






1 Voorbereiden
 1  Voordat u Philips RéAura gaat gebruiken, 

leest u de gebruiksaanwijzing grondig, bekijkt 
u de bijgevoegde instructie-DVD en stelt u 
uw doelen op www.philips.nl/myreaura. Als u 
vragen hebt, kunt u contact opnemen met het 
Philips Skincare-expertteam.

 2  Laad het apparaat op.

 3  Reinig uw huid met een milde huidreiniger.

 4  Breng per zone maximaal een hoeveelheid laser 
performance gel aan ter grootte van een erwt.

2 Het apparaat 
instellen

 1  Klik de behandelkop op het apparaat.

 2  Schakel het apparaat in. De statusindicator 
en het lampje van de intensiteitsselectieknop 
gaan branden. 

 3  Kies intensiteitsstand 2 of 3 voor een 
effectieve behandeling. 

Overzicht van een RéAura-behandeling



3 Treat
 1  Plaats de behandelkop op uw huid onder een hoek 

van 90 graden. Zorg voor volledig huidcontact

D Opmerking:
Wanneer er goed huidcontact is, gaat de 
behandelkop rood branden. Wanneer u het 
apparaat met de juiste snelheid beweegt, 
worden de behandelingslampjes groen, gaat de 
laser zoemen en voelt u de laser op uw huid.

 2  Maak met het apparaat lange verticale en 
horizontale bewegingen over uw huid.

 3  Behandel één wangzone totdat u het ‘zone 
voltooid’-geluid hoort. Blijf een zone altijd 
behandelen totdat u dit geluid hoort. Als u  
dat niet doet, is de behandeling niet effectief. 

90°

 4  Behandel de andere wangzone totdat u het 
‘zone voltooid’-geluid hoort. 

 5  Behandel het voorhoofd door één dosis  
toe te passen totdat u het ‘zone voltooid’-
geluid hoort.

 6  Schakel het apparaat uit.

Overzicht van een RéAura-behandeling



4 Uw huid verzorgen
 1  Verwijder de gel met koud water of een  

milde huidreiniger.

 2  Gebruik het laser aftercare complex om uw 
huid te hydrateren.

5 Het apparaat 
reinigen en 
opbergen

 1  Maak de behandelkop los en spoel deze 
af onder een lopende kraan. Reinig de kop 
met de borstel. Reinig het apparaat met het 
schoonmaakdoekje. Reinig het laservenster 
met een nat wattenstaafje en veeg het droog 
met de doek.  

 2  Laad uw apparaat op voor een volgend gebruik. 

 3  Berg het apparaat veilig in het etui op.

 4  Maak een dagboekaantekening in uw 
onlinebehandelplan op www.philips.nl/
myreaura.

Overzicht van een RéAura-behandeling
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1.2 Belangrijk

1.2.1 Gevaar
 • Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke 

combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet 
in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van 
een gevuld bad, een lopende douche of een 
gevuld zwembad).

 • Houd het apparaat en de adapter droog.

 • Spoel het apparaat nooit onder de kraan af. 
Het apparaat is niet waterdicht en ook niet 
waterbestendig.

1.2.2 Waarschuwing
 • Dit apparaat, de laser performance gel en 

het laser aftercare complex zijn niet bedoeld 
voor gebruik door personen jonger dan 18 
en personen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek 
aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid 
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd 
hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

 • Houd toezicht op kinderen om te voorkomen 
dat ze met het apparaat gaan spelen.

 • Verwijder de behandelkop na gebruik altijd 
onmiddellijk van het apparaat, reinig hem en 
berg hem op de juiste plaats in het etui op. 
Zorg ervoor dat u het etui met het apparaat 
buiten bereik van kinderen op een droge en 
stofvrije plaats opbergt. 

 • Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om 
het apparaat op te laden. 

 • Bedek het apparaat en de adapter nooit 
tijdens het opladen. 

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het 
apparaat nooit worden bedekt of geblokkeerd.

 1 Belangrijke 
veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door 
voordat u de Philips RéAura gaat gebruiken, bekijk 
de bijgevoegde instructie-DVD en stel uw doelen 
vast op www.philips.nl/myreaura. Als u vragen 
hebt, kunt u contact opnemen met het Philips 
Skincare-expertteam. 

1.1 Veiligheidsvoorzieningen 

1.1.1 Kinderslot
Het apparaat werkt niet zonder de behandelkop, 
om onbedoeld gebruik door kinderen te 
voorkomen. Berg de behandelkop apart van het 
apparaat in het etui op en bewaar het etui op een 
veilige plaats buiten bereik van kinderen. 

1.1.2 Oogbeveiliging
Om de ogen te beschermen, zendt het apparaat 
alleen laserpulsen uit als de behandelkop volledig 
in contact is met de huid en het apparaat over de 
huid wordt bewogen.

1.1.3 Overbehandelingbeveiliging
Als het apparaat detecteert dat meer dan het 
aanbevolen aantal doses is toegepast binnen 
24 uur, knippert de statusindicator gedurende 
30 seconden oranje en schakelt het apparaat 
automatisch uit. Het apparaat blijft 24 uur 
vergrendeld om verder gebruik te voorkomen.

1.1.4 Thermische beveiliging
Als de ingebouwde temperatuursensor een te hoge 
of te lage temperatuur in het apparaat meet, wordt 
de laser uitgeschakeld. De statusindicator brandt 
continu rood. De ventilator in het apparaat blijft 
functioneren om het apparaat te helpen koelen 
wanneer het te heet is. Wanneer de statusindicator 
groen gaat branden, is het apparaat weer klaar voor 
gebruik. Als het apparaat binnen 5 minuten niet 
genoeg afkoelt, schakelt het volledig uit.
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het apparaat naar een erkend Philips-
servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

 • Maak de behandelkop los voordat u deze 
onder de kraan reinigt. 

 • Zorg er altijd voor dat de behandelkop droog 
is voordat u deze opnieuw op het apparaat 
bevestigt.

 • Berg de behandelkop altijd apart van het 
apparaat op (zie ‘Veiligheidsvoorzieningen’).

 • Zorg ervoor dat de bovenkant van het 
apparaat en het gebied in de buurt van de 
groeven onder en boven het laservenster 
schoon zijn. De behandelkop kan niet goed 
worden bevestigd als dit oppervlak en de 
groeven vuil zijn. Reinig ze zo nodig met een 
vochtige doek.

1.3 Contra-indicaties en andere 
waarschuwingen

1.3.1 Niet gebruiken
 • Als u huidinfecties, open wonden, uitslag, 

brandwonden, zonnebrand, ontstekingen of 
actieve acne hebt in de te behandelen gebieden.

 • Als uw huid een allergische reactie vertoont 
op ingrediënten in de laser performance gel  
of het laser aftercare complex.

1.3.2 Voorzichtig zijn voor gebruik
 • Als u een huidaandoening hebt, raadpleeg dan 

uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
 • Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel 

uitslag of een allergische reactie krijgt, raadpleeg 
dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.

 • Gebruik het apparaat niet als u een medicijn 
gebruikt waarbij u zonlicht moet vermijden, of 
dat uw huid gevoelig maakt voor beschadiging 
door licht, of dat een allergische reactie 
kan veroorzaken door lichtgevoeligheid. 
Controleer de bijsluiter van uw medicijn of 
vraag uw arts of apotheker of het medicijn 
uw huid ‘lichtgevoelig’ maakt. Controleer ook 
of u een medicijn gebruikt dat uw huid kan 
beïnvloeden, bijvoorbeeld een medicijn dat 
steroïden bevat. Wacht tot u gestopt bent met 
het gebruik van het medicijn voordat  
u het apparaat gaat gebruiken.

 • Gebruik het apparaat en de adapter niet als 
deze beschadigd zijn. Als de adapter beschadigd 
is, laat u deze altijd vervangen door een 
origineel exemplaar om gevaar te vermijden. 

 • De adapter bevat een transformator. Knip 
de adapter niet af om deze te vervangen 
door een andere stekker, aangezien dit een 
gevaarlijke situatie oplevert.

 • Gebruik het apparaat niet als het laservenster 
of de behandelkop gebroken, gebarsten, 
bekrast, beschadigd of vuil is. Inspecteer de 
behandelkop altijd voor gebruik.

 • Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend in 
een droge kamer bij een temperatuur tussen 
+10°C en +40°C. 

 • Gebruik het apparaat niet in de buurt van 
brandbare of explosieve stoffen of materialen.

 • Zorg er altijd voor dat de alcohol met een 
hoog percentage die wordt gebruikt voor het 
ontsmetten, volledig is verdampt voordat u het 
apparaat inschakelt.

 • Controleer of het voltage dat wordt 
aangegeven op de adapter, overeenkomt 
met de plaatselijke netspanning voordat u de 
adapter aansluit.

 • De laser performance gel en het laser aftercare 
complex zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik.

1.2.3 Let op
 • Dit apparaat is alleen bedoeld voor het 

verminderen van tekenen van veroudering op 
gezicht, hals, borst, handen en onderarmen. 
Gebruik het niet op andere delen van  
uw lichaam.

