
 

IPL sustav za
uklanjanje dlačica

Lumea Precision
Plus
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Bežični dizajn
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Idealan način za sprječavanje ponovnog

izrastanja dlačica

i postizanje glatke kože kod kuće

Philips Lumea IPL najučinkovitije je bežično IPL rješenje koje čini čuda u

sprječavanju ponovnog rasta dlačica na licu i tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se

redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajna glatkoća

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Učinkovitost bez napora

Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Pogodan za razne tipove dlačica i kože

Nježna i učinkovita na tijelu, licu i bikini području

Siguran i učinkovit čak i na osjetljivim područjima

Veći nastavak za tijelo za brz tretman

Nastavak za lice za siguran tretman lica

Nastavak za posebno uređivanje bikini zone

Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

Bežična praktičnost

Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova
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Istaknute znač.

Dugotrajna glatkoća

Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne

impulse na korijen dlačice. To uzrokuje

prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin

rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj

koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora

Naše kliničke studije dokazale su znatno

smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana

svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez

dlačica. Za održavanje tih rezultata

jednostavno ponovite tretman po potrebi.

Vrijeme između tretmana može se razlikovati

ovisno o individualnom ponovnom rastu

dlačica.

IPL tehnologija

Philips Lumea upotrebljava inovativnu

tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove

IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo

visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji

koja se upotrebljava u profesionalnim

kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je

tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu

uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka

Philips usko je surađivala s vodećim

dermatolozima na razvoju našeg

revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica.

Više od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom

istraživanju potrošačkih navika koje smo

provodili više od 10 godina.

Odgovarajući tip dlačica i kože

Philips Lumea učinkovito djeluje na (prirodne)

tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Philips

Lumea NE djeluje učinkovito na crvene,

svjetlije plave niti sijede dlačice. Philips

Lumea NIJE pogodan za uporabu na vrlo

tamnoj koži.

Područja primjene

S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje

dlačica s lica (s gornje usnice, brade i zalizaka)

i dijelova tijela poput nogu, pazuha, bikini

područja, trbuha i ruku.

Brz tretman nogu

Veći nastavak za tijelo za brz tretman na

velikim površinama kao što su noge.

Dodatna sigurnost za uporabu na licu

Nastavak za lice ima svoj vlastiti posebno

dizajniran integrirani filter za svjetlo za sigurno

i praktično oblikovanje brkova, brade i zalizaka.

Možete ga koristiti i na drugim osjetljivim

područjima tijela, npr. pazusima i ostalim teško

dostupnim područjima.

Nastavak za uređivanje bikini zone

Nastavak za učinkovito uređivanje bikini zone.

Dlačice u ovoj zoni obično su snažnije i deblje

od dlačica na nogama.

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti

troškove, potrošnju energije i emisije CO2.

Kako? Oni pružaju značajan napredak u

očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških

područja o kojima tvrtka Philips vodi računa -

energetska učinkovitost, ambalaža, opasne

tvari, masa, recikliranje i odlaganje te

doživotna pouzdanost.
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Specifikacije

Tehnički podaci

Snažna žarulja: Odašilje > 140.000 svjetlosnih

impulsa

Sigurnost i prilagodljive postavke

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi

prema vašem tipu kože

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava

nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Područja primjene

Dijelovi tijela: Noge, Ruke, Trbuh, Bikini

područje, Pazusi

Lice: Brada, Zalisci, Gornja usnica

Način primjene

"Slide and Flash": Za praktičnu primjenu

"Step and Flash": Za primjenu na koži na

pregibima

Žično/bežično: Bežični

Nastavci

Nastavak za tijelo (4 cm2): Za uporabu ispod

linije vrata

Nastavak za uređivanje bikini zone (2 cm2):

Poseban tretman dlačica bikini područja

Nastavak za lice (2 cm2): Za sigurnu primjenu

na licu

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8 min

Pazusi: 1 min

Bikini linija: 1 min

Lice: 1 min

Predmeti u kompletu

Spremanje: Torbica

Upute za uporabu: Kratke upute za korištenje,

Upute

Punjač: Višenaponski punjač

Snaga

Napon: 100 – 240 V

Vrijeme punjenja: 100 min

Radno vrijeme: Najmanje 370 svjetlosnih

impulsa

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo
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