
 

Dispositivo IPL para
depilação

Lumea Advanced

 
Para corpo

Com sensor de tom de pele

15 minutos para tratar meia
perna

+ aparador tipo caneta Satin
Compact

 

BRI920/00

Obtenha uma pele sem pelos durante, pelo

menos, 3 meses*
Pelo menos 85% de redução de pelos após 3 tratamentos**

A Philips Lumea Advanced faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de

pelos no corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a

sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas

Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele

Aplicação Lumea GRÁTIS para um orientador pessoal na ponta dos seus dedos

Seguro, rápido e eficiente para o corpo

Tratamento seguro e eficaz comprovado

Sensor de tom de pele integrado

Liberdade máxima, incómodo mínimo

Janela de tratamento grande para aplicação rápida

Edição especial de beleza – inclui aparador tipo caneta Satin Compact
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Destaques

Suavidade mais duradoura

IPL significa luz intensa pulsada. A Philips

Lumea aplica impulsos delicados de luz na

raiz do pelo, colocando o folículo numa fase

de repouso. Como consequência, a quantidade

de pelo que cresce no seu corpo diminui

gradualmente. A repetição do tratamento deixa

a sua pele sem pelos e maravilhosamente

suave. O tratamento para evitar o crescimento

dos pelos é seguro e delicado, mesmo em

áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada

clinicamente e desenvolvida em colaboração

com dermatologistas para um tratamento fácil

e eficaz no conforto da sua casa.

Eficácia comprovada

Estudos objetivos demonstram uma redução

de, pelo menos, até 85% dos pelos em apenas

3 tratamentos.** Os primeiros 4 tratamentos

devem ser realizados a cada 2 semanas, após

as quais já deverá conseguir ver os resultados

desejados. Para manter os resultados, basta

retocar a cada 4 semanas. Após apenas 8

tratamentos de retoque pode ficar sem pelos

durante, pelo menos, 3 meses.* Para aumentar

esta imagem, clique na imagem na galeria de

imagens na parte superior desta página.

Tipos de pelo e pele adequados

A Philips Lumea Prestige funciona de forma

eficiente, simples e segura numa grande

variedade de tipos de pelo e pele. É adequado

a pelos louros escuros, castanhos e preto

naturais e a tons de pele desde muito branco a

castanho escuro. Tal como os outros

tratamentos à base de luz intensa pulsada, a

Philips Lumea não é eficaz a tratar pelos

brancos/grisalhos, louros claros ou ruivos e

não é adequado a tons de pele muito escuros.

Isto deve-se ao alto contraste que é necessário

entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento

no tom de pele.

Sensor de tom de pele

O sensor de tom de pele integrado mede o tom

da pele tratada no início de cada sessão e

ocasionalmente durante o tratamento. Se

detetar um tom de pele demasiado escuro

para este produto, interrompe

automaticamente a emissão de impulsos de

luz.

Tratamento rápido das pernas

Janela de tratamento grande para aplicação

rápida em zonas grandes, como as pernas.

Aplicação Lumea GRÁTIS

Transfira gratuitamente a aplicação Lumea e

consiga uma experiência IPL única e

personalizada, apenas para si. É o seu

orientador pessoal que garante que tira o

melhor partido da sua Lumea e que a utiliza

da forma correta para obter resultados

duradouros. A aplicação ajuda a criar a sua

agenda de tratamento personalizado por zona

do corpo, com sugestões e conselhos durante

cada tratamento. Tudo o que tem de fazer é

consultar a aplicação regularmente para se

certificar de que recebe todas as notificações

ou lembretes.

Edição especial de beleza

O aparador portátil da Philips é uma

ferramenta de beleza discreta que permite a

depilação simples e rápida, mesmo dos pelos

faciais mais finos.
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Especificações

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga,

Axilas, Biquíni

Acessórios

Acessório corporal (4 cm2): Para utilizar abaixo

da linha do pescoço

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação com

movimento fácil

Utilização com fios/sem fios: Com fios

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas

com contornos

Tempo de aplicação

Biquíni: 4 min.

Axilas: 2:30 min.

Meia perna: 15 min.

Segurança e definições ajustáveis

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios

UV

5 definições de energia da luz: Ajustável ao

seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar

impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de

pele

Potência

Voltagem: 100-240 V

Utilização com fio

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

Aparador tipo caneta

Acessórios: Escova de limpeza, Pente para

sobrancelhas

Fácil de utilizar: Pega compacta

Potência: Pilha AAA

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

* Resultado médio de 71% de redução de pelos nas

pernas, após um ciclo completo de tratamento (12

tratamentos), estudo objetivo em 48 mulheres nos

Países Baixos e Áustria

* * medido nas pernas, 67% de 45 mulheres alcançaram

85% ou resultados mais elevados.
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