
 

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Prestige

 
3 akıllı başlık

Hassas bölgeler, vücut, yüz

SmartSkin sensörü ile

Kablosuz ve kablolu kullanım

 

BRI953/00 6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin

keyfini çıkarın

En iyi sonuçlar için tasarlanan akıllı başlıklar

Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun

kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar.

Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde

uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale

gelir.

Lumea IPL teknolojisi ile her zaman pürüzsüz cilt

Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi

Kanıtlanmış güvenli ve etkili uygulama

Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

Kablosuz veya kabloyla kullanın

Farklı vücut bölgeleri için özel uygulama

Akıllı başlıklar sayesinde her bölgeye uyumlu uygulama

Yüz bölgesi için ek filtreli hassas başlık

Bikini bölgesi, koltuk altları için orta büyüklükte, hassas uygulama başlığı

İçe doğru eğimli tasarıma sahip geniş vücut başlığı

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

SmartSkin sensörü ile

ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda

Yedek parça yok, ek masraf yok
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Özellikler

Lumea, tüylerin yeniden uzamasını engeller*

IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış

Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy

köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü

bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak,

vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman

geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması

cildinizi tüylerden arındırarak pürüzsüz ve

yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden

uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin

uygulanması, hassas bölgelerde bile

güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında

kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test

edilmiş ve dermatologlarla birlikte

geliştirilmiştir.

Kanıtlanmış etki

Tarafsız araştırmalar, yalnızca 3 uygulama gibi

kısa bir sürede tüylerde %92'ye kadar azalma

olduğunu göstermektedir**. İlk 4 uygulama 2

haftada bir yapılmalıdır. Daha sonra istediğiniz

sonuçları görmeye başlarsınız. Bu sonuçları

görmeye devam etmek için 4 haftada bir rötuş

uygulaması yapın. 8 rötuş uygulamasından

sonra 6 ay boyunca* tüylerden arınmış cildin

keyfini çıkarabilirsiniz. Bu resmi büyütmek için

lütfen bu sayfanın üst kısmında yer alan

görüntü galerisinde görüntüye tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri

Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt

tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde

çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında

ve doğal koyu sarı, kahverengi, siyah tüylerde

etki gösterir. Diğer IPL tabanlı uygulamalar

gibi, Philips Lumea da beyaz/gri, açık sarı

veya kızıl tüylerde ve çok koyu renkli ciltlerde

kullanıma uygun değildir. Bunun nedeni tüy

rengi pigmenti ve cilt tonu pigmenti arasında

yüksek kontrast gerekmesidir.

Vücut bölgelerinde uygulama

Vücudunuzdaki tüyleriniz ve kıvrımlarınız her

bölgede değişiklik gösterir. Bu nedenle en iyi

sonuçları aldığınızdan emin olmak için her

bölgeye farklı bir uygulama yapmanız

gereklidir. Philips Lumea Prestige, vücut

(bacaklar, kollar, karın) ve yüz (dudak üstü,

çene) bölgeleri için benzersiz kavisli, akıllı

başlıklara sahiptir. Akıllı başlıkların her biri

şekil, pencere boyutu ve filtre

kombinasyonlarına göre değişiklik gösterir ve

cihaza takıldığında her vücut bölgesi için özel

olarak tasarlanmış bir uygulama programını

etkinleştirir. Titizlikle hazırlanmış tasarım ve

kişiye özel uygulamanın birleşimi sayesinde

hassas bölgelerde bile etkili ve güvenli

uygulama sağlanır.

Yüz başlığı

Yüzünüzdeki tüylere nazik ama etkili bir

uygulama yapabilmeniz için bu başlık dudak

üstü, çene veya çene çizgisinde hassas

kullanıma yönelik 2 cm2lik küçük ve düz bir

pencereye sahiptir ve özenle tasarlanmıştır. Bu

başlık ekstra entegre filtreye sahiptir ve akıllı

başlık cihaza takıldığında ışık uygulamasını

otomatik olarak ayarlar. Kadınların %84'ü

yüzde tüy alma uygulamasından memnun

kaldığını belirtmiştir***.

Hassas uygulama başlığı

Hassas uygulama başlığı, bikini ve koltuk altı

bölgelerine hassas uygulama için orta

büyüklüktedir ve kavisli tasarım ile 3 cm2

pencere boyutuna sahiptir. Cihaza takıldığında,

bu vücut bölgelerine özel olarak oluşturulmuş

uygulamayı başlatır.

Vücut için uygulama başlığı

Vücut başlığı en geniş uygulama alanına

sahiptir (4,1 cm2). Bu sayede bacaklar, kollar ve

karın bölgesi gibi geniş vücut bölgelerinde

hızlı uygulama için idealdir. İçe doğru kavisli

tasarım, vücut kıvrımlarını takip ederek ciltle

optimum temas sağlar. Bu akıllı başlık cihaza

takıldığında, bu vücut bölgelerine uygun, özel

olarak tasarlanmış bir uygulama programı

otomatik olarak etkinleşir. Kadınların %83'ü

bacaklarındaki tüy azalmasından memnun

kaldığını belirtmiştir***.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Uygulama alanları

Vücut bölgeleri: Kollar, Bacaklar, Karın

Yüz bölgeleri: Çene, Dudak üstü, Favoriler

Hassas bölgeler: Koltuk altları, Bikini bölgesi

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut uygulama başlığı: Pencere boyutu: 4,1

cm2, Şekil: Dışbükey kıvrımlı, Vücuda özel

uygulama

Yüz uygulama başlığı: Şekil: Düz, Pencere

boyutu: 2 cm2, ekstra filtre, Yüze özel

uygulama

Hassas uygulama başlığı: Şekil: İçbükey

kıvrımlı, hassas, Pencere boyutu: 3 cm2, Koltuk

altlarına özel uygulama, Bikini bölgesine özel

uygulama

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Hızlı uygulama için

Kaldırarak Uygulama: Küçük bölgelerde

uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz ve

kablolu kullanım

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre

ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları

önler

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı

korur

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

SmartSkin sensörü: İsteğe uygun ayarlama

Uygulama süresi

Alt bacak: 8,5 dk

Bikini çizgisi: 2 dk

Koltuk altı: 2,5 dk

Yüz bölgeleri: 1,5 dk

Teknik spesifikasyonlar

Yüksek performanslı lamba: 250.000'den

fazla ışık atışı gönderir

Güç

Gerilim: 100-240 V

Dahil olanlar

Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu

Saklama: Şık saklama kılıfı

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

* Bacaklar için ortalama sonuç: %78 (12 uygulamadan

sonra, Hollanda ve Avusturya'daki 48 kadın ile yapılan

tarafsız çalışma sonucu)

* * Uygulama planı takip edilerek 3 uygulamadan sonra

bacaklarda %92 oranına varan tüy azalması

ölçülmüştür, sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir

* ** Çalışma, Hollanda ve Avusturya'da 46 kadın üzerinde

koltuk altı, bikini bölgesi ve bacaklarda 3, yüzde 2

uygulamadan sonra gerçekleştirilmiştir
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