
Urządzenie IPL do
depilacji światłem

Lumea Advanced

 
Do stosowania na twarzy i ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

> 250 000 błysków światła

Wyjątkowo długi przewód
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Delikatna i długotrwała

redukcja włosów

Zestaw do depilacji światłem IPL Philips Lumea Advanced potrafi zdziałać cuda,

jeśli chodzi o zapobieganie odrastaniu włosów na ciele i twarzy. Stosowane

regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość

skóry każdego dnia.

Długotrwałe usuwanie włosów dzięki technologii IPL

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Skuteczność bez wysiłku

Urządzenie dostosowane do bezpiecznego i przynoszącego efekty użytku domowego

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Szybkie, bezpieczne i skuteczne działanie na ciele i twarzy

Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry

Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi

Precyzyjna nasadka zapewniająca większe bezpieczeństwo skóry twarzy

Wbudowany czujnik odcienia skóry

Delikatny zabieg

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów

Pięć regulowanych ustawień intensywności światła
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Zalety

Technologia IPL

Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje

innowacyjną technologię intensywnego

światła impulsowego (Intense Pulsed Light,

IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w

profesjonalnych salonach kosmetycznych.

Firma Philips dostosowała tę technologię tak,

aby można było bezpiecznie i skutecznie

korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła

ścisłą współpracę z najlepszymi

dermatologami, aby opracować przełomowy

zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat

prowadziliśmy szeroko zakrojone badania

konsumenckie z udziałem ponad 2000

ochotników i ochotniczek.

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Urządzenie Philips Lumea kieruje delikatne

impulsy światła do cebulek włosów. W

rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich

odrost zostaje zahamowany. Regularne

powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra

pozostanie pięknie i zauważalnie gładka

każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku

Nasze badania kliniczne wykazały znaczne

zmniejszenie ilości włosów w ciągu czterech

zabiegów wykonywanych co dwa tygodnie —

dzięki nim skóra zyskała gładkość. Aby

utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie

powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami

może się różnić w zależności od

indywidualnego tempa wzrostu włosów. Aby

powiększyć, kliknij obraz w Galerii u góry

strony.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w

przypadku włosów o (naturalnym) kolorze

ciemnego blondu, brązowym i czarnym.

Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące

światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie

w przypadku włosów w takich kolorach jak:

rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie

NIE JEST też przeznaczone do ciemnej skóry.

Obszary zastosowania

Urządzenia można bez obaw używać do

usuwania włosów z twarzy (znad górnej wargi,

z podbródka i policzków) i różnych obszarów

ciała, w tym: nóg, pach, okolic bikini, brzucha i

ramion.

Szybkie zabiegi na nogach

Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie

zabiegi na większych obszarach ciała, takich

jak nogi.

Większe bezpieczeństwo skóry twarzy

Dzięki dodatkowo wbudowanemu filtrowi

światła można przy jej użyciu wykonywać

bezpieczne zabiegi usuwania włosów z górnej

wargi, podbródka, policzków i innych

wrażliwych partii ciała.

Czujnik odcienia skóry

Wbudowany czujnik odcienia skóry określa

karnację skóry na początku każdej sesji i od

czasu do czasu podczas jej trwania. Wykrycie

zbyt ciemnego odcienia skóry spowoduje

automatyczne zatrzymanie emitowania

błysków.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Lampa o wysokiej wydajności: Ponad

250 000 błysków

Obszary zastosowania

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch, Okolice

bikini, Pachy

Okolice twarzy: Podbródek, Bokobrody, Górna

warga

Wyposażenie dodatkowe

Precyzyjna nasadka (2 cm2): Do bezpiecznego

stosowania na twarzy

Nasadka do ciała (4 cm2): Do użytku w

miejscach poniżej linii szyi

Elementy zestawu

Instrukcja użytkowania: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Pokrowiec

Adapter: 24 V / 1500 mA

Akcesorium: Szmatka do czyszczenia

Moc

Napięcie: 100–240 V

Działanie sieciowe

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed

promieniami UV

5 ustawień intensywności światła: Możliwość

dostosowania do typu skóry

Zintegrowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień

skóry

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca

na całym świecie

Czas zabiegu

Dolna część nóg: 8 min

Pachy: 1 min

Okolice bikini: 2 min

Okolice twarzy: 2 min

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne

przeprowadzanie zabiegów

Działanie sieciowe/bezprzewodowe:

Działanie sieciowe

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na

zaokrąglonych częściach ciała
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