 • Als het apparaat voor commerciële of 
professionele doeleinden wordt gebruikt, als 
het wordt gebruikt voor andere delen van 
het lichaam dan waarvoor het uitdrukkelijk 
is bedoeld, of als het door personen wordt 
gebruikt die uitdrukkelijk worden uitgesloten 
van gebruik, vervalt de garantie en is Philips 
niet aansprakelijk voor eventueel  
veroorzaakte schade.

 • Als het apparaat beschadigd is, gebruik 
het dan niet langer. Neem contact op met 
het Philips Skincare-expertteam of breng 
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1.4 Blijf uit de zon
Blootstelling aan de zon voor en na de 
behandeling kan het risico op ongewenste 
pigmentatie en zonnebrand doen toenemen. 
Vermijd aanzienlijke blootstelling aan de zon 
(bijvoorbeeld zonnebrand of bruin worden)  
en kunstmatig bruinen gedurende ten minste  
2 weken voor, tijdens en 2 weken na de 
behandeling. Wanneer u tijdens deze 
periode naar buiten gaat, gebruik dan een 
zonbeschermingsfactor van 30 of hoger op 
de behandelde gebieden. Gebruik ook factor 
30 wanneer u gaat zonnebaden of kunstmatig 
bruinen gedurende ten minste 3 maanden na  
uw laatste behandeling.

1.5 Raadpleeg uw arts
Gebruik het apparaat niet als u ongunstige 
reacties ondervindt die niet beschreven zijn in 
‘Huidreacties en bijwerkingen’ in hoofdstuk ‘Hoe 
uw huid op de behandelingen reageert’. Raadpleeg 
uw arts in de volgende gevallen:
 • als reacties langer dan 3 dagen aanhouden
 • als u een extreme gevoeligheid van de  

huid waarneemt
 • als u huidbeschadigingen in het 

behandelgebied hebt die bloeden, niet 
genezen of onlangs zijn veranderd van 
afmeting, structuur of kleur

 • als u niet zeker weet of het apparaat veilig is 
op basis van de bovenstaande informatie

 • als u voor of na de behandeling een andere 
medische aandoening of huidaandoening hebt 
waarover u zich zorgen maakt

Stop met het gebruik van het apparaat en neem 
contact op met uw arts als het apparaat, de laser 
performance gel of het laser aftercare complex 
irritatie veroorzaken.

 • Als uw huid nog herstelt van een cosmetische 
behandeling, zoals chemische of mechanische 
peeling, Laser Resurfacing, Botox®-injecties of 
een behandeling met huid-fillers in de afgelopen 
twee weken, wacht dan totdat uw huid is 
hersteld voordat u het apparaat gebruikt.

 • Als uw huid nog steeds rood of gezwollen is 
van een vorige behandeling met het laser skin 
rejuvenation-apparaat, wacht dan totdat de 
roodheid en zwelling zijn verdwenen voordat 
u het gebied opnieuw behandelt.

 • Als u onlangs verkleurd bent in de zon, 
raadpleeg dan ‘Blijf uit de zon’ hieronder.

D Opmerking:
Als u vragen hebt of advies nodig hebt, neem dan 
contact op met het Philips Skincare-expertteam.

1.3.3 Waar u het apparaat niet moet 
gebruiken

 • Binnen de botrand rond het oog.
 • Op andere gebieden dan gezicht, hals, borst, 

handen of onderarmen.
 • Op tepel, tepelhof, kleine schaamlippen,  

vagina en anus.
 • Aan de binnenkant van oren, neus of mond  

of op de lippen.
 • Boven of in de buurt van implantaten, of op of 

in de buurt van piercings of sieraden of andere 
metalen die aan het lichaam zijn bevestigd.
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1.6 Klasse 1M laser
 • Dit klasse 1M laserapparaat geeft onzichtbare 

laserstraling af. Bekijk deze niet rechtstreeks 
met optische instrumenten zoals microscopen 
en telescopen.

D Opmerking:
Dit apparaat is veilig voor ogen en huid indien 
het normaal en volgens de instructies in deze 
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

1.7 Elektromagnetische velden 
(EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen 
met betrekking tot elektromagnetische velden 
(eMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en 
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing 
wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens 
het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
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2 Wat is Philips 
RéAura laser skin 
rejuvenation?

2.1 Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij 
Philips RéAura laser skin rejuvenation! Met Philips 
RéAura herontdekt u uw natuurlijk stralende huid. 
Philips RéAura zorgt voor een egale teint, verbetert 
de huidtextuur en vermindert fijne lijntjes in uw 
gezicht, hals, borst, handen en onderarmen.
Met dit baanbrekende antiverouderingsprogramma 
maakt Philips de geavanceerde lasertechnologie 
van Fraxel®, het toonaangevende professionele 
cosmetische laserbedrijf, beschikbaar voor 
thuisgebruik.
Philips RéAura bestaat uit een doeltreffend, 
veilig laser skin rejuvenation-apparaat, een laser 
performance gel voor optimaal huidcontact en het 
soepel over de huid glijden van het apparaat tijdens 
behandeling, en een laser aftercare complex voor 
na de laserbehandeling met ultrahydraterende en 
kalmerende ingrediënten om uw huid tijdens het 
proces van celvernieuwing te hydrateren.
Verder hebt u als RéAura-gebruiker exclusieve 
toegang tot de MyRéAura-onlinebehandelgids 
en het Philips Skincare-expertteam. In deze 
gebruiksaanwijzing leest u alles over hoe 
de elementen van Philips RéAura naadloos 
samenwerken om u te helpen een stralende  
huid te krijgen.
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2.2 Wat zit er in de doos?
1 Laser skin rejuvenation-apparaat 
2 Laser performance gel 
3 Laser aftercare complex 
4 Opbergetui
5 Adapter met snoer
6 Schoonmaakborsteltje
7 Schoonmaakdoekje 
8 Welkomstboekje met instructie-DVD
9 Welkomstkaart
10 Gebruiksaanwijzing
11 Garantievouwblad 

2.3 Laser skin rejuvenation-
apparaat

1 Behandelkop 
2 Contactpennen
3 Kinderslotsymbool
4 Vingeruitsparing
5 Laservenster 
6 Ventilatieopeningen
7 Behandellampjes 
8 Statusindicator 
9 Aan/uitknop
10 Intensiteitslampjes 
11 Intensiteitsselectieknop 
12 Batterijlampje 
13 Aansluitopening voor kleine stekker 
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3 Welke resultaten 
kunt u verwachten? 

3.1 De werking van de laser  
op de huid

 • De huid bestaat uit verschillende lagen. 
De epidermis (opperhuid) is de bovenste, 
beschermende laag. Daaronder bevindt zich 
de dermis (lederhuid), met een netwerk van 
collageenvezels die de huid stevig en glad 
maken. De collageenproductie neemt af 
naarmate u ouder wordt en door blootstelling 
aan de zon raken bestaande collageenvezels 
beschadigd. Door deze afname van collageen 
kan de huid minder glad worden en kunnen 
zich fijne lijntjes en rimpeltjes vormen.

 • Tijdens de behandeling gaan duizenden 
microscopische laserstralen door de 
epidermis en de dermis. Dit veroorzaakt een 
natuurlijk proces van celvernieuwing. Oude 
en beschadigde huidcellen worden vervangen 
door nieuwe cellen, die meer collageen 
bevatten. Herhaalde behandelingen stimuleren 
en versterken het collageennetwerk.  
Het resultaat: een gladdere huid en minder 
fijne lijntjes.

 • Tegelijkertijd worden gepigmenteerde 
huidcellen uit de huid geduwd. Dit geeft uw 
huid een nog egalere teint.
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onderdeel van uw RéAura-huidconsultatie, die 
u in de winkel ontvangt of die u op elk moment 
kunt laten doen op www.philips.nl/myreaura.

3.4 Hoe u de resultaten kunt 
beoordelen

Resultaten zijn soms moeilijk te zien wanneer 
veranderingen geleidelijk optreden. Door 
het vastleggen van de huidconditie voor de 
eerste behandeling weet u waarmee u begon. 
Dit helpt u om dezelfde veranderingen te 
zien die dermatologen zien. Ons Skincare-
expertteam heeft vele jaren ervaring met 
huidverzorgingsadvies. Ze zijn er om u te helpen 
alle veranderingen in uw huid in de loop van de 
tijd te zien, veranderingen die u misschien moeilijk 
kunt zien. Bel hen als u geen veranderingen ziet of 
als u een bevestiging van uw resultaten wilt.

3.5 Houd vol
Voor de beste resultaten met Philips RéAura 
hebt u enig doorzettingsvermogen nodig. Laat 
de huidreacties tijdens of onmiddellijk na de 
behandeling u niet ontmoedigen. De laser 
kan enige roodheid van de huid, een warm 
prikkelend en stekend gevoel en misschien 
enige gezwollenheid veroorzaken. Deze reacties 
zijn normaal en tonen aan dat de laser werkt. 
Deze reacties verminderen binnen 12 uur na de 
behandeling.
Zorg ervoor dat u alle behandelingen in het 
programma voltooit en dat u bij elke behandeling 
één dosis per zone toepast. Behandel een zone 
altijd totdat u het ‘zone voltooid’-geluid hoort.

