
Σύστημα αφαίρεσης

τριχοφυΐας με IPL

Lumea Essential

 
Για χρήστη στο σώμα και το

πρόσωπο

15 λεπτά για αποτρίχωση στις

γάμπες

Διάρκεια ζωής >100.000 παλμοί

φωτός

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο

 

SC1996/11

Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας

για λεία επιδερμίδα στο σπίτι

Η Philips Lumea IPL κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας στο σώμα και το

πρόσωπο. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,

διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.

Αποτρίχωση με την τεχνολογία IPL

Προσαρμοσμένο για ασφαλή και αποτελεσματική οικιακή χρήση

Απαλότητα που διαρκεί

Ανώδυνα αποτελεσματικό

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Εύκολη χρήση

Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη

Λειτουργία Slide and Flash για ευκολότερη εφαρμογή

Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Γρήγορη, ασφαλής και αποτελεσματική για σώμα και πρόσωπο

Πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός

Εξάρτημα σώματος: γρήγορη εφαρμογή (15 λεπτά και για τις 2 γάμπες)

Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος για πρόσθετη ασφάλεια

Εξάρτημα ακριβείας για πρόσθετη ασφάλεια στο πρόσωπο
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Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα

Η συσκευή Lumea της Philips είναι μια ολοκληρωμένη

λύση, έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από

τη συσκευασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν

χρειάζεται ανταλλακτικές κεφαλές (φλας) ή ζελέ.

Ανώδυνα αποτελεσματικό

Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση

των τριχών σε μόλις τέσσερις φορές, με δύο

εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα

χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα

αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν

χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί

μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει

ανάλογα με τον χρόνο επανεμφάνισης της τρίχας σε

κάθε άτομο.

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους

παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την

αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική

επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα

σας απαλό κάθε μέρα.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός

Η συσκευή Lumea της Philips διαθέτει πέντε

προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός για να

εξασφαλίσετε ήπια αλλά αποτελεσματική θεραπεία. Η

σωστή χρήση της μεθόδου αποτρίχωσης IPL Lumea

της Philips είναι ασφαλής και με ήπια δράση για

χρήση ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα και ευαίσθητες

περιοχές του σώματος.

Λειτουργία Slide and Flash

Η βασική λειτουργία χρήσης προσφέρει πιο

πρακτική και συνεχή εφαρμογή με συρόμενη κίνηση.

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτότυπου δέρματος

προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια, καθώς ανιχνεύει το

χρώμα του δέρματος στην αρχή κάθε συνεδρίας αλλά

και περιστασιακά στη διάρκεια της συνεδρίας. Αν

ανιχνεύσει πολύ σκούρο φωτότυπο δέρματος για το

Lumea Essential, διακόπτει αυτόματα την εκπομπή

παλμών.

Τεχνολογία IPL

Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο

παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία

που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και

χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα

ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την

τεχνολογία για να απολαμβάνετε ασφαλή και

αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας.

Η Philips συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους

δερματολόγους για να διαμορφώσει αυτό το

πρωτοποριακό σύστημα αποτρίχωσης. Για

περισσότερα από 10 χρόνια, διεξήχθησαν εκτενείς

έρευνες καταναλωτών με περισσότερους από 2.000

εθελοντές.

Εξάρτημα ακριβείας, 2 cm2

Χάρη στο πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο φωτός,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασφαλή αποτρίχωση

του προσώπου στο επάνω χείλος, το πιγούνι, τα

μάγουλα και άλλες ευαίσθητες περιοχές.

Μεγάλο εξάρτημα σώματος, 4 cm2

Το μεγάλο εξάρτημα σώματος προσφέρει γρήγορη

αποτρίχωση σε περιοχές με μεγάλη επιφάνεια, όπως

τα πόδια.

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος

Η συσκευή Lumea της Philips λειτουργεί

αποτελεσματικά σε (φυσικά) σκούρες ξανθές,

καστανές και μαύρες τρίχες. Όπως και με άλλες

μεθόδους αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως, η

συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι

αποτελεσματική σε κόκκινες, ανοιχτές ξανθές ή

λευκές/γκρίζες τρίχες. Η συσκευή Lumea της Philips

ΔΕΝ είναι επίσης κατάλληλη για σκούρο δέρμα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει > 100.000

εκπομπές φωτός

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Κοιλιά, Μπικίνι,

Μασχάλες

Περιοχές προσώπου: Πιγούνι, Φαβορίτες, Άνω

χείλος

Εξαρτήματα

Εξάρτημα ακριβείας (2 cm2): Για χρήση κάτω από τα

μάτια

Εξάρτημα σώματος (4cm2): Για χρήση σε όλο το

σώμα πλην του προσώπου

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Οδηγός γρήγ. έναρξης, Εγχειρίδιο

Αποθήκευση: Θήκη

Τροφοδοτικό: 24 V/1500 mA

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Χρήση με καλώδιο

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα

από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός: Ρύθμιση βάσει του

τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή

ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον

φωτότυπο του δέρματος

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Χρόνος εφαρμογής

Γάμπα: 8 λεπτά

Slide and Flash: Για εύκολη εφαρμογή

Μασχάλη: 1 λεπτό

Γραμμή μπικίνι: 1 λεπτό

Περιοχές προσώπου: 1 λεπτό

Τρόπος χρήσης

Με ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑07‑30

Έκδοση: 1.1.1

EAN: 08 71010 37349 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

