
Philips Lumea Essential
IPL-hårborttagningssystem

• För användning endast på kroppen
• 15 minuter för att behandla båda benen
• Kliniskt bevisat resultat
• Reducerar håråterväxten med 75 %

SC1991/00

Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
 

för jämn hud hemma

 
Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig len hud i upp till 8 veckor! Lumea Essential

SC1991/00 är speciellt anpassad för snabb och effektiv hårborttagning på kroppen. 87 % av Buzzador-testare rekommenderar

Philips Lumea Essential SC1991/00.

Fördelar

Varaktig mjukhet
• Kliniskt bevisade resultat
• Len och hårfri hud med långvarigt resultat
 
Hårborttagning med IPL-teknologi
• Anpassad för säkert hemmabruk
 
Mild och effektiv, även på känslig hud
• 5 intensitetsnivåer

• För användning på kroppen
• Större tillbehör för kroppshår ger snabbare resultat
• Justerbar för din hudtyp
 
Kompakt design med sladd
• Inga reservdelar eller extra tillbehör släpps
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2016, Mars 11)



Funktioner

Kliniskt bevisade resultat

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av
naturligt och återväxten förhindras. Vi på Philips har forskat i IPL-teknologin i
över tio år, och är stolta att kunna erbjuda IPL-metoden för säker
hårborttagning hemma. Kliniska tester visar att Lumea IPL reducerar
hårväxten med över 75 % redan efter fjärde behandlingen. Om du upprepar
behandlingen (var 4:e till 8:e vecka beroende på individuell hårväxt) håller sig
benen släta och hårfria i upp till åtta veckor

Len och hårfri hud med långvarigt resultat

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra
behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För
att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov.
Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknologi

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense
Pulsed Light) och har utvecklats från samma teknologi som används i
professionella skönhetssalonger. Vi har haft ett nära samarbete med ledande
dermatologer för att utveckla IPL för säkert hemmabruk. Philips har forskat i
teknologin i över 10 år och dessutom gjort utförliga kundundersökningar med
mer än 2 000 frivilliga.

5 intensitetsnivåer

Philips Lumea har fem intensitetsnivåer för att garantera en skonsam men
effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling
säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Tillämpningsområden

Du kan behandla och ta bort hår på kroppsdelar nedanför halsen: benen,
under armarna, bikinilinjen, armarna och magen.

Större tillbehör för kroppsbehandling (4 cm2)

Större tillbehör för kroppshår möjliggör en snabb behandling på större
områden, till exempel benen.

Inga reservdelar krävs

Philips Lumea är en komplett lösning som levereras redo för dig att börja
behandla. Framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår.
Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på
rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för
mörk hud.

specifikationer
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Tekniska specifikationer
Ljusfluens (J/cm2) 2,5-5
Ljusspektrum >525 nm
Högprestandalampa Producerar > 100 000 ljussignaler

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar
Integrerat säkerhets-
system

Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Lumea Essential
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5 intesitetsnivåer Justerbar för din hudtyp
Integrerat UV-filter Skyddar din hud från UV-ljus

Tillämpningsområden
Områden på kroppen Armar

Ben
Mage
Bikini
Under armarna (armhålan)

Tillbehör
Tillbehör för kropps-
behandling (4cm2)

För användning nedanför halsen

Användningstid
Underben 8 min
Under armarna
(armhåla)

1 min

Bikinilinje 1 min

Medföljande tillbehör
Anvisningar för
användning

Snabbstartshandbok
Användarhandbok

Förvaring Fodral
Adapter 24 V/1500 mA

Effekt
Spänning 100–240 V

Service
Garanti 2 års global garanti

Programläge
Med och utan sladd Med sladd
Step & Flash För behandling på kurviga områden

Förpackningens mått
Höjd 19,40 cm
Bredd 27,50 cm
Djup 13,70 cm
Nettovikt 0,69 kg
Bruttovikt 1,15 kg
EAN 08710103648598
Antal produkter som
medföljer
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Ursprungsland HU
Harmoniserad
systemkod

854370

Yttre kartong
Längd 55,50 cm
Bredd 14,80 cm
Höjd 20,60 cm
Bruttovikt 2,51 kg
EAN 18710103648595
Antal konsumentför-
packningar
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