
 

IPL plaukų šalinimo
sistema

Lumea Precision
Plus

 
Skirta kūnui, veidui ir bikinio
sričiai

15 min. procedūra blauzdoms

Naud. trukmė >140 000 šviesos
impulsų

Belaidis
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Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti

švelni oda namų sąlygomis

„Philips Lumea“ IPL yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia

plaukams ant veido ir kūno odos vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos

impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgai trunkantis švelnumas

Kasdien džiaukitės glotnia oda

Veiksminga be pastangų

Plaukų šalinimas naudojant IPL technologiją

Pritaikytas saugiai naudoti jūsų namų komforte

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Švelnus ir veiksm. kūno, veido ir bikinio srit. plaukų šalinimas

Saugus ir veiksmingas net jautriose vietose

Didesnis kūno priedas padės greičiau atlikti procedūrą

Saugus priedas veido plaukams šalinti

Specialus priedas bikinio srities plaukams šalinti

Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

Belaidis patogumas

Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų
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Ypatybės

Ilgai trunkantis švelnumas

„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos

impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai

natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas

sustabdomas. Reguliariai kartojant šią

procedūrą jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.

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.

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 2000 moterų.

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 nuo veido

(viršutinės lūpos, smakro ir žandenų) ir kitų

kūno dalių, įskaitant kojas, pažastis, bikinio

sritį, pilvą ir rankas, šalinti.

Greita procedūra kojoms

Didesnis kūno priedas padės greičiau atlikti

procedūrą didelėse srityse, tokiose kaip kojos.

Itin saugus veidui

Veidui skirtame priede yra specialiai jam

sukurtas integruotas šviesos filtras, todėl galite

jį saugiai ir patogiai naudoti tvarkydami

viršutinę lūpą, smakrą ir žandenas. Jis taip pat

tinka kitoms jautrioms kūno vietoms, pvz.,

pažastims ir kitoms sunkiau pasiekiamoms

vietoms.

Priedas bikinio sričiai

Efektyvus priedas bikinio srities plaukams

šalinti. Paprastai šioje srityje augantys plaukai

yra stipresni ir tankesni nei ant kojų.

„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 > 140

000 blyksnių

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma

prie jūsų odos tipo

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV

spindulių

Integruota saugumo sistema: Apsaugo nuo

netyčinių blyksnių

Taikymo sritys

Kūno sritys: Kojos, Rankoms, Pilvas, Bikinis,

Pažastys

Veido sritys: Smakras, Žandenos, Viršutinė

lūpa

Naudojimo režimas

Slinkimo ir blyksnių režimas: Patogiam

naudojimui užtikrinti

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas

lenktoms sritims apdoroti

Naudojamas su laidu ir be laido: Belaidė

Priedai

Kūno priedas (4 cm2): Skirtas naudoti žemiau

kaklo linijos

Priedas bikinio sričiai (2 cm2): Specialus

režimas bikinio srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm2): Saugiai

naudojamas veido srityje

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikinio linija: 1 min.

Veido sritys: 1 min.

Pridėti priedai

Laikymas: Krepšelis

Naudojimo instrukcijos: Greitos pradžios

vadovas, Vartotojo vadovas

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Maitinimas

Įtampa: 100-240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

 

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑30

Versija: 5.0.1

EAN: 08 71010 36765 08

www.philips.com

http://www.philips.com/

