
 

Sistem IPL de
îndepărtare a părului

Lumea

 
Pentru utilizare numai pe corp

15 minute pentru tratarea
gambelor

Durată viaţă >100.000
impulsuri lumină

Design fără fir

 

SC2004/11

Modul ideal de a împiedica creşterea părului

pentru a obţine o piele catifelată, acasă

Lumea IPL de la Philips este cea mai eficientă soluţie IPL fără fir şi este minunată

pentru a preveni reapariţia părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate

cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Catifelare de durată

Piele catifelată în fiecare zi

Eficient fără efort

Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale

Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr şi de piele

Aplicare delicată şi eficientă, chiar şi pe piele sensibilă

Sigur şi eficient chiar şi în zonele sensibile

Accesoriu mai mare pentru corp pentru tratament rapid

Cinci setări reglabile de energie luminoasă

Modul Glisare şi Flash pentru aplicare comodă

Libertate maximă, bătăi de cap minime

Confort fără fir

Fără piese de schimb, fără costuri ascunse
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Repere

Catifelare de durată

Philips Lumea aplică impulsuri delicate de

lumină la rădăcina părului. În consecinţă, părul

cade în mod natural, iar creşterea părului este

inhibată. Repetarea regulată a acestui

tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare

zi.

Eficient fără efort

Studiile noastre clinice au arătat o reducere

semnificativă a părului după doar patru

tratamente efectuate o dată la două săptămâni

având ca rezultat o piele catifelată fără păr.

Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să

repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp

dintre tratamente poate varia în funcţie de

creşterea părului.

Tehnologia IPL

Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază

de lumină numită IPL (lumină intens pulsată),

derivată din tehnologia utilizată în saloanele

profesionale de frumuseţe. Philips a adaptat

această tehnologie pentru utilizare sigură şi

eficientă în confortul casei tale. Philips a

colaborat cu dermatologi de marcă pentru a

dezvolta sistemul nostru inovator de

îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am

făcut cercetări de piaţă extensive pe segmentul

consumatori în care am inclus peste 2000 de

femei.

Toate tipurile de păr şi piele

Philips Lumea are acţiune eficientă asupra

părului blond închis (natural), şaten şi negru.

Ca şi alte tratamente pe bază de lumină,

Philips Lumea NU este eficient la părul roşcat,

blond deschis sau alb/cenuşiu. Philips Lumea

NU este adecvat nici pentru pielea foarte

închisă la culoare.

Cinci setări de energie luminoasă

Philips Lumea are cinci setări reglabile de

energie luminoasă pentru a asigura

tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect,

tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur şi

delicat, putând fi utilizat chiar şi în zonele cu

piele sensibilă şi în zonele sensibile ale

corpului.

Zone de aplicare

Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul

din zonele corpului aflate sub linia gâtului:

picioare, zona axială, zona inghinală, braţe şi

abdomen.

Confort fără fir

Designul fără fir unic al Lumea este perfect

pentru acces maxim şi utilizare uşoară.

Nu sunt necesare piese de schimb

Philips Lumea este o soluţie completă, gata de

utilizare chiar din cutie. Mai important, nu

necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lampă de înaltă performanţă: Furnizează >

100.000 pulsaţii

Siguranţă şi setări reglabile

5 setări de energie luminoasă: Reglabil în

funcţie de tipul de piele

Filtru UV integrat: Îţi protejează pielea de

lumina UV

Sistem de siguranţă integrat: Previne pulsarea

neintenţionată

Zone de aplicare

Zonele corpului: Picioare, Ombilic, Zona

inghinală, Axile

Modul de aplicare

Glisare şi pulsaţie: Pentru aplicare comodă

Pas şi pulsaţie: Pentru tratarea zonelor curbate

Utilizare cu/fără fir: Fără fir

Accesorii

Accesoriu corp (4 cm2): Pentru utilizare sub

linia gâtului

Durată de aplicare

Gambă: 8 min

Axilă: 1 minut

Zona inghinală: 1 minut

Articole incluse

Depozitarea: Husă

Instrucţiuni de utilizare: Ghid de utilizare

rapidă, Manual de utilizare

Încărcător: Încărcător diferite tensiuni

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Durată de încărcare: 100 min

Durată de funcţionare: Minim 370 de pulsaţii

Service

Garanţie: 2 ani garanţie internaţională
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