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Janela de saída da luz com filtro UV integrado
Bocais
2a - Bocal para o rosto: com filtro de luz adicional
para uso facial, abaixo da bochecha e em outras
regiões sensíveis
2b - Bocal para o corpo: próprio para todas as regiões do
corpo abaixo do pescoço
2c - Bocal para a virilha: com filtro especial para tratamento
da virilha (apenas SC2008)
Armação metálica dentro do bocal
Sistema de segurança (anel de segurança com pontos
de contato)
Botão do flash
Luzes indicadoras de intensidade (1- 5)
▲ Botão para aumentar a intensidade
▼ Botão para diminuir a intensidade
Luz indicadora de carga e indicação de bateria fraca
Botão liga/desliga
Luz indicadora de que o flash está pronto para ser emitido
Tomada do aparelho
Saídas de ar
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Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
-	A remoção de pelos à base de luz é um dos
métodos mais eficazes para o tratamento dos pelos
indesejáveis do corpo, com resultados de longa duração.
Agora, você pode usar essa tecnologia inovadora no
conforto de sua casa, sempre e onde quiser.
O Philips Lumea Precision Plus oferece o tratamento de pelos
indesejáveis do corpo inteiro, incluindo o rosto (buço, queixo e
costeleta), usando bocais personalizados.
-	O Philips Lumea Precision Plus aplica pulsos de luz
suaves aos pelos e à raiz. Como resultado, os pelos caem
naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos.
Para obter mais informações sobre o sistema de remoção de
pelos Philips Lumea Precision Plus IPL e vídeos sobre como usar
o Lumea, acesse www.philips.com/Lumea. Você também pode
registrar seu produto em www.philips.com/welcome.

Antes do uso

48hr.

Nota: Qualquer tipo de bronzeamento
pode comprometer a segurança do
tratamento. Aguarde, no mínimo,
48 horas após a exposição à luz
solar antes de usar o aparelho.
Não use o Philips Lumea Precision
Plus em regiões queimadas pelo sol.
Para obter mais informações, consulte
a seção “Recomendações sobre
bronzeamento” no manual do usuário.
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1 Lembre-se!
O aparelho não é adequado para todos. Este Guia de início
rápido não substitui o manual do usuário. Para saber se
o sistema de remoção de pelos Philips Lumea Precision Plus
é adequado e seguro para você usar, leia atentamente o manual
do usuário antes de usar o produto pela primeira vez.
Antes de usar o Philips Lumea Precision Plus, faça um teste
de pele: escolha uma região em que não haja pelos para realizar
o tratamento. Aplique um flash (consulte as etapas de 3 a 7 no
capítulo “Utilização”) na intensidade mínima recomendada para
sua cor de pele. Aumente um nível de intensidade dentro da
indicação recomendada dos ajustes. Após fazer o teste de pele,
aguarde 24 horas e verifique se sua pele sofreu alguma reação.
Em caso afirmativo, escolha o ajuste máximo (que não causou
reações dermatológicas durante o uso).

2 Tabela com as intensidades de luz recomendadas
Consulte a tabela na página a seguir para saber quais
intensidades de luz são mais adequadas para a cor da sua pele e
dos pelos e saber se esse método é adequado para você.
O método é mais eficaz em intensidades maiores; no entanto,
você deve reduzir a intensidade de luz ao sentir qualquer dor
ou desconforto. Embora possa ficar quente sobre a pele, o
pulso de luz não deve causar dor.
3	
Consulte a seção “Contraindicações” no manual do
usuário. Alguns medicamentos e estados de saúde podem
causar reações adversas durante o uso do aparelho.

Intensidades de luz recomendadas (1 - 5)

Na tabela acima, o

indica que o aparelho não é adequado para você.
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Preparação para o uso
1

Carregue o aparelho.

Depile as regiões em que você deseja realizar o tratamento.
2	

Utilização
1	
Verifique se há pelos ou sujeira na janela de saída de luz e
nos bocais. Caso haja contaminação, limpe-os com o pano
fornecido.
2

Escolher o bocal adequado
-	
Bocal para o corpo
Esse bocal pode ser usado para remover os pelos
indesejados em todas as regiões abaixo do pescoço,
principalmente nas pernas (para saber quais são as exceções,
consulte o capítulo “Importante”, seção “Contraindicações”
do manual do usuário). O bocal para remover os pelos do
corpo garante um tratamento rápido. Não use-o no rosto.
- Bocal para rosto
O bocal para o rosto conta com um filtro de luz integrado
extra e pode ser usado para tratar pelos faciais indesejados
no buço, no queixo e nas costeletas. Além disso, ele pode
ser usado em outras áreas sensíveis do corpo, como axilas e
áreas difíceis de alcançar.
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- Bocal para a virilha (apenas SC2008)
O bocal para a virilha tem um filtro especial para
tratamento da virilha. O bocal é otimizado para a redução
eficaz de pelos na região da virilha. Ele foi desenvolvido
especialmente para remover os pelos mais grossos nessa
região. Você também pode usar esse bocal nas axilas. Não
use o bocal para a virilha no rosto.
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Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.