D Opmerking:
Bepaalde medicijnen en aandoeningen kunnen 
ongunstige reacties veroorzaken wanneer u Philips 
RéAura laser skin rejuvenation gebruikt. Lees 
vóór het eerste gebruik ‘Contra-indicaties en 
andere waarschuwingen’ in hoofdstuk ‘Belangrijke 
veiligheidsinformatie’ om te controleren of het 
gebruik van Philips RéAura veilig voor u is.

3.2 Resultaten die u wel en niet 
kunt verwachten 

Als u Philips RéAura laser skin rejuvenation 
volgens de instructies toepast, kunt u aanzienlijke 
resultaten bereiken in het verminderen van 
de tekenen van veroudering. Maar het is 
belangrijk om te begrijpen dat de resultaten 
voor verschillende tekenen van veroudering en 
voor individuele gebruikers variëren. Bedenk 
dat uw huid tijd nodig heeft om te verjongen. 
Resultaten komen niet onmiddellijk en worden 
pas na verloop van tijd zichtbaar. Verbeteringen 
in pigmentatie beginnen meestal pas zichtbaar 
te worden na 3 tot 4 weken consistent gebruik 
tweemaal per week. Na 4 of 5 weken begint u 
verbeteringen in textuur te zien en beginnen 
de fijne lijntjes gewoonlijk te vervagen. In het 
welkomstboekje vindt u een paar foto’s voor 
en na de behandeling waarop u kunt zien welke 
resultaten u kunt verwachten.
Hoewel Philips RéAura laser skin rejuvenation u 
helpt om bepaalde tekenen van veroudering te 
verminderen, verdwijnen andere tekenen mogelijk 
niet. Diepe lijnen en rimpels, zoals fronslijnen op 
het voorhoofd, kunnen bijvoorbeeld verbeteren, 
maar blijven wel zichtbaar na het gebruik van 
Philips RéAura.

3.3 Huidconditie vastleggen 
voordat u begint 

Omdat de resultaten van het gebruik van 
Philips RéAura geleidelijk verschijnen, is het 
belangrijk dat u uw huidconditie vastlegt voordat 
u met de behandelingen begint. Daardoor 
kunt u de resultaten beter zien zodra u het 
programma van 8 weken hebt voltooid. U kunt 
de aanvangsconditie van uw huid vaastleggen als 
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 • Stand 1

 • Stand 2

 • Stand 3

4.3 Voer de behandeling twee-
maal per week gedurende 
8 weken uit zonder 
behandelingen over te slaan

Klinische studies tonen aan dat u de beste resultaten 
krijgt als u Philips RéAura tweemaal per week ge-
bruikt gedurende 8 weken. Houd u aan dit regime en 
sla geen behandeling over. U kunt Philips RéAura op 
elk gewenst tijdstip gebruiken, zolang er ten minste 48 
uur tussen de behandelingen zit en u de behandeling 
niet vaker uitvoert dan tweemaal per week. Na het 
eerste programma van 8 weken kunt u de behan-
deling naar wens voortzetten om de resultaten te 
behouden. U kunt ook een pauze inlassen en  
een nieuwe serie behandelingen beginnen  
wanneer u wilt.

4 Zeven principes 
om resultaten te 
bereiken 

Voor de beste resultaten met Philips RéAura 
moet u voldoende laser op uw huid toepassen 
tijdens uw programma van 8 weken. Denk eraan 
dat u altijd deze zeven principes volgt:
 1  Behandel slechts één deel van het lichaam 

(bijvoorbeeld het gezicht) tijdens de eerste  
8 weken.

 2  Gebruik stand 2 of 3.
 3  Voer de behandeling tweemaal per week 

gedurende 8 weken uit zonder behandelingen 
over te slaan.

 4  Gebruik één laserdosis per zone per 
behandeling.

 5  Gebruik de laser performance gel en het laser 
aftercare complex.

 6  Vraag advies aan het Philips Skincare-
expertteam.

 7  Gebruik het MyRéAura-onlinebehandelplan.

4.1 Behandel slechts één 
deel van het lichaam 
(bijvoorbeeld het gezicht) 
tijdens de eerste 8 weken.

Voor uw eigen gemak raden wij aan dat u uw 
eerste programma van 8 weken beperkt tot 
het gezicht. Hierdoor kunt u ervaring opdoen 
in het gebruik van RéAura. Dit zal de duur van 
de behandelsessies verlagen voordat u andere 
gebieden in uw behandelsessie opneemt.

4.2 Gebruik stand 2 of 3 
Het apparaat heeft drie intensiteitsstanden. Hoe 
hoger de stand, des te dieper dringt de laser in 
de huid, en des te beter zullen de resultaten zijn. 
een hogere stand leidt ook tot meer ongemak 
(hittegevoel en roodheid). Stand 1 is uitsluitend 
bedoeld voor oefenen en moet alleen de 
allereerste keer worden gebruikt. Bij stand 1 
bereikt u geen resultaten. Voor resultaten moet 
u stand 2 (gemiddelde behandelstand) en bij 
voorkeur stand 3 (hoge behandelstand) gebruiken.
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4.5 Gebruik de laser 
performance gel en het 
laser aftercare complex 

4.5.1 Laser performance gel
De gel zorgt voor optimaal huidcontact tussen 
de behandelkop en uw huid en zorgt ervoor 
dat het laser skin rejuvenation-apparaat soepel 
over de huid glijdt. De laser performance gel is 
speciaal ontwikkeld door de makers van Fraxel®-
lasertechnologie voor gebruik met RéAura. 
Gebruik de gel altijd wanneer u de huid behandelt 
met het Philips RéAura-apparaat. Zonder de gel 
wordt de huid mogelijk ongelijk behandeld en kan 
de behandeling onaangenamer zijn.

4.5.2 Laser aftercare complex
Het laser aftercare complex zorgt voor de 
nodige hydratatie van de huid tijdens het 
celvernieuwingsproces. Het bevat kamille voor 
een kalmerende werking en extracten van 
sint-janskruid en edelweiss, bekend om hun 
ontstekingsremmende eigenschappen. Gebruik 
het laser aftercare complex altijd onmiddellijk na 
de behandeling van uw huid met het RéAura-
apparaat. Breng het laser aftercare complex 
binnen een uur na de behandeling nogmaals aan 
en herhaal tussen de laserbehandelingen voor 
hydratatie naar behoefte.

4.4 Gebruik één laserdosis per 
zone per behandeling

 • Philips RéAura werkt volgens het principe van 
toediening van precies de juiste hoeveelheid 
laserenergie (een dosis genoemd) op een 
bepaalde zone van uw lichaam. Philips heeft 
specifieke behandelgebieden voor dit apparaat 
gedefinieerd: gezicht, hals, borst, handen en 
onderarmen. elk gebied is in zones verdeeld.

 • Om optimaal profijt te hebben van iedere 
sessie moet elke behandelzone met een 
volledige laserdosis worden behandeld. Philips 
RéAura geeft aan dat een volledige dosis 
is toegepast door een kort ‘zone voltooid’-
geluid te laten horen. Behandel een zone 
altijd totdat u dit geluid hoort, voordat u het 
apparaat naar de volgende zone beweegt. 
Zie ‘Hoe u één laserdosis per behandelzone 
toedient’ in hoofdstuk ‘Philips RéAura 
gebruiken’ voor meer informatie over het 
laserdoseringssysteem.

 • Het is belangrijk dat u de hele zone 
gelijkmatig behandelt en dat u zich niet alleen 
concentreert op de probleemgebieden,  
zoals fijne lijntjes rond de ogen en mond,  
of pigmentvlekken.

9
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4.6 Vraag advies aan het Philips 
Skincare-expertteam

Als u informatie nodig hebt of als u een vraag 
hebt, kunt u ook contact opnemen met het 
Philips Skincare-expertteam. Het team bestaat uit 
schoonheidsadviseurs die jaren ervaring hebben 
in het adviseren over huidverzorgingsproducten 
en schoonheidsbehandelingen. Het Skincare-
expertteam staat klaar om u persoonlijk advies te 
geven en ervoor te zorgen dat u optimaal van uw 
behandelingen profiteert.
U kunt gemakkelijk contact opnemen met het 
Philips Skincare-expertteam via Freephone, e-mail 
of chatten via de contactgegevens of koppelingen 
op MyRéAura.
 • Geopend: maandag - vrijdag 8:00-20:00 uur; 

zaterdag 9:00-18:00 uur.
 • Telefoon: 0800-0230076 (gratis)
 • Log in op uw persoonlijke onlinebehandelplan 

op www.philips.nl/myreaura
Als u huidreacties hebt die langer duren dan drie 
dagen of als u medische vragen hebt, neem dan 
contact op met uw arts. Licht het Philips Skincare-
expertteam in over het resultaat.

