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Az ideális megoldás a szőrszálak

újranövekedésének megelőzésére

sima bőr érdekében, otthon is

A Philips Lumea IPL rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás,

amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését az arcon

és a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn

minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó selymesség

Élvezze mindennap bőre simaságát!

Egyszerűen hatékony

Szőrtelenítés IPL technológiával

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Kíméletes és hatékony a test, az arc és a bikinivonal bőrén

Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is

Nagyobb testszőrtelenítő tartozék a gyorsabb kezelés érdekében

Arckezelő tartozék az arcszőrzet biztonságos kezeléséhez

Tartozék a bikinivonal-környék szőreinek speciális kezeléséhez

Öt állítható fényenergia-beállítás

Maximális szabadság, problémák nélkül

Vezeték nélküli kényelem

Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
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Fénypontok

Hosszan tartó selymesség

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat

bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek

hatására a szőr természetes módon kihullik és

az újranövekedése gátlódik. Ha rendszeresen

megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima

lesz.

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy,

kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen

csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet

eredményezve. Az eredmények fenntartása

érdekében egyszerűen ismételje meg a

kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő

változhat a szőrszálak egyéni

újranövekedésének üteme szerint.

IPL technológia

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú

technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény)

alkalmazza, amelyet professzionális

szépségszalonokban használt technológiából

fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a

technológiát, hogy Ön azt otthona

kényelmében is biztonságosan és hatékonyan

használhassa. A Philips a világ vezető

bőrgyógyászaival szorosan együttműködve

fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító

rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó

fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000

nő segítségével.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el

(természetes) sötét szőke, barna és fekete

szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú

kezelések esetében is tapasztalható, a Philips

Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és

fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips

Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét

bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek

Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll

és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak,

hónalj, bikinivonal, has és karok).

Gyors kezelés a lábakon

A nagyobb testszőrtelenítő tartozék gyorsabb

kezelést tesz lehetővé az olyan nagyobb

területeken, mint pl. a lábak.

Még nagyobb biztonság az arcon

Az arckezelő tartozék saját, egyedi tervezésű

beépített fényszűrővel rendelkezik a felső ajak,

áll és pajesz biztonságos és kényelmes

kezeléséhez. Használható a test más érzékeny

területein is, például a hónaljon és a nehezen

elérhető területeken.

Bikinivonal-formázó tartozék

Bikinivonal-formázó tartozék, a bikinivonal-

környék szőreinek hatásos kezeléséhez. Az

ezen a területen található szőrzet jellemzően

erősebb és vastagabb a lábszőröknél.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 140

000 villanásra képes

Biztonság és állítható beállítások

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr

számára az UV-sugaraktól

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen

villanás megakadályozása

Alkalmazási területek

Testterületek: Láb, Kar, Has, Bikinivonal,

Hónalj

Arc: Áll, Pajesz, Felső ajak

Alkalmazás módja

Slide and flash: Kényelmesen alkalmazható

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat: Vezeték

nélküli

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm2): A nyak alatti

területeken való használatra

Bikinivonal-formázó tartozék (2 cm2): A

bikinivonal szőrzetének speciális kezelése

Arckezelő tartozék (2 cm2): Az arc biztonságos

kezeléséhez

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinivonal: 1 perc

Arc: 1 perc

Tartozékok

Tárolás: Védőtok

Használati útmutató: Gyors üzembe helyezési

útmutató, Felhasználói kézikönyv

Töltő: Többfeszültségű töltő

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Töltési idő: 100 perc

Működési idő: Minimum 370 villanás

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia
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