
 

Depilador a luz
pulsada

Lumea Precision
Plus

 
Para uso no corpo e no rosto

Sem custos adicionais

Vida útil <gt/>100.000 flashes
de luz

 

SC2003

Reduza em até 75% o crescimento dos pelos
Luz Pulsada: resultado profissional no conforto de casa

O depilador a luz pulsada Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção

dos pelos do corpo todo. Através de pequenos pulsos de luz suaves, aplicados

regularmente, você mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias. E o melhor,

sem sair de casa!

Maciez todos os dias

Eficiência sem esforço

Sua pele macia todos os dias

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

Adequado para diversos tipos de pelo e pele

Aplicação suave e com alto desempenho no rosto e no corpo

Modo Slide and Flash para garantir uma aplicação mais prática

Aparador de precisão para garantir segurança no tratamento facial

Acessório grande para aparar os pelos do corpo com agilidade

Cinco ajustes de intensidade

Seguro e eficaz até mesmo nas regiões sensíveis

Total liberdade, sem complicação

Uso sem fio: mais praticidade

Não há custos ocultos nem a necessidade de peças substitutas.
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Destaques

Maciez todos os dias

O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves

à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos

caem naturalmente e evita-se o crescimento

de novos pelos. O tratamento regular

proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço

Nossos estudos clínicos mostraram uma

redução significativa dos pelos em menos de

quatro tratamentos quinzenais, deixando a

pele lisinha e sem pelos. Para manter esses

resultados, você deve repetir o tratamento

sempre que for necessário. O tempo entre os

tratamentos pode variar dependendo da

pessoa.

Tecnologia IPL

O Philips Lumea utiliza uma inovadora

tecnologia de remoção de pelos à base de luz

chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é

derivada da tecnologia usada em salões de

beleza profissionais. A Philips adaptou essa

tecnologia para ser usada com praticidade e

segurança no conforto da sua casa. A Philips

trabalhou em parceria com os melhores

dermatologistas para desenvolver nosso novo

sistema de remoção de pelos. Por mais de 10

anos, realizamos diversas pesquisas de

consumidores com mais de 2 mil mulheres.

Tipos de pele e pelo adequados

O Philips Lumea funciona perfeitamente com

pelos louro-escuros (naturais), castanhos e

pretos. Assim como outros tratamentos a laser,

o Philips Lumea NÃO funciona corretamente

com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou

brancos. O Philips Lumea também NÃO é

adequado para peles escuras.

Cinco ajustes de luz

O Philips Lumea conta com cinco ajustes de

intensidade para garantir um tratamento

confortável e eficaz. Quando usado

corretamente, o tratamento IPL é seguro e

confortável: até mesmo em peles e áreas

sensíveis do corpo.

Áreas de aplicação

Use com total confiança p/ a remoção de pelos

do rosto (buço, cavanhaque e costeletas) e

regiões do corpo, incluindo axilas, área do

biquIni, estômago e braços.

Uso sem fio: mais praticidade

Graças ao design sem fio exclusivo, o Lumea é

fácil de usar e perfeito para alcançar qualquer

região.

Sem peças de substituição.

O Philips Lumea é uma solução completa que

vem pronta para uso. E o mais importante: ele

não requer gel ou lâmpadas de substituição.

Maior proteção para o rosto

O aparador de precisão apresenta um filtro de

luz integrado adicional, que garante uma

aplicação segura no buço, no queixo e nas

costeletas. Ele também pode ser usado em

outras regiões sensíveis do corpo, como nas

axilas, na virilha e nas áreas difíceis de

alcançar.
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Especificações

Power

Voltagem: 100-240 V

Service

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Technical specifications

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/>

100.000 flashes

Application areas

Áreas do corpo: Braços, Pernas, Barriga,

Virilha, Axilas

Áreas da face: Queixo, Costeletas, Buço

Acoplamentos

Bocal convencional (4 cm²): Para uso abaixo da

linha do pescoço

Acessórios

Aparador de precisão (2 cm2): Para aplicação

segura no rosto

Items included

Instruções de uso: Guia de início rápido,

Manual do Usuário

Carregador: Carregador bivolt

Armazenamento: Estojo

Power

Tempo de carregamento: 100 min

Tempo de funcionamento: No mínimo 370

feixes

Safety and adjustable settings

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os

raios UV

5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu

tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evita flashes

acidentais

Application time

Parte inferior da perna: 15 min

Axila: 1 min

Linha do biquíni: 1 min

Áreas da face: 1 min

Application mode

Slide and Flash: Maior praticidade

Step and Flash: Para realizar o tratamento em

regiões curvas

Uso com fio / sem fio: Sem fio
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