Aparat IPL pt.
îndepărtarea părului
Lumea Advanced
Pentru utilizare pe corp
15 minute pentru tratarea
gambelor
>250.000 pulsaţii de lampă
Cablu foarte lung
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Reducere blândă a părului
pe termen lung
Lumea Advanced de la Philips este minunat pentru a preveni reapariţia părului pe
corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea
netedă ca mătasea în ﬁecare zi.
Îndepărtare de lungă durată a părului cu tehnologie IPL
Piele catifelată în ﬁecare zi
Eﬁcient fără efort
Adaptat pentru utilizare sigură şi eﬁcientă la tine acasă
Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr şi de piele
Sigur, rapid şi eﬁcient pentru corp
Pentru utilizarea pe corp
Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă
Tratare delicată
Libertate maximă, bătăi de cap minime
Fără piese de schimb, fără costuri ascunse
Modul Glisare şi Flash pentru aplicare comodă
Cinci setări reglabile de energie luminoasă
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Repere
Tehnologia IPL

având ca rezultat o piele catifelată fără păr.
Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să
repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp
dintre tratamente poate varia în funcţie de
creşterea părului. - Pentru a mări această
imagine, apasă pe imaginea din galeria de
imagini din partea de sus a acestei pagini

Tratare delicată

Toate tipurile de păr şi piele
Philips Lumea utilizează o tehnologie
inovatoare pe bază de lumină numită IPL
(lumină intens pulsată), derivată din
tehnologia utilizată în saloanele profesionale
de frumuseţe. Philips a adaptat această
tehnologie pentru utilizare sigură şi eﬁcientă în
confortul casei tale. Philips a colaborat cu
dermatologi de marcă pentru a dezvolta
sistemul nostru inovator de îndepărtare a
părului. Timp de peste 10 ani am făcut
cercetări de piaţă extensive pe segmentul
consumatori în care am inclus peste 2000 de
voluntari.
Piele catifelată în ﬁecare zi

Philips Lumea utilizează pulsaţii delicate de
lumină la rădăcina ﬁrului de păr. Drept urmare,
cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod
gradual. Repetarea tratamentului îţi lasă pielea
frumoasă şi fără păr, ﬁnă la atingere.
Eﬁcient fără efort

Studiile noastre clinice au arătat o reducere
semniﬁcativă a părului după doar patru
tratamente efectuate o dată la două săptămâni

Delicat cu pielea ta.
Nu sunt necesare piese de schimb

Philips Lumea are acţiune eﬁcientă asupra
părului blond închis (natural), şaten şi negru.
Ca şi alte tratamente pe bază de lumină,
Philips Lumea NU este eﬁcient pentru părul
roşcat, blond deschis sau alb/cenuşiu. Acest
produs NU este adecvat nici pentru pielea
închisă la culoare.

Philips Lumea este o soluţie completă, gata de
utilizare chiar din cutie. Mai important, nu
necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Zone de aplicare

Mod Glisare şi Flash

Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul
din zonele corpului aﬂate sub linia gâtului:
picioare, zona axilară, zona inghinală, braţe şi
abdomen.
Tratament rapid pe picioare

Accesoriu de tratare mare pentru aplicare
rapidă pe suprafeţe mari, cum ar ﬁ picioarele.

Modul principal de aplicare permite mişcarea
de glisare pentru aplicare mai comodă şi
continuă.
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Speciﬁcaţii
Speciﬁcaţii tehnice
Lampă de înaltă performanţă: Furnizează >
250.000 de pulsaţii
Zone de aplicare
Zonele corpului: Braţe, Picioare, Ombilic, Zona
inghinală, Axile
Accesorii
Accesoriu corp (4 cm2): Pentru utilizare sub
linia gâtului

Articole incluse
Instrucţiuni de utilizare: Manual de utilizare
Depozitare: Husă
Adaptor: 24 V/1500 mA
Accesoriu: Lavetă de curăţare
Alimentare
Tensiune: 100-240 V
Siguranţă şi setări reglabile
Filtru UV integrat: Îţi protejează pielea de
lumina UV
5 setări de energie luminoasă: Reglabil în
funcţie de tipul de piele
Sistem de siguranţă integrat: Previne pulsarea
neintenţionată
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Service
Garanţie: 2 ani garanţie internaţională
Durată de aplicare
Gambă: 8 min
Axilă: 1 minut
Zona inghinală: 2 minute
Modul de aplicare
Glisare şi pulsaţie: Pentru aplicare comodă
Utilizare cu/fără ﬁr: Cu ﬁr
Aplicare şi pulsaţie: Pentru tratarea zonelor
curbate

