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Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde
Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Kullekin kehonosalle on

oma lisäosansa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa

Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa

Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kolme lisäosaa

Sopii monenlaisille ihon sävyille ja monenvärisille ihokarvoille

Mukana Satin Compact -kynätrimmeri

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella

Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta
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Kohokohdat

Kolme lisäosaa vartalon eri alueille

Eri ajopäät vartalolle, kasvoille ja bikinialueelle

toimivat tietyllä nopeudella ja tarkkuudella ja

ovat siksi hellävaraisia käyttää myös herkillä

vartalon alueilla. Kasvoille tarkoitetussa

lisäosassa on sisäänrakennettu valosuodatin

tarkkaan käsittelyyn.

Philips Lumea IPL -sovellus

Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua

suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös

pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut

vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi.

Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa

käyttäjää.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa

Terveysteknologian johtavana yrityksenä

Philips kehitti Lumea IPL -

ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä

ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja

tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa

käytettävään teknologiaan perustuva Lumea

IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn

herkimmillekin alueille.

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa

Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa –

puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla

merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain

kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien

käsittely vie vain 15 minuuttia.

Ihon sävyn tunnistin

Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi

mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn

tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita,

jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

Erittäin pitkä johto

Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta,

mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista

iholla.

Useille iho- ja karvatyypeille

IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja

ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten

se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai

mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta

keskiruskeaan (I–IV).

Satin Compact -kynätrimmeri

Täydennä kauneudenhoitorutiiniasi: Satin

Compact -kynätrimmeri on huomaamaton,

helposti mukana kulkeva

kauneudenhoitoväline, jolla voit poistaa

ohuimmatkin kasvojen ihokarvat nopeasti ja

helposti.
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Tekniset tiedot

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle

ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat

välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen

käyttöön

Leima ja välähdys: Pienten alueiden

käsittelyyn

Kynätrimmeri

Lisätarvikkeet: Kulmakarvaharja,

Puhdistusharja

Helppokäyttöinen: Pienikokoinen kahva

Virta: AAA-paristo

Virta

Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi,

250 000 välähdystä, mikä vastaa 20 vuoden

pituista lampun käyttöikää**

Jännite: 100–240 V

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm2): Tarkoitettu ihokarvojen

poistamiseen kaulasta alaspäin

Kasvolisäosa (2 cm2): Tarkoitettu ihokarvojen

poistamiseen silmistä alaspäin

Bikinirajalisäosa (2 cm2): Bikinialueen

erikoiskäsittely

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden

lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän

sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Meikkipussi

Sovitin: 24 V / 1500 mA

Tarvike: Puhdistusliina

Käyttöaika

Bikiniraja: 4 min

Sääri: 15 min

Kainalot: 2,5 min

Bikinirajat: 4 min

Kasvot: 2 min

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,0 cm2, Vartalon

käsittely: jalat, käsivarret, vatsa ja kainalot

Kasvolisäosa: Ikkunan koko: 2 cm2,

lisäsuodatin, Kasvojen käsittely: ylähuuli, leuka

ja leukalinja

Bikinilisäosa: Ikkunan koko: 2 cm2, Bikinialueen

käsittely

* Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen:

82 % säärissä

* * Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten,

bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn

perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin

kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.
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