IPL - langvarig
hårfjerning
Lumea Prestige
Bevist langvarig hårfjerning
Tilbehør for ansiktet
Ekstra sikkerhet med
SmartSkin-sensor
Egnet for lys til mellombrun
hudtone

IPL - glatt og hårfri hud i opptil åtte uker*
Eﬀektiv behandling med tilbehør som følger konturene
BRI950/00

Med Lumea IPL får du glatt og hårfri hud i opptil 8 uker. Lyspulsteknologien som
benyttes i Lumea IPL, er utviklet fra den samme teknologien som blir brukt i
profesjonelle salonger. Philips har drevet forskning på IPL-teknologien i over 14 år,
og vi er stolte av å kunne tilby IPL-metoden for sikker hårfjerning hjemme. Denne
modellen har tilbehør som følger konturene og er tilpasset for fjerning av hår i
ansiktet, samt et større tilbehør tilpasset for fjerning av hår på resten av kroppen.
Kontinuerlig glatt hud med Lumea IPL-teknologi
Lumea motvirker ettervekst av kropps- og ansiktshår med IPL
Bevist eﬀektiv og langvarig hårfjerning
Egnet for lys til mellombrun hudtone
Kan brukes både med og uten ledning
Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder
Tilbehør som følger konturene til kroppskurvene
Med ﬁlter som er spesielt tilpasset til å fjerne ansiktshår
Behandlingsvindu som er tilpasset for IPL-behandling på kroppen
Maksimal frihet, svært enkelt
SmartSkin-sensor sikrer riktig intensitetsnivå
GRATIS Lumea-app gir deg en egen coach.
Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
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Høydepunkter
Lumea motvirker ettervekst av kropps- og
ansiktshår med IPL**

IPL (Intense Pulsed Light) er en
lyspulsbehandling som når dypt ned i
hårsekken og setter hårsekken i en hvilefase.
Lyspulsene absorberes av hårets melanin
(fargepigment) og bremser hårets ettervekst,
slik at du etter noen behandlinger får myk og
silkeglatt hud i opptil åtte uker. Kliniske tester
viser at Lumea IPL reduserer hårveksten med
92 % allerede etter tre behandlinger. Philips
Lumea Prestige er resultatet av 14 års forskning
og utvikling i samarbeid med ledende
dermatologer.

melaninet (pigmentet) i håret, det vil si at
behandlingseﬀekten er avhengig av hvor mye
melanin det er i håret. Blondt, grått og hvitt hår
inneholder ikke nok melanin til at IPL skal
kunne fungere. Rødt hår inneholder en annen
type melanin som ikke reagerer på IPL. For å
behandle med IPL må dessuten huden ha lavt
melanininnhold slik at den ikke tiltrekker seg
lyset. Mørke og svært mørke hudtoner har større
evne til å absorbere lyset, noe som kan gi
hudforbrenning. Denne IPL-modellen har en
hudtonesensor som sikrer at lyspulsene bare
kan starte dersom hudtonen er egnet for IPL.
Tilbehør som følger konturene til
kroppskurvene

Behandlingsvinduet som er tilpasset for
kroppen, har en lett buet overﬂate som følger
de buede konturene på armer og ben. På den
måten kommer lyspulsene eﬀektivt til på
områder som ben, armer og mage. Tilbehøret
muliggjør også en ekstra rask behandling
takket være det største behandlingsvinduet
(vindusstørrelse på 4,1 cm²).
SmartSkin-sensor sikrer riktig intensitetsnivå

Bevist eﬀektiv og langvarig hårfjerning

Uavhengige studier viser en betydelig
reduksjon av hår allerede etter tre til ﬁre
behandlinger dersom du behandler to ganger i
uken. For langvarig resultat bør behandlingen
gjentas hver fjerde til åttende uke. Det er viktig
at du gjentar behandlingen i henhold til
anvisningene for at du skal oppnå et godt
resultat. – Du kan forstørre dette bildet ved å
klikke på det i bildegalleriet øverst på denne
siden.

Behandlingsvindu som er tilpasset for IPLbehandling på kroppen

Lumea Prestige er den eneste IPL-løsningen
som har tilbehør som er tilpasset til å følge
kroppens kurver og konturer. De buede
lyspulsvinduene får god kontakt med huden i
armhulene, langs bikinilinjen og på haken.
Denne IPL-modellen tilbyr behandling som er
spesielt tilpasset for kropp (ben, armer, mage)
og ansikt (overleppe, hake).
Med ﬁlter som er spesielt tilpasset til å fjerne
ansiktshår

Philips Lumea IPL Prestige har fem
intensitetsnivåer og SmartSkin-sensoren gjør
det enkelt å velge riktig nivå for akkurat din
hudtone. SmartSkin-sensoren leser av
hudtonen og gir skreddersydde råd for riktig
intensitetsnivå på din hud.

Passende hår- og hudtyper

Tilbehøret har et spesialdesignet, innebygget
ﬁlter med mindre vindu (2 cm²), som gjør det
lettere å behandle med IPL og fjerne hår på
overleppe, hake og kjevelinje. 84 % av alle
kvinner var fornøyde med reduksjonen av hår i
ansiktet.***
IPL (intensivt pulserende lys) reduserer
etterveksten av hår ved at lysimpulser når
hårsekken. Lyspulsene absorberes av

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på
ett eller ﬂere av de grønne nøkkelområdene –
energieﬀektivitet, emballasje, farlige
materialer, vekt, resirkulering og kassering og
pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesiﬁkasjoner
Bruksområder
Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage
Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti
Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje
Tekniske spesiﬁkasjoner for tilbehøret
Tilbehør til kroppsbehandling: Vindusstørrelse:
4,1 cm2, Form: Konveks bue, Tilpasset
behandling for kroppen
Tilbehør til ansiktsbehandling: Vindusstørrelse:
2 cm2, ekstra ﬁlter, Form: Flat, Tilpasset
behandling for ansiktet
Programmodus
Glidende lysglimt: For rask bruk
Trykk og ﬂash: For behandling på små områder
Kan brukes med og uten ledning: Både trådløs
bruk og bruk med ledning

Sikkerhet og justerbare innstillinger
Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til
hudtypen din
SmartSkin-sensor: Få rett innstilling på
forespørsel
Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer
utilsiktede lysglimt
Integrert UV-ﬁlter: Beskytter huden mot UVstråler
Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen
Påføringstid
Armhule: 2,5 min.
Ansiktsområder: 1,5 min
Bikinilinje: to minutter
Legger: 8,5 min.
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Tekniske spesiﬁkasjoner
Lampe med høy ytelse: Leverer
> 250 000 lysglimt
Drift
Spenning: 100–240 V
Deler som medfølger
Adapter: 19,5 V / 4000 mA
Brukerveiledning: Brukerhåndbok
Lagring: Luksuriøs veske
Service
Garanti: 2-års global garanti

* Medianresultat på ben: 78 %, etter 12 behandlinger,
uavhengig studie av 48 kvinner i Nederland og
Østerrike
* *Opptil 92 % hårreduksjon etter tre behandlinger når du
følger behandlingsprogrammet, målt på bena.
Individuelle resultater kan variere
* **Undersøkelse utført i Nederland og Østerrike, 46
kvinner, etter tre behandlinger på bena, etter to
behandlinger på ansiktet

