
 

IPL - matiņu

noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

 
Ķermenim un sejai

Ar ādas toņa sensoru

15 minūtes apakšstilbu

apstrādei

 

SC1998/00 Āda bez matiņiem vismaz 3 mēnešus*
Matiņu samazināšanās vismaz par 85 % pēc 3 apstr. reizēm**

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa

ķermeņa. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini

gludu katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

BEZMAKSAS Lumea lietotne — jūsu personīgais padomdevējs

Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar

dermatologiem

Droši, ātri un efektīvi uz ķermeņa un sejas

Iebūvēts ādas toņa sensors

Pierādīti droša un efektīva procedūra

Īpaša apstrāde dažādām ķermeņa zonām

Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās

Liels apstrādes logs ātram pielietojumam

Precīzijas pierīce papildu drošībai uz sejas

Pierīce bikini zonas matiņu specializētai apstrādei



IPL - matiņu noņemšanas ierīce SC1998/00

Izceltie produkti



IPL - matiņu noņemšanas ierīce SC1998/00

Specifikācijas

Jauda

Spriegums: 100-240 V

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē un

1 papildu garantijas gads pēc produkta

reģistrācijas 90 dienu laikā

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders,

Paduses, Bikini

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Uzgaļi

Ķermeņa uzgalis (4 cm2): Izmantošanai zem

kakla līnijas

Uzgalis sejai (2 cm2): Izmantošanai zem kakla

līnijas

Bikini zonas uzgalis (2 cm2): Īpaša bikini

zonas matiņu apstrāde

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja

rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Komplektā iekļautie piederumi

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Strāvas padeve

Izmantojams ar vadu

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

Skin Tone sensors: Nosaka ādas toni

Lietošanas laiks

Paduse: 2,5 min

Sejas zonas: 2 min

Izmantošanas laiks

Bikini: 4 min

Kājas apakšējā daļa: 15 min

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Paslidināt

un izgaismot): Izmantošanai bez liekas

piepūles

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar

vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un

izgaismot): Apstrādei izliektās vietās

* Vidējais rezultāts uzrāda matiņu samazināšanos uz

kājām par 71 % pēc pilna apstrādes cikla (12 apstrādes

reizes), objektīvs pētījums veikts 48 sievietēm

Nīderlandē un Austrijā

* * Mērījumi veikti kājām, 67 % no 45 sievietēm sasniedz

85 % rezultātu vai vairāk.
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