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Baanbrekende antiverouderingstechnologie

Zichtbare resultaten

Philips RéAura laser skin rejuvenation is een baanbrekend

antiverouderingsprogramma waarmee u in 8 weken een stralende huid krijgt. Het

programma is gebaseerd op Fraxel®-lasertechnologie, stimuleert het natuurlijke

celvernieuwingsproces en pakt diverse tekenen van huidveroudering aan.

Zichtbare resultaten, bevestigd door dermatologen*

Vermindert fijne lijntjes - 81%**

Maakt de huid egaler van teint - 83%***

Verbetert de huidtextuur - 86%****

MyRéAura-onlinebehandelplan voor het beste resultaat

Maak uw eigen behandelplan

Lees de meningen van anderen binnen de MyRéAura Community

Volg uw voortgang met behulp van uw behandeldagboek op MyRéAura

Aan de slag met Philips RéAura in drie eenvoudige stappen.

Stap 1: breng de laser performance gel aan

Stap 2: gebruik het laser skin rejuvenation-apparaat

Stap 3: breng laser aftercare complex aan

Exclusief advies van onze Philips Skincare-experts

Exclusief advies van het Philips Skincare-expertteam
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Kenmerken

Vermindert fijne lijntjes - 81%**

Philips RéAura stimuleert de aanmaak van

collageen om fijne lijntjes, bijvoorbeeld rond

de ogen en mond en op de wangen, te

verminderen.** Waargenomen door

dermatologen bij 81% van de gebruiksters, na

12 weken thuisgebruik door 64 gebruiksters.

Resultaten zijn gebaseerd op analyse van

foto's van voor en na de behandeling door

onafhankelijke dermatologen.

Maakt de huid egaler van teint - 83%***

Philips RéAura bereikt een egalere huidsteint

en een zichtbare vermindering van

ouderdomsvlekken en pigmentvlekken.***

Waargenomen door dermatologen bij 83% van

de gebruiksters, na 12 weken thuisgebruik door

64 gebruiksters. Resultaten zijn gebaseerd op

analyse van foto's van voor en na de

behandeling door onafhankelijke

dermatologen.

Verbetert de huidtextuur - 86%***

Philips RéAura stimuleert celvernieuwing in de

diepere huidlagen voor een gladdere

huidstructuur.**** Waargenomen door

dermatologen bij 86% van de gebruiksters, na

12 weken thuisgebruik door 64 gebruiksters.

Resultaten zijn gebaseerd op analyse van

foto's van voor en na de behandeling door

onafhankelijke dermatologen.

Philips Skincare-expertteam

Ons Skincare-expertteam heeft jarenlange

ervaring op het gebied van schoonheid en

staat voor u klaar. Onze experts kunnen u

helpen bij het opzetten van uw persoonlijke

behandelplan, het interpreteren van uw

resultaten, of bij het bespreken van zorgen met

betrekking tot RéAura. U kunt contact opnemen

via de telefoon, e-mail en MyRéAura.

Persoonlijk behandelplan

Met MyRéAura kunt u uw eigen

behandeldoelen definiëren via een

huidconsultatie. U kunt dit zelf doen op

www.philips.nl/reaura, of u kunt dit laten doen

in de winkel waar u uw RéAura aanschaft. Ons

Philips Skincare-expertteam helpt u graag met

uw huidconsultatie. U hoeft hen alleen even te

bellen.

Meningen van anderen lezen

De MyRéAura Community is een exclusieve

plek waar u in contact kunt komen met andere

RéAura-gebruiksters, ervaringen kunt delen en

kunt zien hoe andere gebruiksters hun

behandeling hebben ervaren.

Uw voortgang volgen

Met uw MyRéAura dagboek kunt u de

voortgang van uw behandelplan en de

resultaten heel eenvoudig bijhouden.

Laser performance gel

De laser performance gel is een belangrijk

onderdeel van Philips RéAura laser skin

rejuvenation. Deze gel zorgt voor optimaal

huidcontact en zorgt ervoor dat het RéAura-

apparaat soepel over uw huid glijdt. De gel is

speciaal voor Philips ontwikkeld door de

makers van Fraxel®-lasertechnologie. Zonder

gebruik van de gel kan de huid ongelijkmatig

worden behandeld. Getest door dermatologen.

Hypoallergeen. Ongeparfumeerd. Non-

comedogeen (verstopt de poriën niet).

Laser skin rejuvenation apparaat

Tijdens de behandeling bereiken duizenden

microscopische laserstraaltjes de epidermis

(opperhuid) en de dermis (lederhuid). Dit leidt

tot 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 wordt opgehoopt

pigment uit de huid geduwd. Dit draagt bij aan

een egalere teint van uw huid.

Laser aftercare complex

Het laser aftercare complex is een belangrijk

onderdeel van Philips RéAura laser skin

rejuvenation. Het hydrateert de huid tijdens het

celvernieuwingsproces na gebruik van het

Philips RéAura laser skin rejuvenation-

apparaat. Het aftercare complex bevat

kalmerende kamille en extracten van sint-

janskruid en edelweiss, bekend om hun

ontstekingsremmende werking. Ontwikkeld

voor Philips door de makers van Fraxel®-

lasertechnologie. Getest door dermatologen.

Hypoallergeen. Ongeparfumeerd. Non-

comedogeen (verstopt de poriën niet).

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Laserklasse: 1M

Lasertype: Diode

Uitvoergolflengte: 1435 nm

Toepassingsgebieden

Gezicht en lichaam: Gezicht, Hals, Borst,

Handen, Armen

Meegeleverde artikelen

Oplader: Oplader voor verschillende voltages

Instructies voor gebruik: Demo-DVD,

Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Vermogen

Oplaadtijd: 60 minuten, Eerste keer opladen: 3

uur

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: Eén keer opladen is genoeg voor

alle lichaamszones

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

3 intensiteitinstellingen: 1 om te oefenen, 2 en

3 voor resultaten

Kinderslot: Afneembaar uiteinde als kinderslot

Oogbescherming: Onmogelijk om in de ogen

te schijnen

Beveiliging tegen oververhitting: Wordt 24 uur

vergrendeld bij te lange behandeling

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

* Na 12 weken thuisgebruik door 64 gebruiksters.

Resultaten zijn gebaseerd op analyse van foto's van

voor en na de behandeling door onafhankelijke

dermatologen.
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