Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Október 13)
IPL – Szőrtelenítő készülék
• 2 intelligens tartozék
• Test és arc
• SmartSkin érzékelővel
• Vezetékes és vezeték nélküli használat

BRI950/00

Élvezze a 6 hónapon* át tartó szőrtelen
simaságot
Az intelligens tartozékok a kialakításuk révén a legjobb eredményt biztosítják
A Philips Lumea Prestige, az eddigi legnagyobb teljesítményű IPL készülékünk a test vonalainak követésére és a legegyszerűbb
otthoni használatra lett tervezve. A speciálisan ívelt, intelligens tartozékok tökéletesen követik testének minden görbületét, így a
kezelési programokat az adott testrészhez igazítják.
Előnyök

Hosszan tartó sima bőr, a Lumea IPL technológiának
köszönhetően

• Precíz arcszőrtelenítő tartozék plusz szűrővel
• Nagy testszőrtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással

• Otthon használható, professzionális IPL technológia,
bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztve
• Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés
• Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
• Vezeték nélküli vagy vezetékes használat

Maximális szabadság, problémák nélkül

Különböző kezelések a különböző testrészekhez
• Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelést

• SmartSkin érzékelővel
• INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető
személyes tanácsadója
• Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

Lumea Prestige

Szolgáltatások
A Lumea segít megakadályozni a szőrszálak újranövekedését*

Tartozék az arc kezeléséhez

Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd
fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek.
Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt
kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszanövését
megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és
gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips
Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Az arcszőrzet kíméletes, de hatékony kezelése érdekében a tartozék
gondosan tervezett, kis méretű, 2cm2-es ablakkal rendelkezik, lapos kialakítása
pedig pontos alkalmazást tesz lehetővé az ajak felső részén, az állon és az
állkapocs vonalán. Egy plusz beépített szűrővel is rendelkezik, amelynek a
készülékre való felhelyezésekor az intelligens tartozék automatikusan beállítja
a fénykezelést az archoz. A nők 84%-a elégedett az arc szőrzetének
csökkenésével.***

Igazolt hatékonyságú

Testszőrtelenítő tartozék

Objektív tanulmányok alapján a visszanövő szőr mennyiségében alig 3 kezelést
követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első 4 kezelést
kéthetente kell elvégezni, amely után már láthatja a kívánt eredményt. A tartós
eredmény érdekében csak végezzen el egy utókezelést négyhetente.
Mindössze 8 utókezelés után bőre 6 hónapig szőrmentes marad.* A kép
nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában.
Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

A Philips Lumea Prestige hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan működik
többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete
szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében
működik. Ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is, a Philips Lumea nem
használható fehér / ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem
alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén. Ennek az az oka, hogy nagy
kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr színpigmentje között.
Testrészek kezelése

A testszőrtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb kezelőfelülettel (4,1
cm2), így ez a tökéletes választás nagyobb testfelületek, például a lábak, a
karok és a has gyors szőrtelenítéséhez. A befelé ívelt kialakítás szorosan követi
a test körvonalait, így optimálisan illeszkedik a bőrhöz. Amikor ezt az
intelligens tartozékot felhelyezik a készülékre, automatikusan kiválasztásra
kerül az ezekre a testrészekre szabott kezelés. A nők 83%-a elégedett a láb
szőrzetének csökkenésével.***
SmartSkin érzékelő
A Philips Lumea Prestige 5 energiabeállítással rendelkezik, és Ön a SmartSkin
érzékelőnek köszönhetően könnyen kiválaszthatja a megfelelőt. A SmartSkin
érzékelő jelzi az Önéhez hasonló bőrtónussal rendelkező nők számára
legkényelmesebb beállítást.
Vezetékes és vezeték nélküli használat
A Philips Lumea Prestige vezeték nélkül vagy vezetékkel is használható.
Nagyobb területek, például a lábak esetén a készüléket vezetékkel ajánlott
használni, így a kezelés gyorsabban, megszakítás nélkül elvégezhető. Kisebb
vagy nehezen elérhető területek, például az arc, a hónaljak vagy a bikiniterület
kezelésekor használja vezeték nélkül a készüléket, így a vezeték nem
akadályozza a mozgásszabadságát.
INGYENES Lumea alkalmazás

