IPL plaukelių
šalinimo prietaisas
Lumea Prestige
Su technologija „SenseIQ“
Pažastys, bikinio plotas, kūnas,
veidas
Turi „SmartSkin“ jutiklį
Naudojamas be laido ir su laidu

6 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*
BRI956/00

4 išmanūs priedai optimaliems rezultatams
„Philips Lumea Prestige“ su „SenseIQ“ technologija yra mūsų pats
veiksmingiausias IPL prietaisas. „Lumea“ išmanieji priedai, skirti patogioms
procedūroms namuose, tobulai prisitaiko prie kiekvieno kūno linkio ir pritaiko
kiekvienai kūno vietai skirtas programas.
Ilgai išliekanti glotni oda su „Lumea“ IPL technologija
Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais
Įrodyta, kad procedūra yra švelni ir veiksminga
Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų
Individualiam plaukelių šalinimui skirta technologija „SenseIQ“
Naudokite su laidu arba be jo
Profesionalios IPL procedūros kūno vietoms
Su išmaniais priedais pritaikysite programas kiekvienai kūno vietai
Išgaubto dizaino priedas pažastims
Priedas bikinio sričiai su papildomu šviesos ﬁltru
Įgaubto dizaino kūnui skirtas priedas
Tikslus veidui skirtas priedas su papildomu ﬁltru
Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai
Turi „SmartSkin“ jutiklį
Programa „Lumea IPL“. Su jumis kiekviename žingsnyje
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Ypatybės
„Lumea“ neleidžia plaukeliams ataugti*

rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento
ir odos atspalvio pigmento kontrastas, todėl
(kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“
nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais,
šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais
atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.

Priedas pažastims

Technologija „SenseIQ“

IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą.
„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos
impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas
pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių
plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant
procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir
glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios
procedūros yra saugios ir švelnios, net
atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra
kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su
dermatologais, kad procedūros būtų paprastos
ir veiksmingos bei patogiai atliekamos
namuose.
Įrodytas veiksmingumas

Išmanusis priedas pažastims, specialiai
sukurtas sunkiai pasiekiamoms vietoms
pažastyse, yra vidutinio dydžio ir turi 3 cm2
langelį. Uždėjus priedą ant prietaiso,
pritaikoma pažastims skirta programa. 86 %
moterų yra patenkintos sumažėjusiu plaukelių
kiekiu pažastyse****.
Pajaučia. „Lumea SmartSkin“ jutiklis aptinka
odos atspalvį ir nurodo jums patogiausią
šviesos nustatymą. Pritaiko. Išmanieji priedai
pritaiko kiekvienai kūno vietai skirtas
programas. Rūpinasi. Bendradarbiaujant su
dermatologais sukurtas ir jūsų įkvėptas
švelniam, ilgalaikiam plaukelių šalinimui net
jautriose vietose***.

Priedas bikinio sričiai

Kūno sričių procedūros

Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų
procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92 %**.
Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi
savaites, o kitas aštuonias – kas keturias
savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis
mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių*.
Tinkami plaukų ir odos tipai

„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia
įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia
natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus
plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios
atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai

Jūsų kūnas yra unikalus. Jo odai, linkiams ir
kontūrams taip pat turėtų būti taikomos
unikalios procedūros. „Lumea“ visam kūnui
skirtų priedų formos tokios, kad jie tobulai tiktų
kiekvienam linkiui, o programos būtų
pritaikomos kiekvienai kūno vietai. Procedūrų
langeliai sukurti taip, kad kontaktas su oda
būtų didžiausias ir šviesa neišsisklaidytų, kad
procedūros būtų veiksmingos ir švelnios net
atliekant jas pažeidžiamose ar jautriose
vietose.

Uždėkite išmanųjį bikinio sričiai skirtą priedą ir
bus pritaikyta specialiai šiai vietai skirta
programa. Jame yra optimalus 3 cm2 langelis
su skaidriu ﬁltru papildomam komfortui, o
lenktas dizainas pritaikomas prie kūno linkių,
kad būtų didžiausias kontaktas,
veiksmingumas ir patogumas. 78 % moterų yra
patenkintos sumažėjusiu plaukelių kiekiu
bikinio srityje****.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Speciﬁkacijos
Taikymo sritys
Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvui
Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa,
Žandikaulio linija
Jautrios vietos: Pažastys, Bikinis
Techninės priedų speciﬁkacijos
Priedas kūno procedūroms: Forma: išgaubtas,
Langelio dydis: 4,1 cm2, Kūnui pritaikyta
procedūra
Priedas veido procedūroms: Forma: plokščias,
Langelio dydis: 2 cm2, papildomas ﬁltras,
Veidui pritaikyta procedūra
Priedas pažastų procedūroms: Forma:
įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm2, Pažastims
pritaikyta procedūra
Priedas bikinio srities procedūroms: Forma:
įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm2, papildomas
ﬁltras, Bikinio plotui pritaikyta procedūra

Naudojimo režimas
Slinkimo ir blyksnių režimas: Greitam
naudojimui
Perkėlimo ir blyksnių režimas: Procedūroms
mažame plote
Naudojamas su laidu ir be laido: Naudojamas
be laido ir su laidu
Saugūs ir reguliuojami nustatymai
Integruotas UV ﬁltras: Apsaugo odą nuo UV
spindulių
5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma
prie jūsų odos tipo
Integruota saugumo sistema: Apsaugo nuo
netyčinių blyksnių
Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos
atspalvį
„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas
pagal pareikalavimą
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Procedūros laikas
Blauzdos: 8,5 min.
Pažastis: 2,5 min.
Bikinio linija: 2 min.
Veido sritys: 1,5 min.
Techniniai duomenys
Aukštų charakteristikų lempa: Atlieka > 250
000 blyksnių*****
Maitinimas
Įtampa: 100-240 V
Pridėti priedai
Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas
Laikymas: Prabangus įdėklas
Adapteris: 19,5 V / 4000 mA
Techninė priežiūra
Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

* Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 78 % ant
kojų, 64 % bikinio srityje, 65 % pažastyse
* * Matuota ant kojų po 3 procedūrų, 27 iš 55 moterų
pasiekė 92 % arba geresnius rezultatus
* * * Kai laikomasi procedūrų plano
* * * * Tyrimas atliktas Nyderlanduose ir Austrijoje,
dalyvavo 56 moterys, po 3 procedūrų pažastyse, bikinio
srityje, ant kojų, po 2 veido procedūrų
* * * * * Lempos eksploatavimo laikotarpiui nepratęsiama
teikiama „Philips“ 2 metų pasaulinė garantija