4.7 Gebruik het MyRéAura-
onlinebehandelplan

Om u te helpen uw behandeldoelen te realiseren 
zoals vastgesteld tijdens uw huidconsultatie, hebt 
u toegang tot uw persoonlijke onlinebehandelplan 
op www.philips.nl/myreaura. Hier kunt u een 
expert worden in het gebruik van het apparaat, 
uw behandelingen plannen, de ervaringen 
van andere gebruikers bekijken en uw eigen 
ervaringen delen. Als uw behandeldoelen niet 
zijn vastgesteld bij de aanschaf van uw Philips 
RéAura laser skin rejuvenation, maakt u zich 
dan geen zorgen. U kunt snel en gemakkelijk uw 
behandeldoelen zelf online vaststellen of met hulp 
van het Philips Skincare-expertteam.
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 4  Breng op elke zone een beetje laser 
performance gel aan ter grootte van een erwt, 
voor optimaal huidcontact en soepel glijden.

 •  Voor het behandelen van uw gezicht hebt 
u 3 van die beetjes gel nodig, een voor elk 
van de 3 zones.

D Opmerking:
Zorg ervoor dat u niet te veel gel op uw 
huid aanbrengt, omdat dit de behandelkop 
kan verstoppen. Wanneer u gel in uw ogen 
krijgt, voelt u een brandende pijn. Spoel 
uw ogen met overvloedig warm water.  
De pijn verdwijnt snel na het spoelen.

C Let op:
Gebruik het apparaat niet zonder de gel. 
Als u zichzelf zonder de gel behandelt, 
wordt de huid niet gelijkmatig behandeld 
en zijn de resultaten ongelijkmatig.

5.1.2 Het apparaat instellen
 1  Klik de behandelkop op het apparaat.

5 Philips RéAura 
gebruiken

5.1 Een RéAura-behandeling 
van het hele gezicht in detail

5.1.1 Voorbereiden
 1  Lees de gebruiksaanwijzing grondig voordat 

u Philips RéAura gaat gebruiken, bekijk de 
bijgevoegde instructie-DVD en stel uw doelen 
vast op www. philips.nl/myreaura. Als u vragen 
hebt, kunt u contact opnemen met het Philips 
Skincare-expertteam.

 2  Laad uw apparaat op totdat het batterijlampje 
niet meer knippert en continu groen brandt.

 • Wanneer u de batterij voor de eerste keer 
oplaadt of lange tijd niet hebt gebruikt, laat 
u deze volledig opladen. Dit duurt 3 uur. 
Normaal opladen duurt 1 uur.

D Opmerking:
U kunt het apparaat niet gebruiken  
tijdens het opladen.

 3  Verwijder uw make-up met een milde,  
niet-agressieve huidreiniger.
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D Opmerking:
Het rode licht is niet de laser, maar alleen een 
lampje dat aangeeft dat u goed huidcontact hebt. 
 • Op gebieden waarop volledig huidcontact 

moeilijker te bereiken is, zoals het benige 
deel van het voorhoofd, kunt u andere 
manieren proberen om het apparaat vast 
te houden, en verticale en horizontale 
bewegingen proberen om de beste 
manier te vinden voor goed huidcontact 
en de juiste snelheid.

 2  Wanneer u het apparaat over de huid 
beweegt, behandelt de laser de huid. De 
behandellampjes worden groen, u hoort de 
laser zoemen en u voelt de laser op uw huid.

 • Beweeg het apparaat niet zijwaarts. Maak 
lange horizontale of verticale bewegingen 
met het apparaat over uw huid.

 • Zorg er altijd voor dat de volgende 
beweging zo dicht mogelijk bij de  
vorige plaatsvindt.

90°

90°

 2  Druk op de aan/uitknop om het apparaat in 
te schakelen.

 • De statusindicator brandt continu groen.
 • De intensiteitsselectieknop brandt wit.

D Opmerking:
Het apparaat werkt niet zonder de behandelkop. 
Als de behandelkop niet bevestigd is, branden 
de statusindicatorlampjes continu oranje.

 3  Druk op de intensiteitsselectieknop 
om de intensiteitsstand te kiezen. De 
intensiteitslampjes gaan een voor een branden.
 • Probeer intensiteit 2 en 3 om te bepalen 

wat het aangenaamst aanvoelt op een 
bepaalde zone. Als stand 2 te veel ongemak 
geeft, gaat u terug naar stand 1. Probeer 
de intensiteit zo snel mogelijk weer te 
verhogen, want stand 1 is alleen bedoeld 
voor oefenen en is niet doeltreffend. Voor 
de beste resultaten moet u de hoogste 
intensiteitsstand gebruiken. Als stand 1 
pijnlijk blijft, neem dan contact op met  
het Philips Skincare-expertteam.

5.1.3 Behandelen
 1  Plaats de behandelkop op uw huid onder 

een hoek van 90 graden. Zorg voor volledig 
huidcontact. De behandelkop gaat rood 
branden wanneer de contactpennen goed 
contact met de huid hebben.
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D Opmerking:
Verdeel de laserdosis gelijkmatig over de 
volledige zone. Concentreer u niet alleen op 
de probleemgebieden.

 4  Behandel de andere wangzone met één dosis 
totdat u het ‘zone voltooid’-geluid hoort. 

 5  Behandel het voorhoofd door één dosis  
toe te passen totdat u het ‘zone voltooid’-
geluid hoort. 

 6  Druk op de aan/uitknop om het apparaat uit 
te schakelen.

 • Zodra u over de zone in een bepaalde 
richting hebt bewogen, begint u opnieuw, 
maar in een andere richting. Als u in 
horizontale richting hebt bewogen, gaat 
u nu over de zone in verticale richting. 
Blijf verticale en horizontale bewegingen 
maken totdat u het ‘zone voltooid’-geluid 
hoort.

 3  Behandel een wangzone met één volledige 
dosis totdat u het ‘zone voltooid’-geluid hoort.

 • Ga voor een spiegel staan, zodat u de 
lampjes van het apparaat kunt zien.

 • Controleer voortdurend of de groene 
behandellampjes en het rode lampje van 
de behandelkop te zien zijn en of u een 
zoemend geluid hoort, zodat u weet dat 
het apparaat een dosis toedient.

D Opmerking:
Blijf altijd behandelen totdat u het ‘zone 
voltooid’-geluid hoort. Als u dat niet doet, is 
de behandeling niet doeltreffend.
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 2  Laad uw apparaat op totdat het batterijlampje 
niet meer knippert en continu groen brandt.

 3  Berg het apparaat en de behandelkop op in het 
etui en houd het etui buiten bereik van kinderen.

D Opmerking:
Zorg ervoor dat het apparaat en de behandelkop 
schoon en droog zijn wanneer u deze opbergt.

 4  Maak een dagboekaantekening in uw 
onlinebehandelplan op www.philips.nl/myreaura.

5.1.4 Uw huid verzorgen
 1  Verwijder de gel van uw gezicht met een 

wattenschijfje of een reinigingsdoekje. Was 
de resten van de gel af met koud water of 
gebruik milde reinigingsgel, -schuim of -lotion. 
Dep de huid droog.

D Opmerking:
Gebruik geen agressieve, op alcohol 
gebaseerde reinigingsproducten of 
peelingcrèmes of -schuim. Zorg ervoor dat u 
geen gel in uw ogen wrijft.

 2  Breng het laser aftercare complex aan om uw 
huid tijdens het proces van huidvernieuwing 
te hydrateren. U kunt het laser aftercare 
complex opnieuw aanbrengen binnen een uur 
na de behandeling en op de dagen tussen de 
laserbehandelingen in.

 • Als u meer laser performance gel en laser 
aftercare complex wilt kopen, raadpleeg dan 
de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura  
of vraag het Philips Skincare-expertteam.

5.1.5 Het apparaat reinigen en opbergen
 1  Maak de behandelkop los en spoel deze 

af onder de lopende kraan. Reinig de kop 
met de borstel en droog hem af. Reinig het 
apparaat met het schoonmaakdoekje. Reinig 
het laservenster met een nat wattenstaafje en 
veeg dit droog met de doek.
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Het duurt maximaal 10 minuten om één zone te 
behandelen (dus 30 minuten voor een volledige 
gezichtsbehandeling). Behandeltijden worden 
waarschijnlijk korter na een paar behandelingen, 
tot ongeveer 6 minuten per zone. Deze tijden zijn 
slechts indicaties. Baseer de duur van de behandeling 
van een zone hier niet op, maar ga door met 
behandelen totdat u het ‘zone voltooid’-geluid hoort.

C Let op:
Als u een andere intensiteitsstand kiest, als u 
de behandelkop losmaakt of als u het apparaat 
uitschakelt voordat de volledige dosis is 
toegediend, wordt het laserdoseringssysteem 
gereset en is de eerstvolgende toegepaste dosis 
een volledige dosis.

5.2.4 Behandeling van het gezicht
 • Breng laser performance gel aan tot aan de 

rand van het voorhoofd en de jukbeenderen 
rond uw ogen, zodat u de grens van het 
behandelgebied kunt zien. Zorg ervoor dat u 
geen gel in uw ogen krijgt.

 • Gebruik een volledige dosis voor elke 
zone. Bent u rechts, dan begint u om het 
gemakkelijk voor uzelf te maken met uw 
rechterwang. Dien vervolgens een dosis toe 
op de andere wang. Dien ten slotte een dosis 
toe op uw voorhoofd.

