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Få sex månader hårfri mjuk hud*
3 intelligenta tillbehör för optimala resultat

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknik är vår mest effektiva IPL. Lumea är

utformad för bekväm behandling i hemmet och har intelligenta tillbehör som

passar perfekt för alla kroppsdelar med skräddarsydda program som är

anpassade för varje kroppsområde.

Långvarig slät hud med Lumea IPL-teknik

Avancerad IPL-teknik i hemmet som är utvecklad i samarbete med dermatologer

Bevisat skonsam och effektiv behandling

Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

SenseIQ-teknik för personlig hårborttagning 

Använd med eller utan sladd

Professionell IPL-behandling för din kropp

Intelligenta tillbehör anpassar programmen för varje del av kroppen

Precisionstillbehör för bikiniområdet och armhålorna

Kroppstillbehör med insvängd utformning

Precisionstillbehör för ansiktet med extra filter

Maximal frihet, minimalt krångel

Med SmartSkin-sensor

Lumea IPL-appen. Med dig hela vägen

Inga reservdelar, inga dolda kostnader
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Funktioner

Lumea förhindrar håråterväxt*

IPL står för Intense Pulsed Light. Philips

Lumea skickar lätta ljuspulser till hårroten,

vilket försätter hårsäcken i en vilofas.

Därigenom minskar gradvis mängden hår som

växer tillbaka. Genom att behandlingen

upprepas blir huden vackert hårfri och påtagligt

slät. Behandlingen för att förhindra håråterväxt

är säker och skonsam, även på känsliga

områden. Philips Lumea är kliniskt testad,

utvecklad i samarbete med dermatologer och

enkel och effektiv att använda i hemmet.

Bevisad effektivitet

Objektiva studier visar upp till 92 %

hårminskning efter tre behandlingar**. Utför de

första fyra behandlingarna varannan vecka och

de följande åtta behandlingarna var fjärde

vecka. Efter 12 behandlingar kan du njuta av

sex månaders hårfri len hud*.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea Prestige är effektiv på en

mängd olika hår- och hudtyper. Den fungerar

på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och

på hudtoner från mycket vitt till mörkbrunt. IPL

behöver kontrast mellan pigmentet i hårfärgen

och pigmentet i hudtonen och därför (som med

andra IPL-baserade behandlingar) kan Lumea

inte användas för att behandla vitt, grått,

ljusblont eller rött hår. Och är inte lämplig för

mycket mörk hud.

SenseIQ-teknik

Känner av. SmartSkin-givaren i Lumea

identifierar din hudton och visar den mest

behagliga ljusinställningen för dig. Anpassar

sig. Intelligenta tillbehör skräddarsyr program

som är anpassade för varje kroppsområde.

Vårdar. Utvecklad i samarbete med

dermatologer och inspirerad av dig för skonsam

hårborttagning som varar länge, till och med på

känsliga områden***.

Behandling av kroppsdelar

Din kropp är unik. Och dess hud, kurvor och

konturer bör också behandlas unikt. Lumeas

tillbehör för hela kroppen är formade för att

passa varje kurva perfekt, och anpassar

program som är skräddarsydda för varje

kroppsdel. Behandlingsfönsterna är utformade

för att maximera kontakten mot huden för att

säkerställa att inget ljus sipprar ut, vilket

möjliggör effektiva och skonsamma

behandlingar även i känsliga områden.

Precisionstillbehör

Det intelligenta precisionstillbehöret är

medelstort med ett fönster på 3 cm2 för att

täcka bikinilinjen och armhålan. Den svängda

designen följer kroppens konturer för maximal

kontakt mot huden. När tillbehöret har klickats

fast på enheten anpassar det sig till ett

skräddarsytt program för de här kroppsdelarna.

Kroppsbehandling

Det intelligenta kroppstillbehöret har det

största behandlingsfönstret på 4,1 cm2, vilket

gör det perfekt för snabb behandling av större

områden som benen, armarna och magen. Den

insvängda utformningen följer kroppens

konturer för att ge maximal hudkontakt. När det

klickas fast på enheten anpassas enheten till

ett skräddarsytt program särskilt för de här

delarna av kroppen. 83 % av kvinnorna blev

nöjda med hårreduceringen på benen***.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Armar, Ben, Mage

Ansiktets delar: Haka, Överläpp, Käklinje

Känsliga områden: Under armarna, Bikini

Tekniska specifikationer, tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling: Fönsterstorlek:

4,1 cm2, Form: konvex svängd, Skräddarsydd

behandling för kroppen

Tillbehör för ansiktsbehandling: Form: platt,

Fönsterstorlek: 2 cm2, extra filter, Skräddarsydd

behandling för ansiktet

Tillbehör för precisionsbehandling: Form:

konkav svängd, exakt, Fönsterstorlek: 3 cm2,

Skräddarsydd behandling för armhålorna,

Skräddarsydd behandling för bikinilinjen

Programläge

Slide and Flash: För snabb användning

Steg för steg-läge: För behandling på små

områden

Med och utan sladd: Kan användas med eller

utan sladd

Säkerhetsinställning och justerbara

inställningar

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar

oavsiktliga ljussignaler

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-

ljus

Hudtonssensor: Upptäcker hudtonen

SmartSkin-sensor: Rätt inställning på begäran

Användningstid

Underben: 8,5 min

Bikinilinje: 2 min

Under armarna: 2,5 min.

Ansiktets delar: 1,5 min.

Tekniska specifikationer

Högprestandalampa: Producerar > 250 000

ljuspulser*****

Effekt

Spänning: 100–240 V

Medföljande tillbehör

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Anvisningar för användning: Användarhandbok

Förvaring: Lyxigt fodral

Service

Garanti: 2 års global garanti

* Medelresultat efter 12 hårbehandlingar: 78 % på benen,

64 % på bikinilinjen, 65 % i armhålorna

* * Uppmätt på ben, efter tre behandlingar når 27 av 55

kvinnor 92 % eller bättre resultat.

* ** När du följer behandlingsschemat

* ***Studie som utfördes i Nederländerna och Österrike

på 56 kvinnor, efter tre behandlingar i armhålan,

bikiniområdet, benen och efter två behandlingar i

ansiktet.

* ****Lampans livslängd överskrider inte Philips två års

världsomfattande garanti
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