Συσκευή αποτρίχωσης
με τεχνολογία IPL
Lumea Advanced
Για σώμα και πρόσωπο
Με αισθητήρα φωτότυπου δέρματος
15 λεπτά για αποτρίχωση στις
γάμπες
+ Satin Compact τρίμερ σε μέγεθος
στυλό

Ξεχάστε την τριχοφυΐα για τουλάχιστον 3 μήνες*
Τουλάχιστον 85% μείωση της τριχοφυΐας σε 3 εφαρμογές**
BRI921/00

H Philips Lumea Advanced κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας στο σώμα. Οι ήπιοι
παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα
σας μεταξένια απαλό κάθε μέρα.
Αποτρίχωση με τεχνολογία IPL για αποτελέσματα που διαρκούν
Εξειδικευμένη τεχνολογία IPL στο σπίτι που αναπτύχθηκε από δερματολόγους
Κατάλληλη για πολλούς τύπους τρίχας και δέρματος
ΔΩΡΕΑΝ Lumea App για να έχετε έναν προσωπικό βοηθό δίπλα σας
Γρήγορη, ασφαλής και αποτελεσματική για σώμα και πρόσωπο
Αποδεδειγμένα ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος αποτρίχωσης
Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος
Εξειδικευμένη εφαρμογή σε διάφορα μέρη του σώματος
Ασφαλές και αποτελεσματικό ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές
Μεγάλο παράθυρο για γρήγορη εφαρμογή
Εξάρτημα ακριβείας για πρόσθετη ασφάλεια στο πρόσωπο
Η Special Edition συσκευασία περιλαμβάνει το τρίμερ ακριβείας Satin Compact σε μέγεθος στυλό
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Χαρακτηριστικά
Απαλότητα που διαρκεί

μεγεθύνετε αυτήν την εικόνα, επιλέξτε την στη
συλλογή εικόνων στο επάνω μέρος αυτής της
σελίδας.

Περιοχές εφαρμογής

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος

IPL σημαίνει Intense Pulsed Light, δηλαδή έντονο
παλμικό φως. Η συσκευή Lumea της Philips
χρησιμοποιεί ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της
τρίχας και θέτει τους θύλακες σε φάση ανάπαυσης,
με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της τριχοφυΐας
στο σώμα σας. Με την επανάληψη της εφαρμογής, το
δέρμα σας θα είναι εξαιρετικά λείο χωρίς τριχοφυΐα.
Αποτελεί μια ασφαλή και απαλή μέθοδο πρόληψης για
την επανεμφάνιση της τριχοφυΐας ακόμα και στις
ευαίσθητες περιοχές. Η συσκευή Lumea της Philips
είναι κλινικά ελεγμένη και έχει αναπτυχθεί από
δερματολόγους με στόχο μια πιο εύκολη και
αποτελεσματική μέθοδο αποτρίχωσης από την άνεση
του σπιτιού σας.
Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Σύμφωνα με αντικειμενικές μελέτες, με μόλις 3
εφαρμογές επιτυγχάνετε τουλάχιστον 85%** μείωση
της τριχοφυΐας. Οι 4 πρώτες εφαρμογές πρέπει να
γίνονται κάθε 2 εβδομάδες και μετά από αυτές θα
πρέπει να δείτε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για
διατήρηση των αποτελεσμάτων, απλώς επαναλάβετε
την εφαρμογή 4 εβδομάδες. Μετά από μόλις 8
επαναληπτικές εφαρμογές θα έχετε απαλλαχθεί από
την τριχοφυΐα για τουλάχιστον 3 μήνες*. Για να

Η συσκευή Philips Lumea Prestige λειτουργεί
αποτελεσματικά, εύκολα και με ασφάλεια σε μια
μεγάλη ποικιλία τύπων τριχοφυΐας και δέρματος.
Προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό,
καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε
αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως
σκούρα καστανή. Όπως και με τις άλλες εφαρμογές
που βασίζονται στην αποτρίχωση IPL, η συσκευή
Philips Lumea δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
τρίχες με λευκό/γκρίζο, ανοιχτό ξανθό ή κόκκινο
χρώμα και δεν είναι κατάλληλη για πολύ σκούρες
επιδερμίδες. Αυτό οφείλεται στην υψηλή αντίθεση
των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας
και της απόχρωσης της επιδερμίδας.

