
Zařízení IPL na odstraňování chloupků na těle

• Pro použití na těle
• 15 minut na úpravu nohou od kolen dolů
• >250 000 záblesků
• Mimořádně dlouhý kabel

SC1995/00

Šetrné a dlouhodobé odstranění chloupků
 
Systém Philips Lumea Advanced umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované

jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Výhody

Dlouhodobé odstranění chloupků technologií IPL
• Přizpůsobeno pro bezpečné a efektivní použití doma
• Radujte se z hladké pokožky každý den
• Účinné bez námahy
• Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky
 
Bezpečné, rychlé a účinné na těle
• Pro použití na těle
• Rychlá aplikace díky velkému ústí přístroje

• Jemné použití
 
Maximální volnost, minimální námaha
• Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady
• Režimy posouvání a záblesku pro pohodlnější aplikaci
• Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2019, Březen 23)



Vlastnosti

Technologie IPL

Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL
(Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané
v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii
přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost
Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový
systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý
spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 dobrovolnic.

Radujte se z hladké pokožky každý den

Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky. Tím
se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované
používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou.

Účinné bez námahy

Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých
čtyřech ošetřeních, vždy s odstupem dvou týdnů. Jejich následkem byla
pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí
ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na
základě individuální doby dorůstání chloupků. – Tento obrázek zvětšíte
kliknutím na obrázek v galerii v horní části této stránky

Vhodné typy chloupků i pokožek

Systém Philips Lumea je účinný na chloupcích barvy (přirozeně) tmavé blond,
hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips
Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. Tento
výrobek rovněž NENÍ vhodný pro tmavou pokožku.

Oblasti aplikace

Můžete bez obav použít k odstranění chloupků na tělesných partiích pod linií
krku: na nohy, podpaží, oblast bikin, paže a břicho.

Rychlé ošetření nohou

Rychlá aplikace na velké oblasti – například nohy – díky velkému ústí přístroje.

Jemné použití

Jemné k pokožce.

Nepotřebujete výměnné díly

Systém Philips Lumea představuje kompletní řešení dodávané tak, aby byl
ihned připraven k použití. Ještě zajímavější je, že nepotřebujete žádné náhradní
lampy ani gely.

Režim posouvání a režim záblesku

Hlavní režim aplikace umožňuje posuvný pohyb pro pohodlnější a
nepřerušovanou aplikaci.
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Pět nastavení energie světla

Systém Philips Lumea má pět nastavitelných stupňů světelné energie, které
zajistí jemné, ale účinné ošetření. Při správném použití je ošetření IPL
systémem Philips Lumea bezpečné a jemné a lze je aplikovat i na citlivou
pokožku a choulostivé tělesné partie.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Technické údaje
Vysoce výkonná
žárovka

Produkuje >250 000 záblesků

Oblasti aplikace
Oblast bikin Paže

Nohy
Břicho
Bikiny
Podpažní jamky

Nástavce
Nástavec na tělo
(4 cm2)

Pro použití pod linií krku

Balení obsahuje
Návod na použití Uživatelská příručka
Úložiště Pouzdro
Adaptér 24 V / 1 500 mA
Příslušenství Čisticí hadřík

Spotřeba
Napětí 100-240 V

Bezpečnost a možnost nastavení
Integrovaný UV filtr Chrání pokožku před UV zářením
5 nastavení světelné
energie

Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpeč-
nostní systém

Zabránění nechtěným zábleskům

Servis
Záruka Celosvětová záruka 2 roky

Doba aplikace
Noha od kolena dolů 8 min
Podpažní jamka 1 minuta
Oblast bikin 2 minuty

Režim použití
Posun a záblesk Pro pohodlnou aplikaci
Použití s kabelem /
bez kabelu

Kabel

Přitisknutí a záblesk Pro ošetření zakřivených oblastí

Rozměry balení
Výška 19,00 cm
Šířka 26,60 cm
Hloubka 12,00 cm
Čistá hmotnost 0,82 kg
Hrubá hmotnost 1,13 kg
EAN 08710103753780
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu HU
Kód harmonizova-
ných systémů

854370

Vnější obal
Délka 19,70 cm
Šířka 24,80 cm
Výška 28,00 cm
Hrubá hmotnost 2,41 kg
EAN 18710103753787
Počet spotřebitel-
ských balení

2
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