Urządzenie IPL do
depilacji światłem
Lumea Prestige
4 inteligentne nasadki
Skóra pod pachami, bikini, ciało,
twarz
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe

Ciesz się gładką, pozbawioną włosów skórą
nawet przez 6 miesięcy*
BRI956/00

Inteligentne nasadki zapewniające najlepsze rezultaty
Philips Lumea Prestige — nasze najwyższej klasy urządzenie IPL —
zaprojektowane z myślą o idealnym dopasowaniu do kształtów Twojego ciała i
niezwykle łatwej obsłudze w domu. Specjalnie wyproﬁlowane inteligentne
nasadki doskonale dopasowują się do naturalnych kształtów ciała i jego potrzeb.
Gładka skóra przez cały czas dzięki technologii Lumea IPL
Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy
z dermatologami
Sprawdzone bezpieczne i skuteczne zabiegi
Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów
Działanie na zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym
Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała
Zaawansowane nasadki dostosowują zabiegi do każdego obszaru ciała
Średnia nasadka do obszarów pod pachami o wyproﬁlowanej konstrukcji
Nasadka z dodatkowym ﬁltrem do okolicy bikini o wyproﬁlowanej konstrukcji
Duża nasadka do ciała o wyproﬁlowanej konstrukcji
Precyzyjna nasadka do twarzy z dodatkowym ﬁltrem
Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku
Z czujnikiem SmartSkin
Pobierz BEZPŁATNĄ aplikację Lumea, aby korzystać ze spersonalizowanych
wskazówek
Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

Urządzenie IPL do depilacji światłem
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Zalety
Urządzenie Lumea zapobiega odrastaniu
włosów*

Termin IPL to skrót oznaczający technologię
intensywnego światła impulsowego (Intense
Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki
włosa delikatnymi impulsami światła, co
stymuluje mieszek włosowy do przejścia w
fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie
wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany.
Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że
skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg
zapobiegający odrastaniu włosów jest
bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest
przeprowadzany na delikatnych częściach
ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało
przetestowane w warunkach klinicznych i
opracowane we współpracy z dermatologami,
aby umożliwić łatwe i efektywne
przeprowadzanie zabiegów w domowym
zaciszu.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Nasadka do obszarów pod pachami

Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne
działanie oraz łatwe i bezpieczne stosowanie
w połączeniu z różnymi typami skóry i włosów.
Sprawdza się w przypadku włosów o
naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz,
czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo
jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w
przypadku innych zabiegów IPL, urządzenia
Philips Lumea nie można stosować w
przypadku włosów w kolorze białym, siwym,
jasnym blond lub rudym, a także w przypadku
bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności
zachowania dużego kontrastu pomiędzy
pigmentem włosów i skóry.

Specjalnie wyproﬁlowana nasadka została
zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych
włosach pod pachami (rozmiar okienka 3 cm2).
Po nałożeniu nasadki na urządzenie
automatycznie uruchamia się program
specjalnie dostosowany do obszaru pod
pachami. 86% kobiet wyraża swoje
zadowolenie ze zmniejszenia liczby włosów
pod pachami***.
Nasadka do okolic bikini

Zabiegi na różnych obszarach ciała

Potwierdzona skuteczność

Obiektywne badania wykazały zmniejszenie
ilości włosów o 92% już po 3 zabiegach**.
Pierwsze 4 zabiegi należy przeprowadzać co 2
tygodnie, a po tym czasie powinny już one
przynieść pożądane rezultaty. Aby utrzymać te
rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4
tygodnie. Po zaledwie 8 takich zabiegach
można cieszyć się gładką skórą przez 6
miesięcy*. Aby powiększyć, kliknij obraz w
galerii u góry strony.

Różne części ciała różnią się kształtem i typem
włosów, dlatego każdy obszar wymaga
odmiennego traktowania, aby zapewnić
najlepsze rezultaty. Urządzenie Philips Lumea
Prestige ma specjalnie wyproﬁlowane,
zaawansowane nasadki do ciała (do nóg,
ramion, brzucha) i twarzy (górna warga,
podbródek). Każda inteligentna nasadka różni
się kształtem, rozmiarem okienka i ﬁltrem; po
nałożeniu na urządzenie uruchamia program
dla określonej części ciała. To połączenie
przemyślanej konstrukcji i indywidualnie
dostosowanych zabiegów umożliwia skuteczne
i bezpieczne stosowanie urządzenia nawet na
delikatnych i wrażliwych obszarach.

Nasadka ma okienko o rozmiarze 3 cm2 i
dodatkowy, przezroczysty ﬁltr. Po nałożeniu
nasadki na urządzenie automatycznie
uruchamia się program specjalnie
dostosowany do okolic bikini. 78% kobiet
wyraża swoje zadowolenie ze zmniejszenia
liczby włosów w okolicy bikini***.

Zielone logo ﬁrmy Philips
„Zielone” produkty ﬁrmy Philips zapewniają
niższe zużycie energii i redukcję emisji
dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie
lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym
lub kilku obszarach ekologicznych ﬁrmy
Philips: wydajności energetycznej,
opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych
substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu
zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Obszary zastosowania
Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch
Okolice twarzy: Podbródek, Górna warga, Linia
szczęki
Miejsca wrażliwe: Pachy, Okolice bikini
Nasadki — dane techniczne
Nasadka do ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar
okienka: 4,1 cm2, Program do ciała
Nasadka do twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar
okienka: 2 cm2, dodatkowy ﬁltr, Program do
twarzy
Nasadka do zabiegów pod pachami: Kształt:
wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm2, Program do
skóry pod pachami
Nasadka do okolic bikini: Kształt: wklęsły,
Rozmiar okienka: 3 cm2, dodatkowy ﬁltr,
Program do okolic bikini

Tryb zabiegu
Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego
zastosowania
Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na
małych obszarach ciała
Działanie sieciowe/bezprzewodowe: Zasilanie
akumulatorowe i sieciowe
Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia
Wbudowany ﬁltr UV: Ochrona skóry przed
promieniami UV
5 ustawień intensywności światła: Możliwość
dostosowania do typu skóry
Zintegrowany system bezpieczeństwa:
Zabezpieczenie przed przypadkowym
wyzwalaniem błysków
Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień
skóry
Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie
na żądanie
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Czas zabiegu
Dolne partie nóg: 8,5 min
Pachy: 2,5 min
Okolice bikini: 2 min
Okolice twarzy: 1,5 min
Dane techniczne
Lampa o wysokiej wydajności: Ponad
250 000 błysków
Moc
Napięcie: 100–240 V
Elementy zestawu
Instrukcja użytkowania: Instrukcja obsługi
Przechowywanie: Elegancki pokrowiec
Adapter: 19,5 V / 4000 mA
Serwis
Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca
na całym świecie

* Zmniejszenie ilości włosów na nogach o 78% (średnia)
po 12 zabiegach, obiektywne badanie przeprowadzone
na 48 kobietach w Holandii i Austrii
* * Do 92% mniej włosów po 3 zabiegach w przypadku
przestrzegania harmonogramu zabiegów; wynik
uzyskany na nogach, indywidualne rezultaty mogą się
różnić
* ** Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z
udziałem 46 kobiet po 3 zabiegach pod pachami, w
okolicy bikini i na nogach oraz 2 zabiegach na twarzy

