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Lumea Prestige

 
Kūno plaukams šalinti

15 min. procedūra blauzdoms

> 250 000 šviesos impulsų

Belaidis

 

SC2005/00

Džiaukitės oda be plaukelių*
„Philips Lumea Prestige“ yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris

neleidžia plaukams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai

išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgalaikis plaukelių šalinimas su IPŠ technologija

Kasdien džiaukitės glotnia oda

Veiksminga be pastangų

Pritaikytas saugiai naudoti namuose

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Švelnus ir veiksmingas net jautriai odai

Saugus ir veiksmingas net jautriose vietose

Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui

Švelnus poveikis

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

Belaidis patogumas

Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų

Slinkimo ir blyksnių režimas palengvina naudojimą

Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai

„Lumea Prestige“ pateikiamas prabangiame įdėkle
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Ypatybės

IPL technologija

„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesa

paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi

impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“),

sukurtą remiantis profesionaliuose grožio

salonuose naudojama technologija. „Philips“

pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte

saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose.

„Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su

geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią

modernią plaukų šalinimo technologiją. Per

daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius

vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.

Kasdien džiaukitės glotnia oda

„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos

impulsus į plauko šaknį. Dėl to sustabdomas

plauko ataugimas. Reguliariai kartojant šią

procedūrą, jūsų oda bus be plaukelių ir glotni.

Veiksminga be pastangų

Atliekant mūsų klinikinius tyrimus, pastebėtas

pastebimas plaukuotumo sumažėjimas jau po

keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų –

oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti

tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama,

kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti

skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų

ataugimą. – Jei norite padidinti šį vaizdą,

spustelėkite vaizdą vaizdų galerijoje, esančioje

šio puslapio viršuje

Tinkami plaukų ir odos tipai

„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant

(natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus

plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesa paremtas

procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA

veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai

geltonus arba baltus / žilus plaukus. „Philips

Lumea“ taip pat NĖRA tinkamas labai tamsiai

odai.

Taikymo sritys

Drąsiai naudokite plaukams šalinti kūno srityse

žemiau kaklo: nuo kojų, pažastyse, bikinio

srityje, nuo rankų ir pilvo.

Greita procedūra kojoms

Didelis langelis procedūroms greitam

naudojimui didesnėse srityse, pvz., kojų.

Švelnus poveikis

Švelnus jūsų odai.

Belaidis patogumas

Unikalus belaidis „Lumea“ dizainas – lengva

pasiekti tolimiausias vietas ir paprasta naudoti.

Nereikia keičiamų dalių

„Philips Lumea“ yra išbaigtas sprendimas,

kuris pateikiamas paruoštas eksploatuoti vos

tik išpakavus. Dar svarbiau tai, kad jam

nereikia jokių keičiamų lempų arba gelių.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Aukštų charakteristikų lempa: Atlieka > 250

000 blyksnių

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Bikinis,

Pažastys

Priedai

Kūno priedas (4 cm2): Skirtas naudoti žemiau

kaklo linijos

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Prabangus įdėklas

Priedas: Valymo šluostė

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Įtampa: 100-240 V

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV

spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma

prie jūsų odos tipo

Integruota saugumo sistema: Apsaugo nuo

netyčinių blyksnių

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikinio linija: 1 min.

Naudojimo režimas

Slinkimo ir blyksnių režimas: Patogiam

naudojimui užtikrinti

Naudojamas su laidu ir be laido: Belaidė

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas

lenktoms sritims apdoroti

* laikantis procedūrų grafiko
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