
 

IPL - hårfri hud upp
till 8 veckor!
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Plus

 
För kropp, ansikte och bikinilinje

15 minuter för att behandla

benen

Kliniskt bevisat resultat

Undvik stickig utväxt och

irriterad hud
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Det bästa sättet att förhindra håråterväxt

för jämn hud hemma

Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig

len hud i upp till 8 veckor! Lumea IPL Precision Plus är den mest flexibla IPL-

lösningen för ansikte, ben och bikinilinje. Testa i 120 dagar!

Varaktig mjukhet

Len hud varje dag

Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

Anpassad för säkert hemmabruk

Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv på kroppen, ansiktet och bikiniområdet

Säker och effektiv även på känsliga områden

Större tillbehör för kroppshår ger snabbare resultat

Ansiktstillbehör för säker ansiktsbehandling

Tillbehör för särskild behandling av hår i bikiniområdet

Fem justerbara ljusenergiinställningar

Maximal frihet, minimalt krångel

Sladdlös bekvämlighet

Inga reservdelar, inga dolda kostnader
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Funktioner

Varaktig mjukhet

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på

hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt

och återväxten förhindras. Om du regelbundet

upprepar behandlingen håller du huden len

varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande

hårminskning redan efter fyra behandlingar

varannan vecka. Behandlingen ger dig en len

och hårfri hud. För att bibehålla resultatet

upprepar du bara behandlingen vid behov.

Behandlingsintervallet kan variera beroende på

just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik

Philips Lumea använder en innovativ

ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense

Pulsed Light) som har utvecklats från teknik

som används i professionella

skönhetssalonger. Philips har anpassat

tekniken för säkert och effektivt hemmabruk.

Philips har haft ett nära samarbete med

ledande dermatologer för att utveckla det här

banbrytande hårborttagningssystemet. I över

10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar

med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt)

mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra

ljusbaserade behandlingar fungerar Philips

Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått

hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för

mycket mörk hud.

Tillämpningsområden

Den kan tryggt användas för hårborttagning på

ansikte (överläpp, haka och polisonger) och

kroppsdelar, inklusive ben, underarmar,

bikinilinje, mage och armar.

Snabb behandling på ben

Större tillbehör för kroppshår ger snabbt

resultat på större områden, till exempel benen.

Extra säkerhet för ansiktet

Ansiktstillbehör har sitt eget specialutformade

inbyggda ljusfilter för säker och bekväm

användning på överläppen, hakan och

polisongerna. Det kan även användas på andra

känsliga områden på kroppen, till exempel

armhålor och andra svåråtkomliga ställen.

Tillbehör för bikiniområdet

Tillbehör för bikiniområdet för effektiv

behandling av hår i bikinilinjen. Hår i det här

området blir normalt kraftigare och tjockare än

hår på benen.

Fem ljusenergiinställningar

Philips Lumea har fem justerbara

ljusenergiinställningar för att garantera en

skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt

användning är Philips Lumeas IPL-behandling

säker och skonsam, även på känslig hud och

känsliga kroppsdelar.

Sladdlös bekvämlighet

Lumeas unika sladdlösa design passar perfekt

för att behandla de områden du vill, när du vill.
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Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Ben, Armar, Mage,

Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisonger,

Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-

ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar

oavsiktliga ljussignaler

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För bekväm

behandling

Applicera och blinka: För behandling på

kurviga områden

Användning med eller utan sladd: Trådlös

Effekt

Laddningstid: 100 min.

Spänning: 100–240 V

Körtid: Minimum 370 ljussignaler

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar <gt/>

140 000 ljussignaler

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm2): För

användning nedanför halsen

Tillbehör för bikiniområdet (2 cm2): Särskild

behandling hår i bikinilinjen

Ansiktstillbehör (2 cm2): För säker användning

på ansiktet

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Laddare: Flerspänningsladdare

Bruksanvisning: Snabbstartguide,

Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikinilinje: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min
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