
IPL - ontharingsapparaat

• Voor het lichaam
• Met huidtintsensor
• Behandeling onderbenen in 15 minuten
• + Satin Compact-pentrimmer

BRI920/00

Minstens 3 maanden haarvrij*
 

Minstens 85% haarvermindering na 3 behandelingen**

 
Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen,

indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Voordelen

Haar blijft lang weg met IPL-technologie
• Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in

samenwerking met dermatologen
• Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
• GRATIS Lumea-app voor een persoonlijke coach binnen handbereik
 
Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam
• Bewezen veilig en effectief

• Geïntegreerde huidtintsensor
 
Maximale vrijheid, geen gedoe
• Groot behandelvenster voor snel gebruik
• Speciale Beauty-editie inclusief Satin Compact-pentrimmer
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Kenmerken

Langdurige gladheid

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen
naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan.
Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af.
Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en
voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken.
Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met
dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen
huis.

Bewezen effectiviteit

Objectief onderzoek wijst uit dat er minstens 85% haarvermindering is na
slechts 3 behandelingen** . De eerste 4 behandelingen moeten worden
uitgevoerd om de twee weken, waarna u al het gewenste resultaat zou
moeten zien. Om te zorgen dat de resultaten behouden blijven, moet u de
behandeling elke 4 weken herhalen. Na slechts 8 keer bijwerken zou u vrij van
haar moeten zijn voor minstens 3 maanden*. Vergroot deze afbeelding door
erop te klikken in de fotogalerij bovenaan deze pagina.

Geschikte haar- en huidtypen

Philips Lumea Prestige werkt effectief, eenvoudig en veilig op een grote
verscheidenheid haar- en huidtypes. Het werkt op natuurlijk donkerblond,
bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot
donkerbruin. Net als andere behandelingen op basis van IPL kan Philips Lumea
niet worden gebruikt om wit / grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en
is het niet geschikt voor een zeer donkere huid. Het is namelijk vereist dat er
een groot contrast is tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de
huidskleur.

Skin Tone-sensor

De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin
van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie. Als deze een huidtint
detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch
gestopt.

Snelle behandeling van benen

Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de
benen.

GRATIS Lumea-app

De Lumea-app is gratis te downloaden en biedt een unieke, gepersonaliseerde
IPL-ervaring — speciaal voor u. De app is uw eigen persoonlijke coach en
zorgt ervoor dat u alles uit uw Lumea haalt en deze op de juiste manier
gebruikt voor langdurige resultaten. Ook helpt de app u een gepersonaliseerd
behandelschema per lichaamsdeel te maken, met tips en advies tijdens elke
behandeling. Houd de app regelmatig in de gaten om ervoor te zorgen dat u
op de hoogte ben van meldingen of herinneringen.

Speciale Beauty-editie

De nieuwe reistrimmer van Philips is een discreet hulpmiddel waarmee u snel
en eenvoudig zelfs de kleinste gezichtshaartjes verwijdert.
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Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Toepassingsgebieden
Lichaamszones Armen

Benen
Buik
Oksels
Bikini

Accessoires
Lichaamsopzetstuk
(4 cm²)

Voor gebruik onder de neklijn

Toepassingsmodus
Glij- en flitsmodus Voor een gemakkelijke glijdende

beweging
Met of zonder snoer
te gebruiken

Met snoer

Stap en Flits Voor behandeling van
lichaamscontouren

Behandeltijd
Bikini 4 minuten
Oksel 2,5 min.
Onderbeen 15 min.

Veiligheid en aan te passen standen
Geïntegreerd UV-
filter

Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes Aanpasbaar aan uw huidtype
Geïntegreerd veilig-
heidssysteem

Voorkomt dat het apparaat
onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor Detecteert uw huidtint

Vermogen
Voltage 100 - 240 V
Gebruik met snoer Ja

Meegeleverde artikelen
Instructies voor
gebruik

Gebruiksaanwijzing

Opbergen Etui
Adapter 24 V / 1500 mA
Accessoire Schoonmaakdoekje

Pentrimmer
Accessoires Reinigingsborsteltje

Wenkbrauwkam
Gebruiksgemak Compact handvat
Vermogen AAA-batterij

Service
Garantie 2 jaar algemene garantie

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 19,00 cm
Breedte 26,60 cm
Diepte 12,00 cm
Nettogewicht 0,77 kg
Brutogewicht 1,05 kg
EAN 08710103882602
Aantal producten 1
Land van herkomst HU
Harmonised Systems-
code

854370

Omdoos
Lengte 24,80 cm
Breedte 19,70 cm
Hoogte 28,00 cm
Brutogewicht 2,25 kg
EAN 18710103882609
Aantal consumenten-
verpakkingen

2

Lumea Advanced

* Gemiddelde resultaat: 71% minder haar op de benen na een volledige behandelingscyclus (12 behandelingen), objectief onderzoek bij 48 vrouwen in Nederland en
Oostenrijk
* *Gemeten op de benen, 67% van de 45 vrouwen haalt 85% of hoger.
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