D Opmerking:
Het kan moeilijk zijn het apparaat over uw 
voorhoofd te bewegen en tegelijk goed 
huidcontact te behouden. U kunt ook het 
apparaat stilhouden en uw hoofd bewegen in 
plaats van de noodzakelijke bewegingen over 
uw voorhoofd te maken.

C Let op:
Gebruik het apparaat niet op de lippen, de 
oogleden en op het zachte gebied onder het 
oog. Behandel alleen het gebied rond het oog 
waar u bot onder de huid kunt voelen.

5.2 Hoe u één laserdosis per 
behandelzone toedient

5.2.1 Laserdoseringssysteem
Het Philips RéAura skin rejuvenation-apparaat 
werkt niet op basis van behandeltijd. Het 
werkingsprincipe is dat precies de juiste 
hoeveelheid laserenergie of dosis aan een vooraf 
bepaald behandelgebied wordt toegediend. elk 
behandelgebied (gezicht, hals, borst, handen of 
onderarmen) is in zones verdeeld. elke zone 
wordt behandeld met een vooraf ingestelde 
hoeveelheid laserenergie of dosis. Als u één dosis 
op elke zone toepast, ontvangt uw huid precies 
de juiste hoeveelheid laserenergie die nodig is om 
resultaten te bereiken. Het sneller bewegen van 
het apparaat betekent niet dat u eerder klaar bent. 
U moet nauwkeurig zijn en het apparaat op de 
correcte manier bewegen.

5.2.2 Behandelzones
Het apparaat kan op het gezicht, de hals, borst, 
handen en onderarmen worden gebruikt. 
Het gezicht is onderverdeeld in linkerwang, 
rechterwang en voorhoofd. De wangzones 
omvatten de kin, het gebied tussen lippen en 
neus en het gebied tussen ogen en oren. Het 
voorhoofd omvat het gebied tussen de ogen.

5.2.3 Behandel een zone tot u het ‘zone 
voltooid’-geluid hoort

Wanneer de juiste dosis is toegepast, maakt het 
laserdoseringssysteem een kort geluid om aan te 
geven dat u het einde van de dosis hebt bereikt.  
Dan gaat het apparaat gedurende ongeveer 4 
seconden in stand-bymodus om u gelegenheid te 
geven het naar de volgende zone te bewegen.

9
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aan/uitknop te drukken. Als de statusindicator 
weer groen brandt, kunt u doorgaan met 
uw behandeling. Als de statusindicator rood 
blijft knipperen, belt u het Philips Skincare-
expertteam op 0800-0230076 (gratis).

 • Knipperend oranje gedurende 30 seconden: 
de overbehandelingsbeveiliging is geactiveerd. 
Het apparaat wordt 24 uur vergrendeld. 
U overbehandelt wanneer u meer dan het 
aanbevolen aantal doses binnen 24 uur op uw 
huid toepast.

5.3.2 Batterijlampje
 • Knipperend groen: batterij laadt op.
 • Continu groen: batterij is helemaal opgeladen.

 • Batterijlampje uit tijdens gebruik: batterij bevat 
meer energie dan nodig is voor twee doses.

 • Continu rood: batterij bevat minder energie 
dan nodig voor twee doses.

5.2.5 Behandeling van de andere lichaamsdelen
 • Hals en borst: trek de huid strak met uw 

vrije hand voor betere resultaten. 
 • Handen: maak een vuist om te zorgen voor 

goed huidcontact. U kunt ook uw vingers 
behandelen. Goed huidcontact is daar echter 
moeilijker vanwege het kleine oppervlak. 

 • Armen: steun uw onderarm op een tafel. 
Behandel het gebied tussen elleboog en pols. 
Als u langer bent, hebt u langere onderarmen. 
Omdat het te behandelen oppervlak groter is, 
hebt u mogelijk meer dan twee doses nodig 
voor het hele behandelgebied. 

D Opmerking:
Behandel de binnenkant van uw onderarm niet, 
aangezien de huid in dit gebied heel gevoelig is. 
Behandel alleen de buitenkant.

5.3 Overzicht van lampjes en 
geluidssignalen

5.3.1 Statusindicator
 • Continu oranje: behandelkop is niet (goed) 

aangebracht.
 • Continu groen: behandelkop is goed aangebracht.

 • Continu rood: de temperatuur van het apparaat 
is te hoog of te laag. Als het apparaat oververhit 
raakt, blijft de ventilator binnenin functioneren 
om het apparaat te helpen koelen. Wanneer de 
statusindicator weer groen brandt, is het apparaat 
afgekoeld en kunt u het weer gebruiken. Gebruik 
het apparaat alleen in een droge ruimte bij een 
temperatuur tussen +10°C en +40°C.

 • Knipperend rood en foutgeluid: het apparaat is 
in foutmodus en schakelt zichzelf automatisch 
uit. Schakel het apparaat opnieuw in door op de 
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5.3.5 ‘Zone voltooid’-geluid
 • Het apparaat produceert een geluid wanneer 

de juiste laserdosis op een zone is toegepast. 
Na het geluid gaat het apparaat gedurende  
4 seconden in stand-by en u kunt het naar 
een andere zone bewegen.

D Opmerking:
Ga altijd door met de behandeling totdat u 
het ‘zone voltooid’-geluid hoort. Als u dit niet 
doet, leidt dit tot ongelijke behandelingen en 
suboptimale resultaten.

5.3.3 Rood huidcontactlampje
 • Als de behandelkop niet rood brandt, is 

deze niet volledig in contact met de huid. 
Plaats de behandelkop op de huid zodat de 
contactpennen volledig in contact met de huid 
zijn. U kunt iets meer gel gebruiken om het 
huidcontact te verbeteren.

5.3.4 Behandellampjes en zoemend geluid
 • Continu groen licht en zoemend geluid: 

laserenergie wordt onafgebroken toegepast. 
Dit betekent dat u goed huidcontact hebt, dat 
het apparaat de juiste hoek heeft en dat u het 
met de juiste snelheid beweegt.

 • Knipperend groen licht en zoemend geluid: 
de laser is onderbroken. Zorg ervoor dat de 
behandelkop volledig huidcontact heeft, de 
juiste hoek heeft en met de juiste snelheid 
wordt bewogen.

90°

90°
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6.2 Huidreacties en 
bijwerkingen

6.2.1 Waargenomen sensaties tijdens de 
behandeling

U kunt een prikkend of stekend gevoel ervaren 
wanneer de laser uw huid behandelt. Uw huid 
kan ook warm worden en u kunt ook enige pijn 
ervaren. Het ongemak neemt af naarmate uw 
huid aan de behandeling went. Het ongemak dat  
u ervaart, kan afhangen van het volgende:
 • Gebruikte intensiteit

er is minder ongemak bij lagere intensiteit, 
maar de doeltreffendheid van de behandeling 
is ook lager. Stand 1 is alleen bedoeld voor 
oefenen. U bereikt alleen goede resultaten 
met stand 2 en 3.

 • Behandelgebied
De gevoeligheid van de behandelgebieden 
varieert. Het gezicht is bijvoorbeeld gevoeliger 
dan de handen. Zelfs zones binnen een 
behandelgebied kunnen in gevoeligheid 
verschillen. Het voorhoofd is bijvoorbeeld 
minder gevoelig dan het bovenlipgebied.

 • Gewenningsniveau
Tijdens de eerste behandelingen zijn normale 
huidreacties en -sensaties intenser. Dit neemt 
af naarmate uw huid aan de laser went.

 • Duur van de behandeling
Hoe meer bewegingen u met het apparaat 
over hetzelfde gebied maakt, des te sterker zal 
de huid in dit gebied reageren. 

 • Persoonlijke gevoeligheid
Iedereen heeft een andere pijndrempel. Het 
niveau van ongemak dat een persoon ervaart, 
kan ook verschillen afhankelijk van factoren als 
hormoonniveaus, spanning en ziekte. 

D Opmerking:
Milde tot matige pijn is normaal. Als u ernstig 
ongemak of pijn ervaart, probeer het apparaat 
dan te gebruiken met een lagere intensiteit. Gun 
uzelf enige tijd om vertrouwd te raken met het 
apparaat en het behandelgevoel. Als stand 1 
ernstig ongemak blijft veroorzaken na een aantal 
behandelingen, gebruik het apparaat dan niet 
meer en bel het Philips Skincare-expertteam  
op 0800-0230076 (gratis).

6 Hoe uw huid op 
de behandelingen 
reageert

6.1 Zonbescherming
Blootstelling aan de zon kan ongewenste 
pigmentatie veroorzaken, vooral tussen de 
behandelingen in, wanneer uw huid gevoeliger 
is voor UV-licht. U kunt uw huid als volgt 
beschermen en het celvernieuwingsproces 
bevorderen:
 • Vermijd significante blootstelling aan de 

zon (bijv. zonnebrand of bruinen) en 
kunstmatig bruinen gedurende ten minste 
2 weken voor, tijdens en 2 weken na de 
behandeling. Gebruik buiten deze periode een 
zonbeschermingsfactor van 30 of hoger op de 
behandelde gebieden.

