
 

Система за обезкосмяване

с фотоепилация

Lumea Precision Plus

 
За употреба в/у тяло, лице, бикини

зона

15 минути за долната част на краката

Живот > 140 000 светлинни импулса

Безкабелен дизайн

 

SC2008/11

Идеално спиране на растежа на космите
за гладка кожа у дома

Фотоепилаторите Philips Lumea са най-ефективното решение без кабел и правят чудеса за

предотвратяването на повторното появяване на косъмчета по лицето и тялото. Леките

светлинни импулси, прилагани редовно, запазват кожата копринено гладка всеки ден.

Дълготрайна гладкост

Радвайте се на гладка кожа всеки ден

Ефективно без усилия

Обезкосмяване с фотоепилация

Адаптирана за безопасно използване в комфорта на собствения ви дом

Подходяща за различни типове кожа и окосмяване

Нежна и ефективна за тяло, лице и бикини линия

Безопасно и ефикасно, дори в чувствителните зони

По-голяма приставка за тяло – за бързо третиране

Приставка за лице за безопасно третиране на лицето

Приставка за специално третиране на космите на бикини линията

Пет регулируеми настройки за интензивност на светлината

Максимална свобода, без усилия

Удобство без кабел

Без смяна на части, без скрити разходи
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Акценти

Дълготрайна гладкост

Philips Lumea излъчва леки светлинни импулси в

корена на косъма. Вследствие на това косъмът пада

по естествен начин и повторното му израстване се

потиска. Редовното третиране поддържа кожата ви

гладка всеки ден.

Ефективно без усилия

Нашите клинични изследвания показаха значително

намаляване на окосмяването след съвсем кратък

период на третиране – едва 4 процедури през 2

седмици, резултатът от които е гладка кожа без

никакво окосмяване. За да поддържате тези

резултати, просто повтаряйте процедурите, когато е

необходимо. Времето между процедурите може да

варира в зависимост от индивидуалното повторно

израстване на космите.

Фотоепилация

Philips Lumea използва иновационната технология със

светлина, наречена "интензивна импулсна светлина",

която използват и професионалните салони за

красота. Philips адаптира тази технология за

безопасно и ефикасно използване в комфорта на

собствения ви дом. Philips създаде тази

революционна система за обезкосмяванее в тясно

сътрудничество с водещи дерматолози. Повече от 10

години ние провеждахме задълбочени проучвания

сред потребителите, в които участваха над 2000

жени.

Подходящите типове кожа и окосмяване

Philips Lumea работи ефикасно върху (естествено)

тъмнорусо, кестеняво и черно окосмяване. Както и

останалите третирания със светлина, Philips Lumea

НЕ е ефикасна върху червено, светлорусо, или бяло/

сиво окосмяване. Освен това Philips Lumea НЕ е

подходяща за много тъмна кожа.

Зони на третиране

Използвайте с увереност за премахване на

окосмяване по лицето (горната устна, брадичката и

бакенбардите) и тялото, включително краката,

подмишниците, бикини линията, корема и ръцете.

Бързо третиране на краката

По-голямата приставка за тяло позволява бързо

третиране на големи зони, като например краката.

Допълнителна безопасност за лицето

Приставката за лице има собствен специално

проектиран светлинен филтър за безопасно и удобно

използване върху горната устна, брадичката и

бакенбардите. Може да се използва и на други

чувствителни зони на тялото, напр. подмишниците и

други труднодостъпни зони.

Приставка за бикини линията

Приставка за бикини линията за ефективно

третиране на окосмяването. Космите в тази зона

обикновено са по-здрави и дебели, отколкото

космите на краката.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Технически данни

Мощна лампа: Генерира > 140 000 импулса

Безопасност и регулируеми настройки

5 настройки за интензивност на светлината:

Регулируеми според вашия тип кожа

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV

светлината

Вградена система за безопасност: Предотвратява

случайното генериране на импулс

Зони на третиране

Зони на тялото: Крака, Ръце, Корем, Бикини линия,

Подмишници

Зони на лицето: Брадичка, Бакенбарди, Горна устна

Режим на работа

Плъзгане и генериране на импулс: За удобно

третиране

Поставяне и генериране на импулс: За третиране на

зони с извивки

Употреба с кабел/без кабел: Безжични

Приставки

Приставка за тяло (4 кв.см): Използва се от врата

надолу

Приставка за бикини линията (2cm2): Специално

третиране на бикини линията

Приставка за лице (2cm2): За безопасно третиране

на лицето

Продължителност на процедурата

Долна част на крака: 8 мин

Подмишница: 1 мин

Линия на бикините: 1 мин

Зони на лицето: 1 мин

Включени в комплекта

Съхранение: Калъф

Указания за употреба: Ръководство за бърз старт,

Ръковод. за потребителя

Зарядно устройство: Работи с напреженията в цял

свят

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Време за зареждане: 100 мин

Време за работа: Минимум 370 импулса

Сервиз

Гаранция: 2 години световна гаранция
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