ett leende.

Bild 6
Styrka nr 3
Tid 3 minuter
Position: Snett uppåt från
käkbenets kant.

Bild 6
Rörelse: Drar överläppen utåtdrar nästippen utåt och uppåt.
Ökar volymen på överläppen,
förhindrar rynkorna vid näsroten
som är typiskt för åldrandet.

Bild 7
Styrka nr 3
Tid 2 minuter
Position: Horisontellt
nedanför underläppen.

Bild 7
Rörelse: Kontraktion- drar
underläpp utåt. Bibehåller
läppens fyllighet och storlek,
vilket minskar med åldern.

Bild 8
Styrka nr 3
Tid 2 minuter
Position: Direkt under
underkäken mellan hakan
och mitten av käkbenet.

Bild 8
Rörelse: Drar hakan och
underläppen neråt och utåt.
Minskar den s.k.
hamsterpåsens storlek.

Bild 9
Styrka nr 3
Tid 3 minuter
Position: Vertikalt på den
sneda halsmusklen.

Bild 9
Rörelse: Drar i halsen och
under hakan. Detta hjälper
till att få en fastare hals.

TEKNISK DATA
Eluttag
Elspänning
Vågform
Impulser
Program
Utgående ström
Bärvågsfrekvens
Spänning
Kontraktions tid
Paus
Vikt
Mått
Driftsförhållande
Lagring
Säkerhetskontroll

KASSERING
1
56 V
Sinusvågor
140 μSec
1
56 mA (load 1kohm) MAX
7.500 Hz
9 Volt (alkaliskt batteri)
3 sekunder
3 sekunder
222 gram
184 x 55 x 445
Temperatur: från 0 till 35°C, Luft
fuktighet: från 20 till 65% RH
Temperatur: från 5 till 40 °C, Luft
fuktighet: från 10 till 85% RH

TUA Viso är en elektronisk apparat och som sådan
innehåller
den elektroniska komponenter som kan vara skadliga för
miljön och människors hälsa, därför måste Du följa gällande
lagbestämmelser.
Kasta TUA Viso, dess delar och tillbehör i enlighet med
lokala
föreskrifter om avfallshantering.
Kasta gamla batterier i särskild behållare.
Det förbjudet att kasta produkten bland hushållsavfall. I lag
fastställs böter för olaglig avyttring av sådant avfall.
Symbolen som visas
(överkorsad
soptunna på hjul) och
på Tua Spa
dataskylten,
visar att den ska
sorteras som
elektroniska produkter.

KLASSIFIKATION
TUA Viso är en batteri driven apparat, den ska skyddas
för fukt.
Får inte användas tillsammans med bedövningsmedel, eller
brandfarliga blandningar som syrgas och lustgas.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
TUA Viso är CE märkt och har TÜV SUD kvalitetsmärke.
TUA Viso har konstruerats och tillverkats i enlighet med
kraven i företagets kvalitetssystem och certifierad enligt
UNI EN ISO 9001:2000 och UNI EN ISO 13485:2004
standard. För produktinformation har elsäkerheten
tillämpats enligt rådande regler. Elektromagnetiska
kompatibiliteten är fastställd med gällande standard.
EN50366:2003
ORDLISTA
Ansiktsmuskler
En grupp tvärstrimmiga muskler försedd med nerver,
som bland annat, styr ansiktsuttryck, mimiken.
Datoriserad ANALYS
En objektiv analys metod, möjliggör ett foto att omvandlas
till en digital bild, som behandlas genom att den matas
till en dator.
ERGONOMI
Betyder läran om anpassning av arbete och miljö till
människans behov och förutsättningar.
Förtvining
Förlusten av trofism (upptagningen av näringsämne
i cellerna). Atrofi= förtvining av muskler och andra organ.
Hamsterkinder
En ansamling av fett i kinden mellan buccinator muskeln och
tuggmusklen i ansiktet. Allt eftersom åren går, tenderar
dessa att röra sig nedåt och förlorar konsistensen, som
orsakar de s.k. hamsterkinderna på vardera sidan av
käklinjen.

Hypertrofi
Syftar till en storleksökning av tex musklerna på grund
av att cellernas volym ökar.
Metabolism= Ämnesomsättning
Processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts
ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur
kroppen.
Mungipan
Förbindelsen mellan den övre och nedre läppen, på vardera
sidan av munnen.
Muskel Ultraljud
En behandling med ultraljud, för träning av
ansiktsmusklerna.
Detta underhåller och fräschar upp musklerna och huden
och ger ett ungdomligare utseende.
Rynkor
En form av veck eller en fåra, vanligen i en människas
ansiktshud. Rynkor uppstår normalt när huden åldras och
tappar elasticitet.
Sammandragande effekt
Påverkan av elektrostimulering, orsakar en ofrivillig
sammandragning av musklerna, genom en direkt verkan
på fibrerna och nerverna.
Skelettmuskulatur
Tvärstrimmig muskel är den vanligaste typen av muskler
i vår kropp. Detta är en typisk egenskap hos ryggradsdjur.
Det finns cirka 640 skelettmuskler i människokroppen.
TROPHISM
Refererar till näringstillförsel till vävnaderna.

