Aparat IPL za
odstranjevanje dlak
Lumea Prestige
S tehnologijo SenseIQ
Pazduhe, predel bikinija, telo,
obraz
S senzorjem SmartSkin
Brezžična in žična uporaba
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6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*
4 pametni nastavki – za optimalne rezultate
Philips Lumea Prestige s tehnologijo SenseIQ je naš najučinkovitejši aparat IPL.
Zasnovan je za prilagajanje oblikam vašega telesa in priročno domačo nego.
Zaobljeni pametni nastavki aparata Lumea se popolnoma prilegajo vsem oblinam
vašega telesa in zagotavljajo prilagajanje programov vsakemu posameznemu delu
telesa.
Dolgotrajno gladka koža z aparatom Lumea s tehnologijo IPL
Profesionalna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi
Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak
Primerno za različne vrste dlak in kože
Tehnologija SenseIQ za prilagojeno odstranjevanje dlak
Uporaba s kablom ali brez
Profesionalna nega s tehnologijo IPL za vaše telo
Pametni nastavki za prilagojene programe za posamezne dele telesa
Nastavek za pazduhe z izbočeno obliko
Nastavek za predel bikinija z dodatnim svetlobnim ﬁltrom
Nastavek za telo z vbočeno obliko
Natančen nastavek za obraz z dodatnim ﬁltrom
Popolna svoboda z malo truda
S senzorjem SmartSkin
Aplikacija Lumea IPL. Pomoč na vsakem koraku.
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Značilnosti
Lumea preprečuje ponovno rast dlačic*

blond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih
kože od zelo svetle do temno rjave. Tehnologija
IPL potrebuje kontrast med pigmentom v barvi
las in pigmentom v odtenku kože, zato (tako kot
pri drugih aparatih za odstranjevanje dlak s
tehnologijo IPL) aparata
Lumea ne morete uporabljati za odstranjevanje
belih, sivih, svetlo blond ali rdečih dlak. Prav
tako tudi ni primeren za zelo temno kožo.

Nastavek za pazduhe

IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed
Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips
Lumea korenino dlake osvetli z nežnim
svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži
fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu
sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno
uporabo aparata postane koža neporaščena in
čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki
preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in
nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips
Lumea je klinično testirana in razvita v
sodelovanju z dermatologi za preprosto in
učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.

Tehnologija SenseIQ

Pametni nastavek za pazduhe, ki je posebej
zasnovan za depilacijo težko dostopnih
predelov pazduhe, je srednje velik in ima
okence velikosti 3 cm2. Ko je nastavek pritrjen
na napravo, prilagodi po meri narejen program
za vaš predel pazduhe. 86 % žensk je bilo
zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo pod
pazduho****.

Dokazana učinkovitost

Zaznavanje. Senzor SmartSkin aparata Lumea
zazna vaš odtenek kože in označi
najudobnejšo nastavitev osvetlitve za vas.
Prilagoditev. Pametni nastavki prilagodijo
programe, ki so prilagojeni za posamezne
predele telesa. Nega. Razvit je v sodelovanju z
dermatologi, navdih pa smo črpali pri vas, za
nežno, dolgotrajno odstranjevanje dlak, celo
na občutljivih predelih***.
Uporaba na predelih telesa

Neodvisne študije so pokazale, da je že samo
s tremi posegi doseženo vsaj 92-% zmanjšanje
poraščenosti**. Prve štiri posege je
treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem
posegov pa je treba ponoviti vsake štiri tedne.
Po 12 posegih lahko šest mesecev uživate v
popolnoma gladki neporaščeni koži*.
Primerne vrste dlak in kože

Aparat Philips Lumea Prestige je učinkovit za
uporabo pri raznolikih barvah dlačic in tipih
kože. Uporabljate ga lahko pri naravnih temno

Vaše telo je edinstveno. Zato morate tudi na
edinstven način obravnavati svojo kožo, obline
in obliko. Nastavki aparata Lumea za nego
celotnega telesa so oblikovani tako, da se
popolnoma prilegajo vsaki oblini in prilagodijo
programe, ki so prilagojeni posameznemu
predelu telesa. Okenca za odstranjevanje so
zasnovana za povečanje stika s kožo, da
zagotovijo, da ne uhaja svetloba, kar
zagotavlja učinkovito in nežno odstranjevanje
celo na občutljivih predelih.

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.
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Speciﬁkacije
Območja uporabe
Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh
Deli obraza: Brada, Zgornja ustnica, Spodnja
čeljust
Občutljivi predeli: Pazduhe, Predel bikinija
Tehnični podatki za nastavke
Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno,
Velikost okenca: 4,1 cm2, Prilagojen program
za telo
Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost
okenca: 2 cm2, dodaten ﬁlter, Prilagojen
program za obraz
Nastavek za pazduho: Oblika: konkavno
zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm2, Prilagojen
program za pazduhe
Nastavek za predel bikinija: Oblika: konkavno
zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm2, dodaten
ﬁlter, Prilagojen program za predel bikinija

Način uporabe
Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo
Pritisk in osvetlitev: Za uporabo na manjših
predelih
Žična/brezžična uporaba: Brezžična in žična
uporaba
Varnost in prilagodljive nastavitve
Vgrajen UV-ﬁlter: Kožo varuje pred UVsvetlobo
5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo
glede na vrsto kože
Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje
nenamerno osvetljevanje
Senzor barve kože: Zazna barvo kože.
Senzor SmartSkin: Prava nastavitev na ukaz
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Čas uporabe
Spodnji del nog: 8,5 min
Pazduha: 2,5 min
Predel bikinija: 2 min
Deli obraza: 1,5 min
Tehnične speciﬁkacije
Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja več kot
250.000 osvetlitev*****
Napajanje
Napetost: 100–240 V
Priloženi predmeti
Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik
Shranjevanje: Razkošna torbica
Adapter: 19,5 V/4000 mA
Servis
Garancija: 2-letna globalna garancija

* Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 posegih: 78 %
na nogah, 64 % na predelu bikinija, 65 % pod
pazduhami
* * Merjeno na nogah, po 3 posegih, 27 od 55 žensk je
doseglo 92 % ali višji rezultat.
* * * Ob upoštevanju razporeda posegov
* * * * Raziskava izvedena na Nizozemskem in v Avstriji,
sodelovalo 56 žensk, po 3 depilacijah pod pazduho, na
predelu bikinija in na nogah ter po 2 depilacijah na
obrazu.
* * * * * Življenjska doba sijalke ne presega Philipsove 2letne mednarodne garancije