4	
Pressione para cima ou para baixo o botão para
aumentar/diminuir a intensidade (de 1 a 5).

5	
Posicione o aparelho em um ângulo de 90° sobre a pele
para que o bocal e o anel de segurança estejam em
contato com a pele.

6	
Pressione bem o anel de segurança sobre a pele,
exercendo uma leve pressão. Quando todos os pontos
de contato tocarem a pele, a luz “indicadora de que o
flash está pronto para ser emitido” na parte posterior
do aparelho acenderá na cor verde.
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7	
Pressione o botão de emissão do flash de luz para emitir um
flash. Agora, você tem duas opções para emitir o próximo flash:
A Mantenha pressionado o botão de emissão do flash de luz.
O aparelho emitirá um flash após o outro (contanto que
o anel de segurança esteja em total contato com a pele).
Assim que o aparelho emitir o flash, mova-o para a próxima
região em que o tratamento será realizado. Verifique se o anel
de segurança está em total contato com a pele.
O “modo Slide & Flash” é perfeito para regiões maiores, como
as pernas.
B Quando o aparelho emitir o flash de luz, solte o botão.
Na próxima emissão do flash, coloque o aparelho sobre a
região desejada próximo à região em que você acabou de
realizar o tratamento. Verifique se o anel de segurança está
em contato com a pele.
O “modo Step & Flash” garante precisão durante o tratamento
do buço, do joelho e do tornozelo.
Nota: Após alguns segundos, o aparelho fica pronto para emitir um
novo flash de luz. Portanto, não se esqueça de movê-lo até a próxima
região logo após a emissão do flash.
Não repita o tratamento na mesma área durante uma sessão.
Isso não torna o tratamento mais eficaz, e sim aumenta o risco de
reações dermatológicas.
8	
Para evitar que algumas áreas fiquem sem tratamento, sempre
verifique se há sobreposição na área que já foi tratada ao
posicionar o aparelho sobre a pele.
9 Desligue o aparelho após terminar o tratamento.
10	
Caso haja sujeira na janela de saída de luz ou no bocal,
limpe-o antes de guardar o aparelho no estojo. Se necessário,
umedeça o pano fornecido com água ou um pouco de
álcool para limpeza. Para obter mais informações, consulte
o capítulo “Limpeza e manutenção” no manual do usuário.
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24hr.

Após o tratamento
Antes de expor ao sol as regiões em que o tratamento foi realizado,
aguarde, pelo menos, 24 horas até que toda a vermelhidão
desapareça. Ao se expor à luz solar, cubra as áreas em que o
tratamento foi realizado ou use um protetor solar (Fator 30+)
durante as duas primeiras semanas após o tratamento.

Como obter os melhores resultados
-

 pós o tratamentoPara remover todos os pelos corretamente
A
e evitar que a raiz nasça novamente, use o Lumea Precision
Plus a cada duas semanas até o quarto ou quinto tratamento
(tratamentos mais frequentes não garantem resultados mais
rápidos ou mais eficazes).

-

 os intervalos dos tratamentos, os pelos caem naturalmente e o
N
crescimento é interrompido. Até lá, sua pele ficará macia. Para que
a pele esteja sempre macia, basta repetir o tratamento quando for
necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo
da pessoa e das regiões do corpo em que o tratamento é realizado.
Para continuar tendo os melhores resultados, recomenda-se repetir
o tratamento a cada quatro a oito semanas.

-

Para obter os melhores resultados, depile a região em que
o tratamento será realizado antes de usar o aparelho, caso
os pelos continuem crescendo (o que geralmente ocorre
durante os primeiros tratamentos).
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Tempo estimado para o tratamento e bocal
recomendado por região do corpo:
Área

Tempo aproximado

Bocal recomendado SC2006

do tratamento
Buço/queixo/costeletas

1 minuto

Bocal para rosto

Axilas

1 minuto

Bocal para rosto/corpo

Linha do biquíni

1 minuto

Bocal para rosto/corpo

Linha do biquíni inteira

4 minutos

Bocal para rosto/corpo

Meia-perna

8 minutos

Bocal para o corpo

Perna inteira

14 minutos

Bocal para o corpo

Área

Tempo aproximado

Bocal recomendado SC2008

do tratamento
Buço/queixo/costeletas

1 minuto

Bocal para rosto

Axilas

1 minuto

Bocal para corpo/para virilha

Linha do biquíni

1 minuto

Bocal para virilha

Linha do biquíni inteira

4 minutos

Bocal para virilha

Meia-perna

8 minutos

Bocal para o corpo

Perna inteira

14 minutos

Bocal para o corpo

Controle as etapas do tratamento para garantir
uma pele macia todos os dias!
Tratamento nº
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Data

Região do corpo
em que o tratamento foi
realizado

Próxima data do
tratamento

Ajuste
usado

Nota

Tratamento nº

Data

Região do corpo
em que o tratamento foi
realizado

Próxima data do
tratamento

Ajuste
usado

Nota
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