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Tunne itsesi energisemmäksi
Energiaa koko päiväksi, luonnollisesti

Philips goLITE BLU on kompakti, siirrettävä kirkasvalolaite, jonka sininen valo muistuttaa kirkkaan kesäpäivän

taivasta. Juuri tämä valoterapian muoto tunnetaan luonnollisesti energiatasoa nostavasta vaikutuksestaan. Se

auttaa aina kun tarvitset lisää energiaa ja helpottaa talvimasennusta.

Nostaa energiatasoa ja auttaa kaamosmasennukseen

Erityinen sininen valo, joka on kuin selkeä aurinkoinen taivas

Helpottaa kaamosmasennuksen oireita

Auttaa nostamaan energiatasoa

Kätevä ja helppokäyttöinen

Saat tuloksia vain 15–45 minuutin käytöllä päivässä.

Helppokäyttöinen ajastin ja kirkkauden säätö

Kestävät LED-valot

Sininen valo, jossa ei ole lainkaan UV-säteilyä

Hyödyt on todistettu

Riippumattomat kokeet osoittavat käyttäjien energiatason parantuneen

Todistettu kliinisesti parantavan mielialaa ja nostavan energiatasoa

100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta
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Kohokohdat

Luonnollisen sininen valo

goLITE BLU -kirkasvalolaite tuottaa tietynlaista

puhtaan sinistä valoa, joka muistuttaa

auringonvaloa selkeinä kesäpäivinä. Silmien

reseptorit vastaanottavat tätä valoa, jonka

avulla pysyt energisenä ja vireänä.

Auttaa kaamosmasennukseen

Maissa, joissa talvi on pitkä, monet tuntevat

itsensä väsyneeksi ja haluttomaksi valon

puutteen vuoksi. Näitä oireita sanotaan

talvimasennukseksi. Ne alkavat tyypillisesti

syksyllä ja voivat kestää useita viikkoja. Philips

goLITE BLU on helppo ja luonnollinen tapa

helpottaa oireita ja palauttaa kesäinen

mieliala ja energiataso.

Nostaa energiatasoa

Kiireinen elämäntyylimme on vaativa, ja

haluamme olla parhaimmillamme sekä työssä

että vapaa-ajalla. Joskus väsymme kesken

päivän. Käyttämällä goLITE BLU -

kirkasvalolaitetta mihin tahansa aikaan

päivästä voit nostaa energiatasoasi ja lisätä

vireyttäsi luonnollisesti.

Käytä 15–45 minuutin ajan päivässä

Sijoita goLITE BLU lähelle näkökenttääsi,

valoon ei tarvitse katsoa suoraan. Käyttämällä

goLITE BLU -kirkasvalolaitetta vähintään 15

minuutin ajan voit parantaa mielialaasi ja

nostaa energiatasoasi luonnollisesti aina

tarpeen vaatiessa. Sen pidempikin käyttö on

täysin turvallista. Säännöllinen käyttö

jokaisena talviaamuna helpottaa

talvimasennuksen oireita.

Helppokäyttöinen ajastin ja himmennin

Aseta ajastin tarpeen mukaan 15, 30, 45 tai 60

minuutiksi ja valitse himmentimellä jokin

kolmesta kirkkaustasosta.

Pitkäkestoiset LED-valot

goLITE BLU -kirkasvalolaitteen kestäviä LED-

valoja voi käyttää 30 minuuttia päivittäin 50

vuoden ajan valotehon kärsimättä.

Ei UV-säteilyä

Puhdas sininen valo lisää energiaa

luonnollisesti kuin aurinkoisena päivänä ilman

auringonvaloon liittyvää ultraviolettisäteilyä.

Parantunut energiataso

Riippumaton tutkimus osoittaa, että 70 %

käyttäjistä koki energiatasonsa parantuneen 2

viikon käytön jälkeen. Bzz Agent, Iso-Britannia

2011; n = 823

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Hyvinvointia valolla

Voita talvimasennus: KYLLÄ

Nosta energiatasoa: KYLLÄ

Lisää vireyttä: KYLLÄ

Miellyttävä valo

Erityinen sininen valo: KYLLÄ

Valotehon himmennin: Kyllä, 3 tasoa

Kehittynyttä diffuusio-optiikkaa: KYLLÄ

Laaja hoitoalue: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Virtapainike: KYLLÄ

Hoitoajastin: 15, 30, 45, 60 min

Kannettava

Pieni ja kompakti muotoilu: KYLLÄ

Ainoastaan johdollinen käyttö: KYLLÄ

Terveydenhuoltolaite

Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD

93/42/ETA

Turvallisuus ja määräykset

CE 0344 -sertifioitu: KYLLÄ

IEC 60601-1 (Ed. 3) -sertifiointi: KYLLÄ

Ei sovellu yleisvalaisuun: KYLLÄ

Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä tai vastaavaa

Tekniset tiedot

Virta: 5,4 W

Jännite: 100 - 240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)

Lamppujen tyyppi: LED

Lamppujen käyttöikä: 10 000 tunti(a)

Johdon pituus: 150 cm

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 14 x 14 x 2,5 cm

Tuotteen paino: 0,3 kg

Pakkauksen mitat (LxKxS): 17 x 18 x 10,5 cm

Pakkauksen paino: 0,5 kg

Pääpakkaus: 2

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Kiina

CTV-koodi: 884332001

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:

203-12
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