IPL epilátor na
odstraňovanie chĺpkov
Lumea Advanced
Pre použitie na tele a tvári
Ošetrenie dolnej časti nôh za 15
min.
Viac ako 250 000 svetelných
impulzov
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Hlavné prvky
Technológia IPL

môže líšiť v závislosti od
individuálneho tempa rastu chĺpkov. - Na
zväčšenie tohto obrázka kliknite na obrázok v
galérii v hornej časti tejto stránky

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

Systém Philips Lumea používa svetelnú
technológiu IPL (Intense Pulsed Light,
intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená
na technológii používanej v profesionálnych
salónoch. Spoločnosť Philips prispôsobila túto
technológiu na bezpečné používanie v pohodlí
vašej domácnosti a nadviazala úzku
spoluprácu s poprednými svetovými
dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový
systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto
procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum,
ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho
vyše 2000 dobrovoľníkov.

Systém Philips Lumea účinne funguje pri
(prirodzene) tmavších blond, hnedých a
čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade
iných svetelných zákrokov, systém Philips
Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond
chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých
chĺpkoch. Tento produkt NIE JE vhodný pre
tmavú pokožku.

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Oblasti aplikácie

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky
chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Vďaka tomu sa
množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne
zníži. Opakovaným používaním získate krásnu
pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk.
Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Vďaka integrovanému prídavnému farebnému
ﬁltru ho možno použiť na odstraňovanie
chĺpkov na tvári, na hornej pere, brade, lícach
a ostatných citlivých miestach.
Senzor odtieňa pokožky

Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný
snímač farby pokožky, ktorý meria odtieň
pokožky pred začiatkom každého ošetrenia
a niekedy aj počas neho. Ak rozpozná odtieň
pokožky, ktorý je na použitie tohto výrobku
príliš tmavý, automaticky zastaví aplikáciu
impulzov.
Jemné ošetrenie
Môžete bezpečne používať na odstraňovanie
chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a
rôznych oblastiach tela vrátane nôh,
podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.
Rýchle ošetrenie nôh

Jemné k vašej pokožke.

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

Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie na
veľkých plochách, napríklad na nohách
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Technické údaje
Príkon
Napätie: 100-240 V

Nadstavce
Presný nástavec (2 cm2): Pre bezpečné
použitie na tvári
Nástavec na telo (4 cm2): For use below the
neckline

Servis
Záruka: 2 years global warranty
Technické špeciﬁkácie
Vysokovýkonná lampa: Delivers > 250,000
ﬂashes
Oblasti aplikácie
Oblasti tela: Arms, Legs, Belly, Bikini, Armpits
Oblasti tváre: Chin, Sideburns, Upper lip

Pribalené príslušenstvo
Návod na použitie: User manual
Skladovanie: Pouch
Adaptér: 24V / 1500mA
Príslušenstvo: Cleaning cloth
Príkon
Použitie na sieť: Yes
Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia
Integrovaný UV ﬁlter: Protects skin from UV
light
5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:
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Adjustable to your skin type
Integrovaný bezpečnostný systém: Prevent
unintentional ﬂashing
Senzor tónu pokožky: Detects your skin tone
Čas aplikácie
Časť nohy od kolena nadol: 8 min
Podpazušie: 1 min
Oblasť bikín: 2 min
Oblasti tváre: 2 min
Druh použitia
Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:
For convenient application
Použitie s káblom aj bez kábla: Corded
Aktivácia záblesku priložením: For treatment
on curvy areas

* Priemerný výsledok 71 % redukcie chĺpkov na nohách, po
úplnom ošetrovacom cykle (12 ošetrení), objektívna
štúdia na 48 ženách v Holandsku a Rakúsku.
* * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok
85 % či viac. Štúdia bola realizovaná spoločnosťou
Philips.