 • Gebruik ook factor 30 wanneer u gaat 
zonnebaden of kunstmatig bruinen gedurende 
ten minste 3 maanden na uw laatste behandeling.

D Opmerking:
Om ervoor te zorgen dat de zonbescherming 
of het huidverzorgingsproduct goed wordt 
geabsorbeerd door de huid moet u dit ten minste 
20 minuten voor het blootstellen van uw huid aan 
UV-licht aanbrengen. Breng de zonbescherming 
of het huidverzorgingsproduct iedere twee uur 
opnieuw aan, vooral buiten, aangezien het in 
de loop van de dag van de huid kan worden 
afgeveegd. 

D Opmerking:
Bedenk dat goede zonbescherming helpt om uw 
huidverjongingsresultaten te behouden, ook na de 
behandelperiode.
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6.2.3 Huidreacties in de dagen of weken na 
de behandeling

Als resultaat van de celvernieuwing in uw huid 
kunt u het volgende ervaren:
 • Droge en schilferige huid

U kunt een ruwere en drogere huid hebben 
die schilfert gedurende enkele dagen of 
weken na de behandeling. De schilfers zijn 
dode huidcellen. Dit is normaal en neemt 
in de loop van de tijd af. Om de droogheid 
te verminderen brengt u het laser aftercare 
complex royaal aan wanneer dat nodig is.

 • Gevoelige huid
Uw huid kan gevoeliger zijn voor aanraking 
of temperatuurschommelingen gedurende 
enkele dagen na de behandeling. Dit is ook 
een normaal teken van celvernieuwing. 
Ga door met het gebruik van het laser 
aftercare complex, aangezien dit kalmerende 
ingrediënten bevat die speciaal zijn bedoeld 
om deze effecten te neutraliseren.

 • Kleine donkere plekjes
Op uw huid kunnen tot vier weken na 
de behandeling kleine donkere plekjes 
verschijnen. Deze plekken zijn gepigmenteerde 
huidcellen die uit de huid worden geduwd. 
Ze zijn gewoonlijk nauwelijks zichtbaar voor 
het blote oog. Naarmate de natuurlijke 
biologische processen van uw lichaam uw huid 
vernieuwen, zullen deze plekjes verdwijnen. 

6.2.4 Mogelijke bijwerkingen
Klinische studies hebben aangetoond dat Philips 
RéAura laser skin rejuvenation heel weinig 
bijwerkingen veroorzaakt. U kunt de kans op 
bijwerkingen aanzienlijk verkleinen door de 
instructies in deze gebruiksaanwijzing te volgen  
en een goede zonbescherming te gebruiken  
(zie ‘Zonbescherming’).
Hoewel het risico op bijwerkingen klein is, zijn 
de volgende bijwerkingen mogelijk: ontsteking, 
pigmentatieveranderingen (hyperpigmentatie), 
koortsblaasjes, reactivering van het Herpes 
simplex-virus, verergering van acne of eczeem, en 
allergische reacties op de laser performance gel of 
het laser aftercare complex. Als deze bijwerkingen 
optreden, stop dan met de behandeling en neem 
contact op met uw arts.

6.2.2 Huidreacties onmiddellijk na 
behandeling

Wat u tijdens behandeling ervaart (warm, 
prikkend en stekend gevoel), kan een paar 
uur na de behandeling doorgaan en kan zelfs 
intenser worden voordat het afneemt. De meest 
voorkomende reacties direct na de behandeling 
zijn de volgende:
 • Uw huid kan rood en warm zijn tijdens en 

onmiddellijk na de behandeling. Dit is een 
natuurlijke reactie op de laser. Deze reactie 
kan sterker worden als u het apparaat 
meermalen over hetzelfde gebied beweegt. 

 • een andere veel voorkomende reactie is 
geringe zwelling van de huid, gewoonlijk in de 
vorm van geringe gezwollenheid boven de 
jukbeenderen.

 • Bovendien kan uw huid gevoeliger zijn voor 
aanraking en temperatuurschommelingen.

Deze huidreacties zijn normaal en betekenen dat 
het cellulaire vernieuwingsproces begonnen is.  
De ernst en de duur van de huidreacties hangen 
af van uw huidtype, uw persoonlijke gevoeligheid 
en omgevingscondities.
Huidreacties verdwijnen gewoonlijk binnen 12 
uur. Niettemin is het niet ongewoon dat sommige 
ongemakken langer blijven bestaan dan 12 uur als 
uw huid gevoeliger is. Controleer de reacties van 
uw huid en leg uw ervaringen vast als referentie 
voor de toekomst. Als u ongewone reacties 
ervaart of vragen hebt, aarzel dan niet contact op 
te nemen met het Philips Skincare-expertteam.

B Waarschuwing:
Begin geen nieuwe behandeling als uw huid nog 
steeds rood of gezwollen is. Dit betekent dat 
uw huid nog niet van de vorige behandeling is 
hersteld. Geef de huid meer tijd om te herstellen 
om bijwerkingen te voorkomen.
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7 Vervangen
Als u meer laser performance gel en laser 
aftercare complex wilt kopen, raadpleeg dan 
de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura of 
informeer bij het Philips Skincare-expertteam.  
U kunt zo nodig ook online nieuwe 
behandelkoppen of een nieuwe adapter, 
een nieuw etui, schoonmaakdoekje of 
schoonmaakborsteltje bestellen.

6.2.5 Wanneer u contact moet opnemen 
met uw arts

Neem contact op met uw arts en licht het Philips 
Skincare-expertteam in de volgende gevallen in:
 • Als u twijfels over de veiligheid van het 

apparaat hebt op basis van informatie in  
de gebruiksaanwijzing.

 • Als u een huid- of andere medische 
aandoening hebt of medicijnen gebruikt 
waardoor u twijfelt of het veilig voor u is om 
het apparaat te gebruiken.

 • Als u extreem ongemak tijdens of onmiddellijk 
na behandeling ervaart.

 • Als u andere huidreacties ervaart dan 
hierboven beschreven.

 • Als uw huidreactie langer duurt dan hierboven 
beschreven.

 • Als u bloedingen of niet-genezen 
verwondingen hebt, of huidbeschadigingen  
die onlangs van afmeting, textuur en/of kleur 
zijn veranderd.

 • Als u huidirritaties hebt als gevolg van de laser 
performance gel of het laser aftercare complex.

D Opmerking:
U kunt bellen met het Philips Skincare-expertteam 
op 0800-0230076 (gratis), maandag tot vrijdag 
van 8:00-20:00 uur en zaterdag van 9:00-18:00 
uur. Als u medische problemen of vragen over 
huidreacties hebt, neem dan contact op met uw 
arts en licht u het Philips Skincare-expertteam zo 
snel mogelijk in over het resultaat.
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10 Technische 
specificaties

10.0.1 Apparaat 

SC5000
Nominale spanning 100V-240V
Nominale frequentie 50Hz-60Hz
Nominaal ingangsvermogen 16 W
Beschermingsklasse IP 30 (eN60529)
Batterij Lithium-ion, 3,7 V,  

1300 mAh

10.0.2 Laser 

SC5000
Laserklasse 1M
Lasertype Diode
Uitvoergolflengte 1435 nm
Maximaal uitvoervermogen 1,5W
Duur pulsuitvoer <9 ms

B Waarschuwing:

Klasse 1M laser. Het apparaat geeft onzichtbare 
laserstraling af. Kijk niet rechtstreeks naar 
het behandelproces met optisch vergrotende 
instrumenten.

8 Milieu
Philips hecht eraan om de duurzaamste producten op 
de markt te brengen. Philips RéAura skin rejuvenation 
is dan ook ontworpen om u het beste te bieden ten 
aanzien van alle belangrijke duurzaamheidscriteria, 
zoals een bijzonder laag energieverbruik of primair 
gebruik van ecologisch vriendelijke materialen. 
Aangezien een juiste verwijdering van het apparaat 
aan het einde van zijn levensduur een integraal deel 
van ons duurzaamheidsbeleid is, vragen wij u om het 
volgende in acht te nemen:
 • Gooi het apparaat aan het einde van zijn 

levensduur niet weg met het normale huisvuil, 
maar lever het in op een door de overheid 
aangewezen inzamelpunt om het te laten 
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage 
aan een schonere leefomgeving.

 • Dit apparaat bevat een ingebouwde accu die 
niet kan worden verwijderd. Deze accu bevat 
stoffen die de omgeving kunnen vervuilen. 
Om correcte verwijdering zeker te stellen 
brengt u het apparaat naar een door de 
overheid aangewezen inzamelpunt of naar een 
Philips-servicecentrum. Het personeel van het 
inzamelpunt of het Philips-servicecentrum zorgt 
ervoor dat de accu wordt verwijderd en op 
milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.

9 Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een 
technisch probleem met uw apparaat hebt, ga dan 
naar de RéAura-website op www.philips.nl/reaura of 
neem contact op met het Philips Skincare-expertteam.
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11 Veelgestelde vragen

Vraag Antwoord

Welke resultaten kan 
ik verwachten?

Philips RéAura laser skin rejuvenation helpt u met het verbeteren van 
specifieke tekenen van veroudering. Het verwijdert alle tekenen van 
veroudering niet volledig en de resultaten verschillen van persoon tot 
persoon.

