
IPL - matiņu
noņemšanas ierīce

Lumea Prestige

 
Izmantošana uz ķermeņa un
sejas

15 minūtes apakšstilbu
apstrādei

<gt/>250 000 zibšņu

Bezvadu konstrukcija

 
SC2007/00

Pastāvīga matiņu ataugšanas
aizkavēšana*
Philips Lumea Prestige ir visefektīvākais bezvada IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai novērstu

matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu

katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

Baudiet gludu ādu katru dienu

Efektivitāte bez piepūles

Pielāgota drošai un efektīvai izmantošanai mājās

Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Saudzīga un efektīva lietošana uz sejas un ķermeņa

Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās

Precīzais piederums drošai izmantošanai sejai

Liels procedūru logs ātrai lietošanai

Saudzīga procedūra

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

Bezvadu lietošanas komforts

Pieci regulējami gaismas enerģijas iestatījumi

Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

Slīdēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai
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Izceltie produkti
IPL tehnoloģija

Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska

tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas

izmantošana - IPL (intensīvas gaismas

impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko

lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos.

Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un

efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši

sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un

attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas

sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika

veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar

vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

Baudiet gludu ādu katru dienu

Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar vieglu

gaismas impulsu. Rezultātā jūsu organisma

izaudzēto matiņu skaits

pakāpeniski samazinās. Atkārtojot apstrādi,

uz ādas vairs nav matiņu, un tā ir patīkami

gluda.

Efektivitāte bez piepūles

Mūsu klīniskajos pētījumos novērots būtisks

matiņu samazinājums jau pēc četrām

apstrādes reizēm ik pēc divām nedēļām, un

rezultātā iegūta gluda āda bez matiņiem. Lai

šos rezultātus saglabātu, vienkārši atkārtojiet

apstrādi, kad tā nepieciešama. Laiks starp

apstrādes reizēm var atšķirties atkarībā no

jūsu individuālā matiņu ataugšanas ātruma. –

 Lai palielinātu šo attēlu, attēlu galerijā šīs

lapas augšdaļā noklikšķiniet uz attēla.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no

(dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem

matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā

citas gaismas procedūras, NAV efektīva

sarkaniem, gaiši blondiem vai

baltiem/sirmiem matiem. Philips Lumea arī

NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

Izmantošanas zonas

Droši izmantojiet, lai noņemtu matiņus uz

sejas (augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa

daļām, tostarp kājām, padusēs, bikini zonā, uz

vēdera un rokām.

Ātra procedūra kājām

Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām

zonām, piemēram, kājām.

Īpaši droši sejai

Precīzais piederums ir aprīkots ar papildu

iebūvētu gaismas filtru, kas ļauj droši un ērti

ierīci izmantot augšlūpai, zodam un vaigiem.

To arī var izmantot citām jutīgām ķermeņa

zonām, piemēram, padusēm, bikini zonai un

grūti sasniedzamām vietām.

Saudzīga procedūra

Saudzē ādu

Bezvadu lietošanas komforts

Lumea unikālais bezvadu korpuss ir ideāli

piemērots vienkāršai lietošanai un dažādu

vietu sasniegšanai.
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Specifikācijas
Jauda

Spriegums: 100-240 V

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada <gt/>

250 000 zibšņus

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders, Bikini,

Paduses

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Uzgaļi

Precīzais uzgalis (2 cm2): Drošai izmantošanai

uz sejas

Ķermeņa uzgalis (4 cm2): Izmantošanai zem

kakla līnijas

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja

rokasgrāmata

Lādētājs: Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Komplektā iekļautie piederumi

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Jauda

Uzlādēšanas laiks: 100 min

Darbības laiks: Min. 370 zibšņi

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV

gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet

savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no

neparedzētiem zibšņiem

Lietošanas laiks

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 1 min

Sejas zonas: 1 min

Izmantošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslidināt

un izgaismot): Ērtākai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Bez vada

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un

izgaismot): Apstrādei izliektās vietās

* ievērojot procedūru grafiku
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