
• Complete oplossing voor het lichaam
• Behandeling onderbenen in 15 minuten
• Handig extra lang snoer
• Bonus: SatinShave Ladyshaver voor nat en droog
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Zachte haarvermindering op de lange termijn
 
Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van lichaamshaar te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien

regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid. Extra: SatinShave Ladyshaver voor nat en droog scheren, bereid uw

huid voor op IPL-behandelingen.

Voordelen

Continu een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie
• Elke dag een zijdezachte huid
• Moeiteloos en effectief
• Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
• Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
• Meegeleverd SatinShave Ladyshaver voor nat/droog scheren
 
Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam
• Voor gebruik op het lichaam

• Groot venster voor snel gebruik
• Zachte behandeling
 
Maximale vrijheid, geen gedoe
• Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
• Vijf instelbare lichtsterktes
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Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan
neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van
de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke
haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze
resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te
herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar
teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina
op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die
IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie
zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de
ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw
samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben
we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000
vrijwilligers.

Geschikte haar- en huidtypen

Philips Lumea Prestige werkt effectief, eenvoudig en veilig op een grote
verscheidenheid haar- en huidtypes. Het werkt op natuurlijk donkerblond,
bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot
donkerbruin. Net als andere behandelingen op basis van IPL kan Philips Lumea
niet worden gebruikt om wit / grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en
is het niet geschikt voor een zeer donkere huid. Het is namelijk vereist dat er
een groot contrast is tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de
huidskleur.

Toepassingsgebieden

Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de
neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

Lichaamsopzetstuk

Groot lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote
gebieden, zoals benen.

Zachte behandeling

Zacht voor uw huid.

Geen vervangende onderdelen nodig

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Geen
navulcartridges of gels nodig.

Bonuseditie

Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De
SatinShave Ladyshaver zorgt zelfs in bad of onder de douche eenvoudig en
moeiteloos voor een gladde huid zonder irritatie.
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5 lichtsterktes

Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve
behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL
behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Toepassingsgebieden
Lichaamszones Armen

Benen
Buik
Oksels
Bikini

Accessoires
Lichaamsopzetstuk
(4 cm²)

Voor gebruik onder de neklijn

Toepassingsmodus
Met of zonder snoer
te gebruiken

Met snoer

Stap en Flits Voor behandeling van
lichaamscontouren

Veiligheid en aan te passen standen
Geïntegreerd UV-
filter

Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes Aanpasbaar aan uw huidtype
Geïntegreerd veilig-
heidssysteem

Voorkomt dat het apparaat
onopzettelijk pulsen afgeeft

Behandeltijd
Onderbeen 8 min.
Oksels 1 minuut
Bikinilijn 1 min

Technische specificaties
Lamp met hoge pres-
taties

Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Vermogen
Voltage 100 - 240 V

Meegeleverde artikelen
Instructies voor
gebruik

Gebruiksaanwijzing

Opbergen Etui
Adapter 24 V / 1500 mA
Accessoire Schoonmaakdoekje
Bonus SatinShave Ladyshaver, nat/droog

Service
Garantie 2 jaar algemene garantie

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 19,00 cm
Breedte 26,60 cm
Diepte 12,00 cm
Nettogewicht 0,90 kg
Brutogewicht 1,29 kg
EAN 08710103815532
Aantal producten 1
Land van herkomst HU
Harmonised Systems-
code

854370

Omdoos
Lengte 19,70 cm
Breedte 24,80 cm
Hoogte 28,00 cm
Brutogewicht 2,74 kg
EAN 18710103815539
Aantal consumenten-
verpakkingen
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