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Banbrytande teknik mot åldrande
Synliga resultat

Philips RéAura hudföryngrande laser är ett banbrytande program mot åldrande

som ger dig strålande hy på 8 veckor. Den är utvecklad med hjälp av Fraxel®-

laserteknik, stimulerar hudens naturliga cellförnyelseprocess och angriper flera

tecken på åldrande.

Synliga resultat som bekräftas av dermatologer*

Minskar fina linjer – 81 %**

Jämnar ut hudton – 83 %***

Jämnar ut hud - 86%***

MyRéAuras behandlingsguide – tips för bästa resultat

Anpassa din behandlingsplan

Läs vad andra har skrivit på gemenskapen MyRéAura

Följ upp dina resultat med behandlingsdagboken på MyRéAura

Använd Philips RéAura i tre enkla steg

Steg 1: applicera lasergelen

Steg 2: Använd laserenheten för hudföryngring

Steg 3: Använd Laser aftercare complex

Exklusiva råd från Philips hudvårdsexperter

Exklusiv rådgivning från Philips hudvårdsexperter



Hudföryngrande laser SC5000/00

Funktioner

Minskar fina linjer – 81 %**

Philips RéAura stimulerar produktion av

kollagen för att minska fina linjer, t.ex. runt

ögon och mun eller på kinderna.** Resultat

observerades av dermatologer hos 81 % av

användarna, efter 12 veckors användning i

hemmet av 64 användare. Resultaten bygger

på analys av före- och efterbilder utförd av

oberoende dermatologer.

Jämnar ut hudton – 83 %***

Philips RéAura ger en jämnare hudton och

minskar ålders- och solfläckar märkbart.***

Resultat observerades av dermatologer hos 83

% av användarna, efter 12 veckors användning i

hemmet av 64 användare. Resultaten bygger

på analys av före- och efterbilder utförd av

oberoende dermatologer.

Jämnar ut hud - 86%***

Philips RéAura stimulerar cellförnyelse i de

djupare hudlagren, vilket ger en jämnare

hudyta.**** Resultat observerades av

dermatologer hos 86 % av användarna, efter 12

veckors användning i hemmet av 64

användare. Resultaten bygger på analys av

före- och efterbilder utförd av oberoende

dermatologer.

Philips hudvårdsexperter

Våra hudvårdsexperter har mycket erfarenhet

att dela med sig av. De kan hjälpa dig att ta

fram en personlig behandlingsplan, tolka

resultaten av din hudvård eller lösa problem

kring RéAura. Du kan kontakta dem via telefon

och e-post eller på MyRéAura.

Personanpassad behandlingsplan

Med MyRéAura kan du sätta egna unika

behandlingsmål genom hudanalys. Den kan

du göra på www.philips.co.uk/reaura, eller i

butiken där du köper RéAura. Philips

hudvårdsexperter väntar på att få hjälpa dig

med din hudanalys, så ring dem!

Läs vad andra har skrivit

Gemenskapen MyRéAura är en exklusiv plats

där du kan få kontakt med andra RéAura-

användare, dela erfarenheter och se hur andra

upplever sina behandlingar.

Följ upp dina resultat

Din behandlingsdagbok på MyRéAura är ett

bra sätt att hålla koll på din behandlingsplan

och följa upp dina resultat.

Lasergel

Lasergelen är en viktig del av Philips RéAura

hudföryngrande laser. Den ger optimal

hudkontakt och ett lätt glid för Philips RéAura-

laserenheten för hudföryngring. Gelen har

utformats särskilt för Philips av tillverkarna av

lasertekniken Fraxel®. Om gelen inte används

kan huden behandlas ojämnt. Testad av

dermatologer. Hypoallergen. Oparfymerad.

Motverkar acne (täpper inte igen porerna).

Laserenhet för hudföryngring

Under behandlingen strålas tusentals

mikroskopiska laserstrålar ned i överhuden och

läderhuden. Det utlöser en naturlig

cellförnyelseprocess. Gamla och skadade

hudceller ersätts med nya, fräscha hudceller

som innehåller mer kollagen. Upprepade

behandlingar förstärker kollagennätverket och

gör det tätare. Resultatet blir en jämnare

hudyta och en minskning av fina linjer.

Samtidigt trycks pigmenterade hudceller ut ur

huden, vilket ger huden en jämnare ton.

Laser aftercare complex

Efterbehandlingen Laser aftercare complex är

en viktig del av Philips RéAura hudföryngrande

laser. Den ger huden fukt under

cellförnyelseprocessen när du har använt

Philips RéAura-laserenheten.

Efterbehandlingssystemet innehåller lugnande

kamomill, johannesört och edelweissextrakt

som är kända för sina antiinflammatoriska

egenskaper. Särskilt framtaget för Philips av

tillverkarna av lasertekniken Fraxel®

. Testad av dermatologer. Hypoallergen.

Oparfymerad. Motverkar acne (täpper inte igen

porerna).
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Laserklass: 1M

Lasertyp: Diod

Våglängd: 1435 nm

Tillämpningsområden

Ansikte och kropp: Ansikte, Nacke, Bröst,

Händer, Armar

Medföljande tillbehör

Laddare: Flerspänningsladdare

Anvisningar för användning: Demo-DVD,

Komplett användarhandbok

Förvaring: Fodral

Effekt

Laddningstid: 60 minuter, Första laddningen, 3

timmar

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Drifttid: 1 laddning räcker för behandling av

alla kroppsdelar

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara

inställningar

3 intensitetsnivåer: 1 för övning, 2 och 3 för

resultat

Child lock (Barnlås): Barnsäker tack vare

löstagbart munstycke

Ögonskydd: Går inte att rikta in i ögonen

Skydd mot överbehandling: Låses i 24 timmar

vid överbehandling

Service

Garanti: 2 års global garanti

* Efter 12 veckors användning i hemmet av 64 användare.

Resultaten bygger på analys av före- och efterbilder

utförd av oberoende dermatologer.
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