IPL – aparat za
odstranjevanje dlak
Lumea Prestige
3 pametni nastavki
Občutljivi predeli, telo, obraz
S senzorjem SmartSkin
Brezžična in žična uporaba

BRI953/00

6 mesecev* uživajte v popolnoma gladki koži
Pametni nastavki, zasnovani za najboljše rezultate
Philips Lumea Prestige, naš najzmogljivejši aparat IPL do zdaj, je zasnovan za
prilagajanje oblikam vašega telesa in najudobnejšo izkušnjo na domu. Edinstveno
zaobljeni pametni nastavki se popolnoma prilegajo vašim oblinam in zagotavljajo
prilagajanje programov vsakemu posameznemu delu telesa.
Vedno gladka koža s tehnologijo Lumea IPL
Profesionalna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi
Dokazano varna in učinkovita depilacija
Primerno za različne vrste dlak in kože
Uporaba s kablom ali brez
Posebna prilagojena uporaba na različnih delih telesa
Pametni nastavki delovanje prilagodijo delu telesa
Natančen nastavek za obraz z dodatnim ﬁltrom
Natančni nastavek srednje velikosti, zaobljeno za predel bikinija in pazduhe
Velik nastavek za telo z vbočeno obliko
Popolna svoboda z malo truda
S senzorjem SmartSkin
BREZPLAČNA aplikacija Lumea s priročnim osebnim pomočnikom
Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov
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Značilnosti
Lumea preprečuje ponovno rast dlačic*

IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed
Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips
Lumea korenino dlake osvetli z nežnim
svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži
fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu
sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno
uporabo aparata postane koža neporaščena in
čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki
preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in
nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips
Lumea je klinično testirana in razvita v
sodelovanju z dermatologi za preprosto in
učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.
Dokazana učinkovitost

Neodvisne študije so pokazale, da je že samo
s 3 posegi doseženo do 92-% zmanjšanje
poraščenosti**. Prve 4 posege je treba
ponavljati na 2 tedna, nato pa bi že morali
opaziti želene rezultate. Za ohranjanje
rezultatov je treba poseg ponoviti vsake 4
tedne. Po samo 8 dodatnih posegih lahko
6 mesecev* uživate v popolnoma gladki
neporaščeni koži. Za povečanje te slike kliknite
sliko v galeriji na vrhu te strani.

dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do
temno rjave. Kot velja tudi za druge naprave
IPL, aparata Philips Lumea ni mogoče
uporabljati za odstranjevanje belih/sivih, svetlo
blond ali rdečih dlačic, prav tako ni primeren za
zelo temno kožo. Razlog se skriva
v visokem kontrastu, ki je potreben za
razlikovanje kožnega pigmenta in pigmenta v
barvi las.

Natančni nastavek

Uporaba na predelih telesa

Natančni nastavek je srednje velikosti in
zaobljen za natančno uporabo na predelu
bikinija in pazduhe; velikost okenca je 3 cm2.
Ko ga priključite na aparat, se sproži prilagojen
program za obdelavo teh delov telesa.
Nastavek za telo

Poraščenost in oblika telesa se z deli telesa
spreminja, zato je treba za najboljše možne
rezultate vsak del telesa obdelati drugače.
Philips Lumea Prestige se ponaša z
edinstveno zaobljenimi pametnimi nastavki za
telo (noge, roke in trebuh) in obraz (zgornja
ustnica in brada). Vsak pametni nastavek se
razlikuje po obliki, velikosti okenca in ﬁltru,
hkrati pa ob namestitvi na aparat sproži
prilagojen program za posamezen del telesa.
Takšna kombinacija premišljene zasnove in
posebej prilagojenih posegov zagotavlja
učinkovitost in varnost posegov tudi
najnežnejših in najobčutljivejših predelov.

Nastavek za telo ima največje okence za
obdelavo (4,1 cm2), zato je popolna izbira za
hitro obdelavo večjih delov telesa, na primer
nog, rok in trebuha. Z vbočeno obliko se tesno
prilagaja obliki telesa, kar zagotavlja najboljši
stik s kožo. Ko ga priključite na aparat, se
sproži prilagojeni program, primeren za te dele
telesa. 83 % žensk je bilo zadovoljnih z
zmanjšano poraščenostjo nog.***

Nastavek za obraz

Primerne vrste dlak in kože

Naprava Philips Lumea Prestige je učinkovita,
varna in enostavna za uporabo pri raznolikih
barvah dlačic in tipih kož. Uporabljate jo lahko
pri naravnih temno blond, rjavih in črnih

Nastavek za obraz je premišljeno zasnovan in
se ponaša z okencem velikosti 2 cm2 za nežno
in učinkovito odstranjevanje dlačic, s ploščato
obliko pa omogoča izjemno natančno uporabo
nad zgornjo ustnico, na bradi ali čeljusti.
Ponaša se z dodatnim vgrajenim ﬁltrom. Z
namestitvijo na aparat pametni nastavek
odstranjevanje s svetlobo samodejno prilagodi
vašemu obrazu. 84 % žensk je bilo zadovoljnih
z zmanjšano poraščenostjo na obrazu.***

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.
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Speciﬁkacije
Območja uporabe
Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh
Deli obraza: Brada, Zgornja ustnica, Spodnja
čeljust
Občutljivi predeli: Pazduhe, Predel bikinija
Tehnični podatki za nastavke
Nastavek za telo: Velikost okenca: 4,1 cm2,
Oblika: konveksno zaobljeno, Prilagojen
program za telo
Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost
okenca: 2 cm2, dodaten ﬁlter, Prilagojen
program za obraz
Nastavek za natančno oblikovanje: Oblika:
konkavno zaobljeno, za natančno oblikovanje,
Velikost okenca: 3 cm2, Prilagojen program za
pazduhe, Prilagojen program za predel bikinija

Način uporabe
Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo
Pritisk in osvetlitev: Za uporabo na manjših
predelih
Žična/brezžična uporaba: Brezžična in žična
uporaba
Varnost in prilagodljive nastavitve
5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo
glede na vrsto kože
Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje
nenamerno osvetljevanje
Vgrajen UV-ﬁlter: Kožo varuje pred UVsvetlobo
Senzor barve kože: Zazna barvo kože.
Senzor SmartSkin: Prava nastavitev na ukaz

Čas uporabe
Spodnji del nog: 8,5 min
Predel bikinija: 2 min
Pazduha: 2,5 min
Deli obraza: 1,5 min
Tehnične speciﬁkacije
Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do
250.000 osvetlitev
Napajanje
Napetost: 100–240 V
Priloženi predmeti
Adapter: 19,5 V/4000 mA
Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik
Shranjevanje: Razkošna torbica
Servis
Garancija: 2-letna globalna garancija
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* Povprečni rezultati za noge: 78 % manjša poraščenost
po 12 depilacijah; objektivna študija med 48 ženskami
na Nizozemskem in v Avstriji
* * Do 92 % manjša poraščenost po 3 depilacijah ob
upoštevanju razporeda depilacij, merjeno na nogah.
Rezultati se med uporabnicami lahko razlikujejo.
* ** Raziskava izvedena na Nizozemskem in v Avstriji,
sodelovalo 46 žensk, po 3 depilacijah pod pazduho, na
predelu bikinija in na nogah ter po 2 depilacijah na
obrazu.