Χρησιμοποιήστε την άφοβα για την αφαίρεση τριχών
στο πρόσωπο (άνω χείλος, πιγούνι και φαβορίτες)
και σε μέρη του σώματος, όπως τα πόδια, τις
μασχάλες, την περιοχή του μπικίνι, την κοιλιά και τα
χέρια.
Γρήγορη αποτρίχωση στα πόδια

Μεγάλο παράθυρο για γρήγορη εφαρμογή σε
περιοχές με μεγάλη επιφάνεια, όπως τα πόδια.

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος

Επιπλέον ασφάλεια για το πρόσωπο

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος
προσφέρει ασφάλεια, καθώς ανιχνεύει το χρώμα του
δέρματος στην αρχή κάθε συνεδρίας, αλλά και
περιστασιακά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αν
ανιχνεύσει πολύ σκούρο φωτότυπο δέρματος γι'
αυτό το προϊόν, διακόπτει αυτόματα την εκπομπή
παλμών.

Χάρη στο πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο φωτός,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασφαλή αποτρίχωση
του προσώπου στο επάνω χείλος, το πιγούνι, τα
μάγουλα και άλλες ευαίσθητες περιοχές.
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Προδιαγραφές
Περιοχές εφαρμογής
Περιοχές σώματος: Μπικίνι, Μασχάλες, Χέρια,
Πόδια, Κοιλιά
Περιοχές προσώπου: Πιγούνι, Φαβορίτες, Άνω
χείλος

Χρόνος εφαρμογής
Μπικίνι: 4 λεπτά
Μασχάλη: 2,5 λεπτά
Περιοχές προσώπου: 2 λεπτά
Γάμπα: 15 λεπτά

Εξαρτήματα
Εξάρτημα σώματος (4cm2): Για χρήση σε όλο το
σώμα πλην του προσώπου
Εξάρτημα για το πρόσωπο (2cm2): Για χρήση κάτω
από τα μάτια

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις
Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα
από την υπεριώδη ακτινοβολία.
5 ρυθμίσεις έντασης φωτός: Ρύθμιση βάσει του
τύπου του δέρματός σας
Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή
ακούσιας εκπομπής φωτός
Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον
φωτότυπο του δέρματος

Τρόπος χρήσης
Slide and Flash: Εύκολη εφαρμογή με συνεχόμενη
κίνηση
Με ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο
Stamp and Flash: Για θεραπεία σε περιοχές με
καμπύλες
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Ρεύμα
Τάση: 100-240 V
Χρήση με καλώδιο
Περιλαμβάνεται
Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης
Αποθήκευση: Θήκη
Προσαρμογέας: 24 V/1500 mA
Αξεσουάρ: Πανί καθαρισμού
Σέρβις
Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση
Τρίμερ σε μέγεθος στυλό
Ευκολία στη χρήση: Μικρή πρακτική λαβή
Αξεσουάρ: Χτένα για τα φρύδια, Βούρτσα
καθαρισμού
Ρεύμα: Μπαταρία AAA

* Αντικειμενικές μελέτες που έγιναν σε 48 γυναίκες σε Ολλανδία
και Αυστρία έδειξαν πως μετά από έναν πλήρη κύκλο εφαρμογών
(12 εφαρμογές) σημειώνεται κατά μέσο όρο 71% μείωση της
τριχοφυΐας στα πόδια
* * Η μέτρηση αφορά τα πόδια, το 67% 45 γυναικών δήλωσε
ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 85%.

