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Förhindra håråterväxt
njut av len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem använder lätta ljuspulser för att

stimulera hårroten att gå in i en vilofas. Håret ramlar av naturligt och återväxten

hämmas. Om du använder det en gång varannan vecka får du mjuk hud varje dag.

Effektiv håråterväxtkontroll

Kroppsshårsåterväxtkontroll

IPL-teknik (Intense Pulsed Light)

Lämplig för hemmabruk

Skonsam att använda

Hår elimineras innan de visar sig

Tillämpningsområden

Bodygroom-kroppsstrimmer ingår för förrakning och känsliga områden

För bröstkorg, mage, ben, underarmar, rygg och pubesområde

Lämpliga hår- och hudtyper

INTE lämplig för rött, grått, ljusblont hår och hudtyp VI



IPL-hårborttagningssystem TT3000/01

Funktioner

Bodygroom-kroppsstrimmer ingår

Med originalet Bodygroom förrakar du

appliceringsområdena utan hårutdragningar,

skärsår eller hudirritation och trimmar och rakar

känsliga kroppsområden

IPL-teknik

I Philips Lumea finns en innovativ ljusbaserad

teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light)

som har utvecklats utifrån teknik som används

för hårborttagning i professionella

skönhetssalonger. Med Philips Lumea får du

den innovativa tekniken i ett utförande för

hemmabruk och du kan använda den var som

helst och när det passar dig.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt)

mörkblont, brunt och svart hår. Philips Lumea

fungerar INTE effektivt på (naturligt) rött, grått,

ljusblont och ljusblont hår. Philips Lumea

passar inte för mycket mörk hud (hudtyp VI)

Mjukare resultat än med ett blad

Hår elimineras innan de visar sig

Appliceringsområden på kroppen

Philips Lumea för män har utvecklats i nära

samarbete med ledande dermatologer för en

effektiv och mild behandling på armar,

underarmar, axlar, mage, pubesområde (utom

skrotum), ben, bröstkorg och rygg.

Kroppsshårsåterväxtkontroll

Philips Lumea för män ger lätta ljuspulser till

hårrötterna. Håret fälls naturligt och

håråterväxten hindras. Upprepad behandling

varannan vecka för underarmar, pubesområdet,

bröstkorgen, magen, benen och ryggen håller

huden len varje dag. Behandlingen blir som

mest effektiv om du rakar området före

behandling med den medföljande Bodygroom-

kropsstrimmern så länge du upplever

håråterväxt.

Lampan behöver inte bytas ut

Philips Lumea är utrustad med en lampa som

har en livslängd på 80 000 ljussignaler
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Specifikationer

Funktioner

3 cm² stort behandlingsfönster: För effektiv

behandling av större ytor

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din

egna hudtyp

integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-

filter

lampa som visar att apparaten är klar att

använda: Indikerar rätt användning på huden

Tillbehör

Förvaringsfodral: medföljer

Rengöringsduk: medföljer

AC/DC-adapter/-laddare: medföljer

Tekniska specifikationer

Batterityp: Litiumjon

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: 7,5 W

Spänning: 100–240 V

Lampenerginivå: 2 - 6,5 J/cm² (beroende på

den valda inställningen)

Ljusspektrum: >570 nm

Högprestandalampa: Producerar > 80 000

ljussignaler

Logistisk information

Ursprungsland: Ungern

Medföljande tillbehör

Anvisningar för användning: Komplett

användarhandbok, Snabbstartshandbok

Effekt

Laddningstid: 100 minuter

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Drifttid: Minst 320 ljussignaler

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara

inställningar

Säkerhetsringsystem: Förhindrar oavsiktliga

ljussignaler

Service

Garanti: 2 års global garanti
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