
 

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

 
S tehnologijom SenselQ

Pazusi, bikini zona, tijelo, lice

Uz senzor SmartSkin

Uporaba s kabelom ili bežično

 

BRI956/00 Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*

4 pametna nastavka – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige s tehnologijom SenseIQ naš je najučinkovitiji IPL uređaj.

Dizajniran je za praktične tretmane kod kuće uz pametne Lumea nastavke koji

savršeno pristaju svakom obliku tijela te prilagođene programe za svako područje

tijela.

Kontinuirano glatka koža uz IPL tehnologiju uređaja Lumea

Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima

Dokazano nježan i učinkovit tretman

Pogodan za široku lepezu tipova dlačica i kože

Tehnologija SenseIQ za personalizirano uklanjanje dlačica 

Upotrebljavajte bežično ili s kabelom

Profesionalni IPL tretman za sve dijelove tijela

Pametni nastavci prilagođavaju programe za svako područje tijela

Nastavak za pazuha sa zaobljenim dizajnom

Nastavak za bikini područje s dodatnim filtrom

Nastavak za tijelo sa zaobljenim dizajnom

Precizni nastavak za lice s dodatnim filtrom

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

Uz senzor SmartSkin

Aplikacija Lumea IPL. S vama pri svakom koraku



IPL – uređaj za uklanjanje dlačica BRI956/00

Istaknute znač.

Lumea sprječava ponovni rast dlačica*

IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće

svjetlo visokog intenziteta. Aparat Lumea tvrtke

Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse

na korijen dlačice, potičući prelazak folikula

dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima

postepeno smanjenje količine dlačica koje

izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža

ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman

za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran

je i nježan, čak i na osjetljivim područjima.

Lumea tvrtke Philips klinički je

testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima

kako bi osigurala jednostavan i učinkovit

tretman kod kuće.

Dokazana učinkovitost

Objektivne studije dokazuju uklanjanje dlačica

do 92 % nakon ovih tretmana**. Prva četiri

tretmana obavite svaka dva tjedna, a sljedećih

osam tretmana svaka četiri tjedna. Nakon 12

tretmana možete uživati šest mjeseci u glatkoj

koži bez dlačica*.

Odgovarajući tip dlačica i kože

Philips Lumea Prestige učinkovit je na raznim

tipovima dlačica i kože. Funkcionira na prirodno

tamnoplavim, smeđim i crnim

dlačicama te na boji tena od vrlo bijelog do

tamnosmeđeg. IPL-u je potreban kontrast

između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje

tena, stoga se (kao ni s drugim tretmanima

IPL-om) Lumea ne može upotrebljavati za

tretman bijelih, sijedih, svijetloplavih ili crvenih

dlačica. A nije prikladan ni za vrlo tamnu kožu.

Tehnologija SenselQ

Osjeti. Lumein senzor SmartSkin otkriva boju

vašeg tena te naznačuje najudobniju postavku

svjetlosti za vas. Prilagođava. Pametni nastavci

prilagođavaju programe osmišljene za svako

područje tijela. Brine. Razvijen u suradnji s

dermatolozima, a nadahnut vama za nježno,

dugotrajno uklanjanje dlačica, čak i na

osjetljivim područjima***.

Tretman područja tijela

Vaše je tijelo jedinstveno. Pa biste sa svojom

kožom, oblinama i konturama trebali i

postupati na jedinstven način. Nastavci za

cijelo tijelo aparata Lumea oblikovani su tako

da savršeno pristaju svakoj oblini, a programi

su prilagođeni za svako područje tijela. Prozori

za tretiranje osmišljeni su za maksimalno

povećanje doticaja s vašom kožom kako bi

osigurali da svjetlost ne pobjegne te tako

omogućili učinkovite i nježne tretmane čak i na

delikatnim ili osjetljivim područjima.

Nastavak za pazuhe

Posebno osmišljen za tretman teško dostupnih

područja ispod pazuha, ovaj pametni nastavak

za pazuha srednje je veličine s prozorom

površine od 3 cm2. Kada se pričvrsti pritiskom

na uređaj, nastavak pokreće prilagođeni

program za područje vaših pazuha. 86 % žena

zadovoljno je uklanjanjem dlačica na

pazusima****.

Nastavak za bikini zonu

Kliknite na ovaj pametni nastavak za bikini

područje i on će pokrenuti prilagođeni program

posebno za to područje. Ima prozor optimalne

površine od 3 cm2 s prozirnim filtrom za

dodatnu udobnost, a zaobljeni dizajn

komplimentira obrisima vašeg tijela u cilju

maksimalnog doticaja, učinkovitosti i

udobnosti. 78 % žena zadovoljno je

uklanjanjem dlačica s bikini područja****.

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti

troškove, potrošnju energije i emisije CO2.

Kako? Oni pružaju značajan napredak u

očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških

područja o kojima tvrtka Philips vodi računa -

energetska učinkovitost, ambalaža, opasne

tvari, masa, recikliranje i odlaganje te

doživotna pouzdanost.
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Specifikacije

Područja primjene

Dijelovi tijela: Ruke, Noge, Trbuh

Lice: Brada, Gornja usnica, Linija čeljusti

Osjetljiva područja: Pazusi, Bikini područje

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen,

Veličina prozora: 4,1 cm2, Prilagođeni tretman

za tijelo

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina

prozora: 2 cm2, dodatni filtar, Prilagođeni

tretman za lice

Nastavak za pazuhe: Oblik: konkavno zaobljen,

Veličina prozora: 3 cm2, Prilagođeni tretman za

pazuhe

Nastavak za bikini zonu: Oblik: konkavno

zaobljen, Veličina prozora: 3 cm2, dodatni

filtar, Prilagođeni tretman za bikini liniju

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim

područjima

Žično/bežično: Uporaba s kabelom ili bežično

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi

prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava

nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na

zahtjev

Vrijeme primjene

Donji dio nogu: 8,5 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje > 250.000 svjetlosnih

impulsa*****

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

* Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 78 %

na nogama, 64 % na bikini području, 65 % na pazusima

* * Izmjereno na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55

žena postiglo je rezultate od 92 % ili bolje

* * * Kada se prati raspored tretmana

* * * * Istraživanje provedeno u Nizozemskoj i Austriji na

56 žena, nakon 3 tretmana na pazusima, bikini zoni,

nogama, nakon 2 tretmana na licu

* * * * * Životni vijek žarulje ne produljuje 2-godišnje

Philipsovo jamstvo diljem svijeta
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