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Bőrtónus-érzékelővel

15 perc a lábszárak kezelésére
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Szőrmentességet biztosít minimum 3 hónapig*

Már 3 kezelés után min. 85%-kal kevesebb szőr**

A Philips Lumea Advanced rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a

szőrszálak újranövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd

fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre selymes simaságát.

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

Otthon használható, professzionális IPL technológia, bőrgyógyászokkal együtt

kifejlesztve

Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető személyes

tanácsadója

Biztonságos, gyors és hatékony a test bőrén

Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés

Beépített bőrtónus-érzékelő

Maximális szabadság, problémák nélkül

Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
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Fénypontok

Hosszan tartó selymesség

Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A

Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat

juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi

állapotba lépnek. Ennek következtében a

szőrszálak növekedése fokozatosan csökken.

Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően

sima lesz. A szőrszálak visszanövését

megakadályozó kezelés még az érzékeny

területeken is biztonságos és gyengéd. A

klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt

kifejlesztett Philips Lumea otthona

kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és

hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú

Objektív tanulmányok alapján a visszanövő

szőr mennyiségében alig 3 kezelést követően

legalább 85%-os csökkenés mutatható ki.** Az

első 4 kezelést kéthetente kell elvégezni,

amely után már láthatja a kívánt eredményt. A

tartós eredmény érdekében csak végezzen el

egy utókezelést négyhetente. Mindössze 8

utókezelés után bőre legalább 3 hónapig

szőrmentes marad.* A kép nagyításához

kattintson a képre az oldal tetején található

képgalériában.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok

A Philips Lumea Prestige hatékonyan,

egyszerűen és biztonságosan működik

többféle szőr- és bőrtípus esetén. A

természetes sötétszőke, barna és fekete

szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét

barnáig terjedő bőrszín esetében működik.

Ahogy más IPL-alapú kezelések esetében is, a

Philips Lumea nem használható fehér / ősz,

világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és

nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín

esetén. Ennek az az oka, hogy nagy

kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr

színpigmentje között.

Bőrtónus-érzékelő

A biztonságos használat érdekében a beépített

bőrtónus-érzékelő minden kezelés elején – és

kezelés közben is – felméri a kezelt bőr színét.

Ha olyan bőrtónust érzékel, ami túl sötét a

készülék használatához, akkor automatikusan

leállítja az impulzusok kibocsátását.

Gyors kezelés a lábakon

Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű

testrészeken, pl. lábakon végzett gyors

használat érdekében.

INGYENES Lumea alkalmazás

Az ingyenesen letölthető Lumea alkalmazás

egyedi és személyre szabott IPL élményt nyújt

– csak Önnek. Saját személyes tanácsadója

lesz, aki gondoskodik arról, hogy a legtöbbet

hozza ki Lumea készülékéből, és a

hosszantartó eredmény érdekében azt

helyesen használja. Az alkalmazás

segítségével elkészítheti személyes kezelési

ütemtervét testrészenként, emellett minden

kezeléshez tanácsokat és tippeket is kap. Csak

annyit kell tennie, hogy rendszeresen ellenőrzi

az alkalmazásban, hogy érkezett-e értesítése,

vagy van-e emlékeztetője.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Hónalj,

Bikinivonal

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm2): A nyak alatti

területeken való használatra

Alkalmazás módja

Slide and flash: A könnyedebb mozdulatokért

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes

Stamp and flash: A hajlatok kezeléséhez

Alkalmazási idő

Bikinivonal: 4 perc

Hónalj: 2,5 min

Alsó lábszár: 15 perc

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr

számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen

villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Vezetékes használat

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárhely: Védőtok

adapter: 24 V / 1500 mA

Tartozék: Tisztítókendő

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

* Átlagban 71%-kal kevesebb szőr a lábakon egy teljes

kezelési ciklus (12 kezelés) után, 48 nő részvételével

Hollandiában és Ausztriában végzett objektív

tanulmány alapján

* * A lábak esetében 45 nő 67%-ánál érhető el legalább

85%-os eredmény.
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