Zijn de effectiviteit en 
veiligheid van Philips 
RéAura laser skin 
rejuvenation klinisch 
bewezen?

Ja, de veiligheid en effectiviteit van Philips RéAura zijn klinisch bewezen. 
De resultaten zijn door een team onafhankelijke dermatologen bevestigd.

Zijn er foto’s van 
mensen voor en na 
het gebruiken van 
Philips RéAura laser 
skin rejuvenation?

Ja, u kunt deze foto’s vinden op www.philips.nl/myreaura. Bedenk wel dat 
de resultaten van persoon tot persoon verschillen.

Welke huidreacties 
kan ik verwachten 
tijdens en na de 
behandeling?

Tijdens behandeling kunt u de laser voelen prikken op uw huid, uw 
huid kan warm aanvoelen en u kunt enige pijn ervaren. De hoeveelheid 
ongemak hangt van verschillende factoren af. Na behandeling kan uw 
huid rood en enigszins gezwollen zijn. Voor meer details raadpleegt 
u ‘Huidreacties en bijwerkingen’ in hoofdstuk ‘Hoe uw huid op de 
behandelingen reageert’. Neem contact op met het Philips Skincare-
expertteam als u vragen of problemen hebt.

Kan ik het apparaat 
veilig gebruiken?

Als u medicijnen gebruikt of gezondheidsproblemen hebt, moet u 
‘Contra-indicaties en andere waarschuwingen’ in hoofdstuk ‘Belangrijke 
veiligheidsinformatie’ lezen voordat u het apparaat gebruikt. Wij raden 
iedereen aan dit hoofdstuk te lezen alvorens dit apparaat te gebruiken.

Kan de laser mijn huid 
beschadigen?

Nee. Het laserdoseringssysteem zorgt ervoor dat slechts een veilige 
hoeveelheid laserenergie op uw huid wordt toegepast. Volg de instructies 
in deze gebruiksaanwijzing en u kunt het laser skin rejuvenation-apparaat 
veilig gebruiken.
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Vraag Antwoord

Kan de laser mijn 
gezichtsvermogen 
beschadigen?

Het laser skin rejuvenation-apparaat heeft een geïntegreerd 
veiligheidssysteem waardoor de laserstraal niet in uw ogen kan 
schijnen wanneer het apparaat goed en volgens de instructies wordt 
gebruikt. Voor details over de veiligheidsvoorzieningen raadpleegt u 
‘Veiligheidsvoorzieningen’ in hoofdstuk ‘Belangrijke veiligheidsinformatie’. 
Gebruik het apparaat niet op de oogleden en op het zachte gebied 
onder het oog. Behandel alleen het gebied rond het oog waar u bot 
onder de huid kunt voelen.

Kan dit apparaat 
huidkanker 
veroorzaken?

Het apparaat is een laserapparaat voor huidverzorging voor thuisgebruik. 
Het is ontwikkeld met Fraxel®, de toonaangevende laserspecialisten 
voor laserhuidverzorging. Fraxel®-lasertechnologie staat bekend als 
de gouden standaard bij laser skin rejuvenation en wordt al bijna 
10 jaar gebruikt door professionele dermatologen in de VS. Het is 
een veilige, niet-invasieve methode waarmee al meer dan een half 
miljoen behandelingen zijn verricht. Het apparaat gebruikt een lagere 
lichtintensiteit dan bij professionele schoonheidssalonbehandelingen. 
Door het regelmatiger te gebruiken kunt u zichtbare resultaten 
bereiken. Klinische studies hebben aangetoond dat het product en de 
behandeling veilig zijn. De resultaatgegevens van Fraxel® wijzen niet op 
enige langetermijnbijwerking. er zijn geen aanwijzingen dat het apparaat 
bijdraagt aan, of een oorzaak is voor het ontstaan van huidkanker.

Ik heb onlangs een 
collageen- of Botox®-
injectie gehad. Kan ik 
Philips RéAura laser 
skin rejuvenation 
gebruiken?

Nee, wij adviseren u Philips RéAura laser skin rejuvenation niet te 
gebruiken als u in de afgelopen 2 weken collageen- of Botox®-injecties 
hebt gehad.

Kan ik Philips 
RéAura laser skin 
rejuvenation gebruiken 
als ik onlangs een 
professionele peeling 
of resurfacing heb 
laten doen?

Nee, gebruik de Philips RéAura niet als u onlangs een professionele 
mechanische of chemische peeling of resurfacing hebt laten doen. 
Geef uw huid voldoende tijd om van deze behandelingen te herstellen 
voordat u Philips RéAura gaat gebruiken.

Kan ik het apparaat 
gebruiken als ik griep 
heb of verkouden ben?

een verkoudheid of griep kan de behandeling pijnlijker maken.  
We raden u daarom aan te wachten totdat u bent hersteld voordat  
u de behandeling hervat. U kunt het apparaat veilig gebruiken wanneer 
u ziek bent.
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Vraag Antwoord

Kan ik het apparaat 
veilig op een tatoeage 
gebruiken?

Wij adviseren u om tatoeages niet te behandelen. Wanneer deze met 
het apparaat worden behandeld, kunnen ze enigszins vervagen. Gebruik 
het apparaat niet met de bedoeling om tatoeages te doen vervagen of 
verdwijnen, aangezien het apparaat niet doeltreffend is voor dat doel.

Wat gebeurt er als 
ik het apparaat over 
mijn wenkbrauwen of 
haargrens beweeg?

er gebeurt niets. De laser heeft geen effect op uw haar of op haargroei.

Is het apparaat 
geschikt voor mannen?

Ja, mannen kunnen ook Philips RéAura laser skin rejuvenation gebruiken. 
We raden aan het gezicht en de hals voor behandeling te scheren.

Waar kan ik 
ondersteuning krijgen 
als ik vragen heb?

U kunt advies en antwoorden krijgen van het Philips Skincare-
expertteam. U kunt ze bereiken per telefoon op 0800-0230076 (gratis) 
of per e-mail of chat via www.philips.nl/myreaura. De openingstijden zijn 
maandag tot vrijdag van 8:00-20:00 uur en zaterdag van 9:00-18:00 uur. 
Voor medische aangelegenheden en vragen moet u contact opnemen 
met uw arts.

Vereist het apparaat 
onderhoud en wat is 
de garantie?

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd (zie hoofdstuk 
‘Philips RéAura gebruiken’). Het wordt geleverd met een garantie van 
twee jaar, mits u het apparaat gebruikt volgens de instructies in deze 
gebruiksaanwijzing.

Kan ik het apparaat 
gebruiken zonder de 
laser performance gel 
te gebruiken?

Nee, u moet de laser performance gel gebruiken die speciaal voor 
de lasertechnologie in dit apparaat is ontwikkeld. De gel zorgt ervoor 
dat uw huid gelijkmatig wordt behandeld en dat u optimale resultaten 
bereikt.

Waar kan ik meer 
laser performance 
gel of laser aftercare 
complex krijgen?

Raadpleeg de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura of informeer bij het 
Philips Skincare-expertteam.
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Vraag Antwoord

Kan ik een andere gel 
of crème gebruiken 
in plaats van de laser 
performance gel?

Nee, andere gels of crèmes kunnen tot meer pijn, ongewenste 
bijwerkingen en huidirritatie leiden. De laser performance gel is speciaal 
ontwikkeld voor de lasertechnologie die in dit apparaat wordt gebruikt. 
De gel zorgt ervoor dat uw huid gelijkmatig wordt behandeld en dat u 
optimale resultaten bereikt. er wordt geen garantie gegeven als u andere 
crèmes of gels gebruikt.

Kan ik het apparaat 
gebruiken om mijn 
dagcrème dieper in 
mijn huid door te 
laten dringen?

Nee, het apparaat is hiervoor niet bedoeld. Gebruik alleen de laser 
performance gel met dit apparaat. Het laser aftercare complex kan na 
de behandeling worden gebruikt om de huid te kalmeren en vocht in te 
brengen.

Hoe dikwijls moet 
ik het apparaat 
gebruiken na het 
programma van  
8 weken?

U kunt uw huid zo vaak blijven behandelen als nodig is om de resultaten 
te handhaven, zolang u maar niet vaker behandelt dan tweemaal per 
week. Zorg ervoor dat er ten minste 48 uur tussen de behandelingen zit. 
Gebruik niet meer dan één dosis per zone per behandeling.
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12 Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van 
het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande 
informatie, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam via 0800-0230076 (gratis).

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat 
werkt niet.

De accu is leeg. Laad het apparaat op.

De behandelkop is niet goed 
bevestigd.

De statusindicator brandt continu oranje 
om aan te geven dat de behandelkop niet 
goed is bevestigd. Volg de instructies in ‘een 
RéAura-behandeling van het hele gezicht in 
detail’ in hoofdstuk ‘Philips RéAura gebruiken’ 
om de behandelkop goed te bevestigen.

De behandelkop zit verstopt 
met laser performance gel.

