
IPL - långvarig hårborttagning

• Hårfri hud i upp till 8 veckor
• Undvik stickig utväxt och irriterad hud
• Stort behandlingsfönster 4 cm²
• Extra filter för ansikte och bikinilinje

SC2009/00

Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!*
 
Philips Lumea IPL Prestige är en sladdlös, snabb och effektiv IPL-modell för dig som vill ta bort oönskad hårväxt på kroppen samt i

ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerar hårväxten upp till 75 % redan efter 4 behandlingar. För långvarigt resultat bör

behandlingen upprepas var fjärde till var åttonde vecka. Denna modell har ett extra tillbehör som är speciellt anpassat för

behandling på oönskad hårväxt i ansiktet, samt ett extra effektivt filter för behandling av bikiniområdet.

Fördelar

Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi
• IPL-teknologi för säkert hemmabruk
• Ljuspulser söver hårsäckarna
• Kliniskt bevisat resultat
• Lämpliga hår- och hudtyper
 
IPL - långvarig hårborttagning för kropp, ansikte och bikinilinje
• Tillämpningsområden
• Snabb och effektiv hårborttagning
• Extra tillbehör för ansiktet

• Tillbehör för bikiniområdet
• Skonsam behandling
 
Maximal frihet, minimalt krångel
• Sladdlös bekvämlighet
• Inga extralampor eller andra tillbehör behövs
• 5 intensitetsnivåer
• Lumea Prestige levereras i ett lyxigt fodral
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Funktioner

IPL-teknologi

I Philips Lumea Prestige används en innovativ ljusbaserad teknologi kallad IPL
(Intense Pulsed Light), samma teknologi som används på professionella
skönhetssalonger. Philips har anammat den här teknologin och anpassat den
för säker användning hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med
hudvårdsexperter för att utveckla IPL för hemmabruk. Vi har genomfört
omfattande forskning på IPL-teknologin i över 10 år tillsammans medmer än 2
000 kvinnor för att kunna presentera IPL för säker och effektiv användning
hemma.

Len hud varje dag

Ljuspulserna i Philips Lumea är inte fullt lika starka som de som används på
salong, vilket innebär att metoden inte ger permanent hårborttagning utan
behandlingen måste upprepas med jämna mellanrum. Philips Lumea avger lätta
ljuspulser mot hårrötterna. Ljuset absorberas av melaninet (pigmentet) i håret
och omvandlas till ljusenergi (värme). Värmen stimulerar hårsäcken att gå in i
en vilofas. Resultatet blir att håret faller av och återväxt förhindras, vilket leder
till att mängden hår som växer ut gradvis minskar. Du bör upprepa
behandlingen var fjärde till var åttonde vecka för att förhindra att hårrötterna
börjar producera hårstrån igen.

Kliniskt bevisat resultat

Vi på Philips har forskat i IPL-teknologin i över 20 år, och är stolta att kunna
erbjuda IPL-metoden för säker hårborttagning hemma. Kliniska tester visar att
Lumea IPL reducerar hårväxten med över 75 % redan efter fjärde
behandlingen. Om du upprepar behandlingen (var 4:e till 8:e vecka beroende
på individuell hårväxt) håller sig benen släta och hårfria i upp till åtta veckor.
Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den
här sidan. Du kan i lugn och ro prova denna produkt i 120 dagar. Är du inte
nöjd får du pengarna tillbaka. Philips 120 dagars garanti gäller oavsett var du
väljer att köpa din produkt, men du måste vända dig till Philips för att kunna
utnyttja garantin. För mer information, kontakta Philips kundtjänst.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår.
Som med andra ljuspulsbaserade behandlingar, beror behandlingens effekt på
nivån av melanin i håret. Melanin är det färgpigment i håret som absorberar
IPL. Ljuspulsbehandlingar är inte effektivt på ljusblont, vitt/grått eller rött hår,
eftersom hårstrån i dessa färger inte har tillräckligt mycket melanin. IPL-
behandling är inte heller lämplig för personer med naturligt mörk hudton.

