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Kompaktné riešenie IPL
zabraňuje dorastaniu chĺpkov pre ešte hladšiu pokožku

Systém na odstraňovanie chĺpkov Philips Lumea Comfort IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje

dorastaniu chĺpkov na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí

hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvajúca hladkosť

Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Odstraňovanie chĺpkov pomocou technológie IPL

Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti

Najkompaktnejší dizajn Lumea

Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Najmenšie a najľahšie zariadenie v sortimente modelov Lumea

Bezpečná a účinná na tvári aj na tele

Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla

Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach

Snímač farby pokožky

Režim zábleskov pri kĺzaní pre jednoduchšie používanie

Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky
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Hlavné prvky
Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky

chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. V dôsledku

tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a

ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným

používaním dosiahnete hladkú pokožku každý

deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Naše klinické štúdie preukázali výrazné

zníženie množstva chĺpkov už po štyroch

použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho

je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie

týchto výsledkov stačí zopakovať použitie

podľa potreby. Čas medzi jednotlivými

použitiami sa môže líšiť v závislosti od

individuálneho tempa rastu chĺpkov. - Na

zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v

galérii v hornej časti tejto stránky

Technológia IPL

Systém Philips Lumea Comfort používa

inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense

Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo),

ktorá je založená na technológii používanej

v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť

Philips prispôsobila túto technológiu na

bezpečné a efektívne používanie v pohodlí

vašej domácnosti. Spoločnosť Philips pri vývoji

tejto technológie úzko spolupracovala s

odborníkmi na starostlivosť o pokožku.

Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly

spotrebiteľský výskum technológie IPL, ktorý

trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše

2000 žien.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

Systém Philips Lumea Comfort účinne

funguje pri (prirodzene) tmavších blond

chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch.

Podobne ako v prípade iných svetelných

zákrokov systém Lumea Comfort NIE JE

účinný pri ryšavých, svetlých blond chĺpkoch

ani bielych či sivých chĺpkoch. - Na zväčšenie

tohto obrázka kliknite na obrázok v galérii v

hornej časti tejto stránky

Oblasti aplikácie

Môžete bezpečne používať na odstraňovanie

chĺpkov na tvári (horná pera, brada) a rôznych

oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia,

oblasti bikín, brucha a rúk.

5 nastavení intenzity svetelnej energie

Systém Philips Lumea Comfort ponúka päť

nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre

jemné a účinné ošetrenie. Ak sa systém

Philips Lumea používa správne, ošetrenie

svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné

a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v

citlivých oblastiach tela.

Snímač farby pokožky

Jedinečný snímač farby pokožky meria typ

pokožky pred začiatkom každého ošetrenia a

niekedy aj počas neho. Ak rozpozná odtieň

pokožky, ktorý je na použitie systému Lumea

Comfort príliš tmavý, automaticky zastaví

aplikáciu impulzov.

Režim zábleskov pri kĺzaní

Systém Lumea Comfort umožňuje kĺzanie

zariadenia pre jednoduchšie a súvislé

používanie.

Najmenší a najľahší dizajn zariadenia Lumea

Zariadenie Philips Lumea Comfort je

najmenší a najľahší model v sortimente

produktov Lumea. Jednoducho sa drží a ľahko

ním dosiahnete do všetkých ošetrovaných

oblastí.

Nie sú potrebné žiadne náhradné diely

Philips Lumea Comfort predstavuje kompletné

riešenie, ktoré bude fungovať ihneď po

vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne

náhradné lampy či gély.
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Technické údaje
Napájanie

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výstup <gt/> 100 000

zábleskov

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho, Oblasť bikín,

Podpazušia

Oblasti tváre: Brada, Kotlety, Horná pera

Súčasti balenia

Návod na použitie: Stručná príručka

spustenia, Návod na použitie

Adaptér: 12 V/1500 mA

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV

žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje

neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej

pokožky

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 11 min.

Podpazušie: 1,5 min.

Oblasť bikín: 1,5 min.

Oblasti tváre: 2,5 min.

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Pre jednoduché používanie súvislým pohybom

Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové

Druh použitia

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na

ošetrovanie zakrivených oblastí
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