U hebt te veel laser performance gel op de 
huid aangebracht. U moet niet meer dan 
een hoeveelheid ter grootte van een erwt 
op elke zone gebruiken. Als de behandelkop 
verstopt raakt tijdens het gebruik, maakt 
u de kop los van het apparaat om deze te 
reinigen. Bedenk dat door het verwijderen 
van de behandelkop het apparaat wordt 
gereset. De volgende laserdosis die 
wordt toegediend, is een volledige dosis. 
Gebruik maximaal één dosis per zone om 
overbehandeling te voorkomen.

U hebt de behandelkop niet goed gereinigd. 
Verwijder de behandelkop en reinig deze 
goed volgens de instructies in hoofdstuk 
‘Philips RéAura gebruiken’.

U oefent te veel druk uit. Oefen slechts lichte druk uit om ervoor 
te zorgen dat de contactpennen volledig 
in contact zijn met de huid. Als er volledig 
huidcontact is, gaat de behandelkop rood 
branden. Als het apparaat met de juiste 
snelheid wordt bewogen, branden de 
behandellampjes groen.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat is blootgesteld 
aan een belangrijke 
verandering in temperatuur, 
druk of vochtigheid.

Laat het apparaat maximaal 3 uur 
acclimatiseren voordat u het gebruikt. Het 
apparaat kan alleen worden gebruikt bij 
temperaturen tussen +10°C en +40°C.

Het apparaat is defect. Neem contact op met het Philips Skincare-
expertteam.

Het apparaat 
schakelt plotseling 
uit.

De batterij is leeg. Laad het apparaat op.

Het apparaat is te warm of 
te koud.

De statusindicator brandt continu rood 
omdat de temperatuur in het apparaat 
te hoog of te laag is. De ventilator in het 
apparaat blijft werken om het apparaat te 
helpen koelen. Wanneer de statusindicator 
weer continu groen brandt, is het apparaat 
afgekoeld en kunt u het opnieuw gebruiken. 
Als het apparaat zo heet is dat het in korte 
tijd niet voldoende kan afkoelen, schakelt het 
na 5 minuten volledig uit. Wacht totdat het 
apparaat is afgekoeld voordat u het opnieuw 
gebruikt. Als het apparaat te koud is, brengt 
u het naar een warmere ruimte, wacht u een 
tijdje en probeert u het apparaat opnieuw 
in te schakelen. Wanneer de statusindicator 
weer continu groen brandt, is het apparaat 
warm genoeg en kunt u het opnieuw 
gebruiken.

Het apparaat is in foutmodus. Schakel het apparaat in door op de aan/
uitknop te drukken. Als de statusindicator 
weer groen brandt, kunt u de behandeling 
voortzetten. Als de statusindicator blijft 
knipperen, neemt u contact met het  
Philips Skincare-expertteam.

Het apparaat heeft 
overbehandeling 
gedetecteerd en de 
overbehandelingsbeveiliging is 
geactiveerd.

De statusindicator knippert oranje 
gedurende 30 seconden; het apparaat 
schakelt automatisch uit en blijft 24 uur 
vergrendeld wanneer binnen 24 uur 
meer dan het aanbevolen aantal doses is 
toegediend. U moet 24 uur wachten totdat 
het apparaat wordt ontgrendeld. Volg de 
instructies voor het aantal van doses voor elk 
behandelgebied.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De 
statusindicator 
brandt continu 
rood wanneer 
ik het apparaat 
inschakel en 
ik hoor een 
ventilator.

De ruimte waarin u het 
apparaat hebt bewaard, is te 
warm of te koud.

Als het apparaat te warm is, schakelt u 
het uit, brengt u het naar een koudere 
ruimte en wacht u totdat het afkoelt. Na 30 
minuten probeert u het apparaat opnieuw 
in te schakelen. Als het apparaat te koud is, 
brengt u het naar een warmere ruimte en 
wacht u een tijdje. Als de temperatuur tot 
boven de +10°C is gestegen, kunt u het 
apparaat opnieuw inschakelen en gaat de 
statusindicator groen branden.

De 
statusindicator 
knippert rood 
wanneer ik 
het apparaat 
inschakel. Ik hoor 
een foutgeluid  
en dan schakelt 
het apparaat 
zichzelf uit.

Het apparaat is te warm of 
te koud.

Wacht ongeveer 30 minuten om het 
apparaat te laten afkoelen of opwarmen. 
Gebruik het apparaat bij temperaturen 
tussen +10°C en +40°C.

Het apparaat is in foutmodus. Schakel het apparaat in door op de aan/
uitknop te drukken. Als de statusindicator 
weer groen brandt, kunt u de behandeling 
voortzetten. Als de statusindicator blijft 
knipperen, neem dan contact op met het 
Philips Skincare-expertteam.

Tijdens het 
opladen wordt 
de adapter warm.

Dit is normaal. U hoeft niets te doen.

Ik hoor het 
geluid van een 
ventilator tijdens 
de behandeling.

Dit is normaal. Het apparaat 
heeft een ventilator nodig 
voor het afkoelen.

Geen actie vereist. U kunt doorgaan met uw 
behandeling.

Het 
batterijlampje 
brandt niet 
wanneer ik de 
adapter in het 
stopcontact 
plaats.

U hebt de kleine stekker niet 
goed in de aansluitopening 
van het apparaat geplaatst, of 
u hebt de adapter niet goed 
in het stopcontact geplaatst.

Zorg ervoor dat u de kleine stekker goed in 
de aansluitopening van het apparaat plaatst 
en de adapter goed in het stopcontact 
plaatst.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het stopcontact werkt niet. Controleer dit door een ander apparaat op 
hetzelfde stopcontact aan te sluiten.

Het 
batterijlampje 
brandt continu 
rood, hoewel ik 
het apparaat heb 
opgeladen.

U hebt het apparaat 
opgeladen op een plaats waar 
de temperatuur te hoog of te 
laag was.

Laad het apparaat niet op in een warme 
ruimte of dicht bij een radiator of andere 
warmtebron. Laad het niet op in een te 
koude ruimte. De temperatuur voor opladen 
en gebruik ligt tussen +10°C en +40°C.

Wanneer ik het 
apparaat oplaad, 
knippert de 
statusindicator 
rood en hoor ik 
een foutgeluid.

U laadt het apparaat op 
een plaats op waar de 
temperatuur te hoog is.

Laad het apparaat niet op in een warme 
ruimte of dicht bij een radiator of andere 
warmtebron. De temperatuur voor opladen 
en gebruik ligt tussen +10°C en +40°C.

Ik heb het 
apparaat 
ingeschakeld, 
maar kan geen 
intensiteitsstand 
kiezen.

U moet het apparaat resetten. Om het apparaat te resetten schakelt u het 
uit en dan weer in. Als u nog steeds geen 
intensiteitsstand kunt kiezen, bel dan het 
Philips Skincare-expertteam.

Nadat ik een 
intensiteitsstand 
heb gekozen, 
blijft het 
intensiteitslampje 
knipperen.

U moet het apparaat resetten. Om het apparaat te resetten schakelt u het 
uit en dan weer in. Als u nog steeds geen 
intensiteitsstand kunt kiezen, bel dan het 
Philips Skincare-expertteam.

De 
behandellampjes 
gaan zelden 
branden tijdens 
behandeling.

U beweegt het apparaat 
vermoedelijk te snel of te 
langzaam.

Als u geen zoemend geluid hoort, beweegt 
u het apparaat te langzaam of te snel. 
Probeer het apparaat sneller of langzamer te 
bewegen. Als de behandellampjes branden, 
als de behandelkop continu rood brandt en 
u een zoemend geluid hoort, beweegt u het 
apparaat met de juiste snelheid en is er goed 
huidcontact.

Het laservenster kan vuil zijn. Reinig het laservenster (zie hoofdstuk  
‘Philips RéAura gebruiken’).
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De contactpennen van de 
behandelkop zijn niet volledig 
in contact met de huid.

Oefen lichte druk uit om voor volledig 
huidcontact te zorgen. Als de contactpennen 
volledig in contact zijn, gaat de behandelkop 
rood branden. Als het apparaat met de 
juiste snelheid wordt bewogen, branden de 
behandellampjes groen.

U hebt geen laser 
performance gel op uw huid 
aangebracht.

Het is essentieel dat u de gel gebruikt om 
te zorgen voor goed huidcontact en voor 
gemakkelijk glijden over de huid.

Ik voel de 
laserstraal 
op mijn huid 
niet tijdens 
behandeling.

De behandelkop is niet 
volledig in contact met de 
huid.

Oefen lichte druk uit om voor volledig 
huidcontact te zorgen. Als de contactpennen 
volledig in contact zijn, branden de 
behandellampjes groen en brandt de 
behandelkop rood.

U beweegt het apparaat te 
snel of te langzaam.

Als u geen zoemend geluid hoort, beweegt 
u het apparaat te langzaam of te snel. 
Probeer het apparaat sneller of langzamer te 
bewegen. Als de behandellampjes branden, 
als het lampje in de behandelkop continu 
rood brandt en u een zoemend geluid 
hoort, beweegt u het apparaat met de juiste 
snelheid en is er goed huidcontact.

Het apparaat 
wordt warm 
tijdens 
behandeling.

Dit is normaal. U hoeft niets te doen.
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