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Glatt og hårfri hud i seks måneder*
3 intelligente tilbehør som gir optimale resultater

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknologi er vår mest effektive IPL. Lumea er

utformet for praktisk behandling hjemme og passer perfekt til hver eneste kurve. I

tillegg tilpasser Lumea programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder.

Langvarig glatt hud med Lumea IPL-teknologi

Avansert IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister

Beviselig skånsom og effektiv behandling

Passer til en rekke hår- og hudtyper

SenseIQ-teknologi for tilpasset hårfjerning 

Bruk med eller uten ledning

Profesjonell IPL-behandling for kroppsområdene dine

Smart tilleggsutstyr som tilpasser programmer til alle kroppsområder

Presisjonstilbehør for bikinilinje og armhuler

Kroppstilbehør med buet utforming

Ansiktstilbehør for presisjon med ekstra filter

Maksimal frihet, svært enkelt

Med SmartSkin-sensor

Lumea IPL-appen. Med deg gjennom hele prosessen

Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
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Høydepunkter

Lumea forhindrer gjenvekst av hår*

IPL står for intenst pulset lys. Philips Lumea

bruker forsiktige lyspulser på hårroten for å få

hårsekken til å gå i dvale. Dette gjør at

hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar

behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk

å ta på. Behandlingen for å unngå gjenvekst er

sikker og skånsom, selv på sensitive områder.

Philips Lumea er klinisk

testet og utviklet i samarbeid med

hudspesialister for en enkel og effektiv

behandling hjemme hos deg selv.

Bevist effekt

Objektive studier viser opptil 92 %

hårreduksjon etter tre behandlinger**. Utfør de

fire første behandlingene hver andre uke og de

neste åtte behandlingene hver fjerde uke. Etter

tolv behandlinger får du seks hårfrie måneder

med glatt hud*.

Passende hår- og hudtyper

Philips Lumea Prestige er effektiv på en rekke

hår- og hudtyper. Den fungerer på naturlig

mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger

fra veldig hvit til mørkebrun. IPL-systemet

trenger en kontrast mellom pigmentet i

hårfargen og pigmentet i hudtonen, så derfor

(som med andre IPL-baserte behandlinger) kan

ikke Lumea brukes til å behandle hvitt, grått,

lys blondt eller rødt hår. Den passer heller ikke

for veldig mørk hud.

SenseIQ-teknologi

Senses. SmartSkin-sensoren fra Lumea

registrerer hudtonen og angir den mest

komfortable lysinnstillingen for deg. Tilpasser.

Intelligente tilbehør justerer programmer som

er skreddersydd for alle kroppsområder.

Skånsom. SmartSkin-sensoren er utviklet i

samarbeid med hudspesialister og er inspirert

av deg for å kunne gi en skånsom hårfjerning

som varer lenge, selv på ømfintlige områder***.

Behandling av kroppsområder

Kroppen din er unik. Og kroppens hud, kurver

og konturer bør også behandles unikt. Lumea-

tilbehøret for hele kroppen er formet slik at de

passer perfekt til hver eneste kurve, og de

tilpasser programmer som er skreddersydd for

alle kroppsområdene dine.

Behandlingsvinduene er utformet for å gi best

mulig kontakt med huden slik at lyset ikke

slipper unna, noe som gir deg effektive og

skånsomme behandlinger selv på ømfintlige

eller sensitive områder.

Presisjonstilbehør

Det smarte presisjonstilbehøret er middels stort

med et behandlingsvindu på 3 cm2 for

nøyaktig dekning av bikinilinjen og armhulene.

Den buede utformingen følger kroppens

konturer tett for maksimal hudkontakt. Når

tilbehøret klikkes på apparatet, får du et

skreddersydd program for kroppsdelen.

Tilbehør til kropp

Det smarte kroppstilbehøret har vårt største

behandlingsvindu på 4,1 cm2, så det er perfekt

for en rask behandling på større kroppsdeler

som ben, armer og mage. Den buede

utformingen følger kroppens konturer nøyaktig

for maksimal hudkontakt. Klikk tilbehøret på, så

får du et skreddersydd program for kroppsdelen.

83 % av alle kvinner ble fornøyd med

hårreduksjonen på bena****.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kroppsbehandling: Vindusstørrelse:

4,1 cm2, Form: Konveks bue, Tilpasset

behandling for kroppen

Tilbehør til ansiktsbehandling: Form: Flat,

Vindusstørrelse: 2 cm2, ekstra filter, Tilpasset

behandling for ansiktet

Tilbehør til presisjonsbehandling: Form:

Konkav bue, presis, Vindusstørrelse: 3 cm2,

Tilpasset behandling for armhuler, Tilpasset

behandling av bikinilinjen

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Både trådløs

bruk og bruk med ledning

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer

utilsiktede lysglimt

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-

stråler

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-sensor: Få rett innstilling på

forespørsel

Påføringstid

Legger: 8,5 min.

Bikinilinje: to minutter

Armhule: 2,5 min.

Ansiktsområder: 1,5 min

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer

>250 000 lysglimt*****

Drift

Spenning: 100–240 V

Deler som medfølger

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Brukerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Luksuriøs veske

Service

Garanti: 2-års global garanti

* Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 78 % på

bena, 64 % i bikinilinjen, 65 % i armhulene

* * Målt på bena, og etter tre behandlinger oppnår 27 av

55 kvinner 92 % eller høyere resultat

* * * Når du følger behandlingsprogrammet

* * * * Undersøkelse utført i Nederland og Østerrike, 56

kvinner, etter tre behandlinger på armhulene,

bikinilinjen og bena, etter to behandlinger på ansiktet

* * * * * Lampens levetid forlenger ikke Philips’

verdensomspennende garanti på 2 år
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