Titta på matrisen för hud- och hårtyp för att avgöra vilken ljusintensitet som
är bäst för dig samt om hårborttagning med IPL fungerar på just din hår- och
hudtyp.

Tillämpningsområden

Lumea IPL kan tryggt användas för hårborttagning i ansiktet (överläpp, haka,
kinder, polisonger) och på hela kroppen, inklusive ben, armhålor, bikinilinje,
underliv, mage och armar. I denna modell ingår även ett ansiktsfilter för extra
säkerhet vid hårborttagning i ansiktet, samt ett bikinifilter för extra effektiv
hårborttagning vid bikiniområdet.

Snabb behandling på ben

Lumea Prestige har ett stort behandlingsfönster (4 cm²) som gör att du snabbt
kan behandla stora ytor på kroppen.

Extra säkerhet för ansiktet

För ansiktet finns ett mindre tillbehör med extra säkert filter för
hårborttagning på den känsliga ansiktshyn. Dels blir det lättare att komma åt
med det mindre fönstret, dels är det röda filtret anpassat för den tunnare hyn
i ansiktet.

Tillbehör för bikiniområdet

För bikiniområdet finns ett tillbehör som är anpassat för extra effektiv
behandling av håret vid bikinilinjen. Hår i bikiniområdet är ofta kraftigare och
tjockare än t.ex. hår på benen.

Skonsam behandling

Skonsam mot huden.
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Sladdlös bekvämlighet

Denna modell i vår IPL-serie är sladdlös. Du kommer enkelt åt svåråtkomliga
områden på kroppen utan krångel.

Inga extralampor eller andra tillbehör behövs

Lumea IPL levereras startklar. Du behöver inte köpa till några extralampor, gel
eller andra tillbehör.

5 intensitetsnivåer

Lumea Prestige har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera
enskonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas
IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga
kroppsdelar.

Lyxigt fodral
Philips Lumea Prestige har ett lyxigt fodral för enkel förvaring.

specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Tekniska specifikationer
Högprestandalampa Producerar >250 000 ljuspulser

Tillämpningsområden
Kroppsdelar Armar

Ben
Mage
Bikini
Under armarna

Ansiktets delar Haka
Polisonger
Överläpp

Tillbehör
Tillbehör för kropps-
behandling (4cm2)

För användning nedanför halsen

Tillbehör för bikini-
området (2 cm2)

Särskild behandling hår i bikinilinjen

Ansiktstillbehör
(2 cm2)

För säker användning på ansiktet

Medföljande tillbehör
Laddare Flerspänningsladdare
Anvisningar för
användning

Användarhandbok

Förvaring Lyxigt fodral
Tillbehör Rengöringsduk

Effekt
Laddningstid 100 min.
Drifttid Minimum 370 ljussignaler
Spänning 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar
Integrerat UV-filter Skyddar din hud från UV-ljus
5 lampenergiinställ-
ningar

Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhets-
system

Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Service
Garanti 2 års global garanti

Användningstid
Underben 8 min
Under armarna 1 min
Bikinilinje 1 min
Ansiktets delar 1 min

Programläge
Slide and Flash För bekväm behandling
Med och utan sladd Trådlös
Steg för steg-läge För behandling på kurviga områden

Förpackningens mått
Höjd 19,00 cm
Bredd 26,60 cm
Djup 12,00 cm
Nettovikt 0,82 kg
Bruttovikt 1,17 kg
EAN 08710103747253
Antal produkter som
medföljer
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Ursprungsland HU
Harmoniserad
systemkod

854370

Yttre kartong
Längd 24,80 cm
Bredd 19,70 cm
Höjd 28,00 cm
Bruttovikt 2,50 kg
EAN 18710103747250
Antal konsumentför-
packningar

2
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