A szőr mennyisége és minősége, valamint testének vonalai nem mindenhol
ugyanolyanok, így a legjobb eredmény érdekében minden testrész eltérő
kezelést igényel. A Philips Lumea Prestige egyedi ívelt és intelligens
tartozékokkal rendelkezik a test (láb, kar, has) és az arc (felső ajak, áll)
területeire. Az intelligens tartozékok alak, ablakméret és szűrő kombinációi
eltérőek. Mikor egy tartozékot felhelyez a készülékre, az adott testrészre
szabott kezelési programot állít be. Az átgondolt formatervezés és az egyedi
kezelések ötvözése így hatékony és biztonságos kezelést tesz lehetővé még a
finom vagy érzékeny területeken is.

Az ingyenesen letölthető Lumea alkalmazás egyedi és személyre szabott IPL
élményt nyújt – csak Önnek. Saját személyes tanácsadója lesz, aki gondoskodik
arról, hogy a legtöbbet hozza ki Lumea készülékéből, és a hosszantartó
eredmény érdekében azt helyesen használja. Az alkalmazás segítségével
elkészítheti személyes kezelési ütemtervét testrészenként, emellett minden
kezeléshez tanácsokat és tippeket is kap. Csak annyit kell tennie, hogy
rendszeresen ellenőrzi az alkalmazásban, hogy érkezett-e értesítése, vagy vane emlékeztetője.
Nincs szükség cserealkatrészekre
A Philips Lumea teljes körű megoldást nyújt, és a dobozból kivéve azonnal
üzemkész. Nincs szükség pótpatronokra vagy gélre.
az adatok változhatnak
2019, Október 13

Lumea Prestige

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Alkalmazási területek
Testterületek
Arc
Érzékeny területek

Műszaki adatok
Kar
Láb
Has
Áll
Felső ajak
Állkapocsvonal
Hónalj
Bikinivonal

Nagy teljesítményű
lámpa
Energiaellátás
Feszültség

Tartozék az arc kezeléséhez

adapter
Használati útmutató
Tárhely

Ablakméret: 4,1 cm2
Forma: domborúan ívelt
Testhez szabott kezelés
Ablakméret: 2 cm2-es, extra szűrő
Forma: lapos
Archoz szabott kezelés

Jótállás

Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

Gyors alkalmazás
Kisebb területek kezeléséhez
Vezetékes és vezeték nélküli használat

Bőrtónus-érzékelő

Bőrtípushoz állítható
A megfelelő beállítás igény szerint
Véletlen villanás megakadályozása

19,00 cm
26,50 cm
14,00 cm
1,06 kg
1,70 kg
08710103779094
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854370

Külső kartondoboz

Védelmet nyújt a bőr számára az UVsugaraktól
Érzékeli a bőrtónusát

Alkalmazási idő
Hónalj
Arc
Bikinivonal
Lábszárak

Kétéves globális garancia

Méret csomagolással együtt

Biztonság és állítható beállítások
5 fényenergia-beállítás
SmartSkin érzékelő
Beépített biztonsági
rendszer
Beépített UV-szűrő

19,5 V / 4000 mA
Felhasználói kézikönyv
Luxus védőtok

Szerviz

Alkalmazás módja
Slide and flash
Stamp and flash
Vezetékes/vezeték
nélküli használat

100–240 V

Tartozékok

Műszaki adatok – tartozékok
Tartozék a test kezeléséhez

> 250 000 villanást biztosít

2,5 min
1,5 min
2 perc
8,5 perc

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

28,80 cm
20,00 cm
27,40 cm
3,59 kg
18710103779091
2

* Átlageredmény a lábakon: 78%, 12 kezelés után, 48 nő részvételével Hollandiában és Ausztriában végzett objektív tanulmány alapján
* * Akár 92%-os szőrzetcsökkenés 3 kezelés után a kezelési előírások követése esetén, lábon felmérve, az egyedi eredmények eltérőek lehetnek
* ** Hollandiában és Ausztriában 46 nő részvételével lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés
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