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Förhindra håråterväxt
Få len hud i ansiktet och på kroppen varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att

förhindra håråterväxt på hela kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas

regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.

Varaktig mjukhet

Len hud varje dag

Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

Anpassad för säkert hemmabruk

Lämpliga hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

även på känslig hud och känsliga kroppsdelar

Särskilt utformad för att ge extra skydd för ansiktet

Tillämpningsområden

Maximal frihet, minimalt krångel

Sladdlös bekvämlighet

Inga reservdelar krävs
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Funktioner

Varaktig mjukhet

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på

hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt

och återväxten förhindras. Om du regelbundet

upprepar behandlingen håller du huden len

varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande

hårminskning redan efter två behandlingar med

en veckas mellanrum, och optimalt

resultat efter fyra till fem behandlingar

varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att

helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till

sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera

beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik

Philips Lumea använder en innovativ

ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense

Pulsed Light) som har utvecklats från teknik

som används i professionella

skönhetssalonger. Philips har anpassat

tekniken för säkert och effektivt hemmabruk.

Philips har haft ett nära samarbete med

ledande dermatologer för att utveckla det här

banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10

år har vi gjort utförliga kundundersökningar

med mer än 1 500 frivilliga.

Säker och skonsam att använda

Philips Lumea har fem justerbara

lampenergiinställningar som säkerställer en

skonsam men effektiv behandling. Om den

utförs på rätt sätt är IPL-behandling med

Philips Lumea säker och skonsam även för

känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Behandlingstiden och hur ofta du behöver

ladda batteriet beror på vald inställning och

vilket område som behandlas.

Sladdlös bekvämlighet

Lumeas unika sladdlösa design passar perfekt

för att behandla de områden du vill, när du vill.

Inga reservdelar krävs

Philips Lumea är en komplett lösning som

levereras körklar. Och framförallt krävs inga

reservlampor eller någon gel.

Tillämpningsområden

Den kan tryggt användas för hårborttagning på

ansikte (överläpp, haka och polisonger) och

kroppsdelar, inklusive ben, underarmar,

bikinilinje, mage och armar.

Utformad för användning på ansikte och

kropp

Det här precisionstillbehöret har utformats

särskilt för användning på ansiktet. Det

inkluderar ett extra inbyggt ljusfilter som ger

ytterligare skydd för ansiktet. Den kan hantera

ett litet behandlingsområde vilket lämpar sig

särskilt för användning på överläppen och

andra svåråtkomliga områden.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt)

mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra

ljusbaserade behandlingar fungerar Philips

Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått

hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för

mycket mörk hud.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Ljusfluens (J/cm2): Tillbehör för

kroppsbehandling: 2–6,5, Precisionstillbehör:

2–5,5

Ljusspektrum: Tillbehör för kroppsbehandling

> 570 nm, Precisionstillbehör > 600 nm

Högprestandalampa: Producerar > 80 000

ljussignaler

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Ben, Armhålor, Bikinilinje, Armar,

Mage

Ansiktets delar: Överläpp, Haka, Polisonger

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (3 cm2): För

användning nedanför halsen

Precisionstillbehör (2 cm2): För säker

användning på ansiktet

Medföljande tillbehör

Laddare: Flerspänningsladdare

Anvisningar för användning: Demo-DVD,

Komplett användarhandbok,

Snabbstartshandbok

Förvaring: Skönhetsväska

Effekt

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Laddningstid: 100 minuter

Drifttid: Minst 320 ljussignaler

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara

inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-

ljus

Säkerhetsringsystem: Förhindrar oavsiktliga

ljussignaler

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Service

Garanti: 2 års global garanti
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