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Lumea

 
Alleen voor gebruik op het
lichaam

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >100.000
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp
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De ideale manier om de teruggroei van haartjes

te vertragen

voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL is de effectiefste draadloze IPL oplossing om teruggroei van

haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig

gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

Elke dag een zijdezachte huid

Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden

Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling

Vijf instelbare lichtsterktes

Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik

Maximale vrijheid, geen gedoe

Snoerloos gemak

Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



IPL Lichtontharing SC2004/11

Kenmerken

Langdurige gladheid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar

de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los

en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door

deze behandeling te herhalen, blijft uw huid

altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er

sprake is van een aanzienlijke

haarvermindering na slechts vier

tweewekelijkse behandelingen. Om deze

resultaten te behouden, hoeft u de

behandeling slechts wanneer nodig te

herhalen. De tijd tussen behandelingen is

afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op

licht gebaseerde technologie die IPL (Intense

Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft

deze technologie zodanig aangepast dat u het

product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de

ontwikkeling van dit baanbrekende

ontharingssysteem heeft Philips nauw

samengewerkt met vooraanstaande

dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we

uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met

behulp van 2000 vrijwilligers.

Geschikte haar- en huidtypen

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk)

donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met

andere behandelingen op basis van licht, is

Philips Lumea NIET geschikt voor rood,

lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips

Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere

huid.

Vijf lichtsterktes

Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes

voor een milde maar effectieve behandeling.

Als Philips Lumea op de juiste manier wordt

gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de

gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en

eenvoudig.

Toepassingsgebieden

Verwijder met een gerust hart ongewenst haar

op lichaamsdelen onder de neklijn: benen,

onderarmen, bikinilijn, armen en buik.

Snoerloos gemak

Het unieke snoerloze ontwerp van Lumea is

perfect voor maximaal bereik en

gebruiksgemak.

Geen vervangende onderdelen nodig

Philips Lumea is een complete oplossing die u

meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen

vervangende lampen of gels nodig.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



IPL Lichtontharing SC2004/11

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan

100.000 pulsen afgeven

Veiligheid en aan te passen standen

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid

tegen UV-straling

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt

dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Benen, Buik, Bikini, Oksels

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van

lichaamscontouren

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder

de neklijn

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Meegeleverde artikelen

Opbergen: Etui

Instructies voor gebruik: Snelstartgids,

Gebruiksaanwijzing

Docking station: Oplader voor verschillende

voltages

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Oplaadtijd: 100 min.

Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie
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