
 

Urządzenie IPL do depilacji

światłem z SenseIQ

Lumea Seria 9000

 
Czujnik SmartSkin

4 inteligentne nasadki: do ciała,

twarzy, okolic bikini i pach

Aplikacja Lumea IPL

Zasilanie akumulatorowe i

sieciowe

 

BRI958/00

SenseIQ — spersonalizowana depilacja

bezprzewodowa

dzięki naszej najszybszej i najskuteczniejszej depilacji IPL

Nasz najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez

6 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią

SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w

domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL

pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

W celu uzyskania szybkich rezultatów, wystarczy wykonywać zabieg dwa razy w

miesiącu

Philips Lumea 9000 umożliwia wygodną depilację w trudno dostępnych obszarach.

Jest także beprzewodowy!

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z czterema

inteligentnymi nasadkami

Philips Lumea 9900 zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów

włosów i skóry

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

Zoptymalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL

Urządzenie Philips Lumea IPL z technologią SenseIQ ma 5 ustawień światła. Czujnik

SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie.
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Zalety

Precyzyjna nasadka do twarzy z

dodatkowym filtrem

Po podłączeniu specjalnie zaprojektowane

nasadki perfekcyjnie dopasowują się do

krzywizn ciała i aktywują najskuteczniejsze dla

danego obszaru programy depilacji. Twarz:

płaska nasadka z niewielkim oknem z filtrem

UV. Ciało: nasadka zakrzywiona do środka z

dużym oknem. Okolice bikini i pachy: nasadka

zakrzywiona na zewnątrz w celu dotarcia do

trudno dostępnych miejsc.

Aplikacja Philips Lumea IPL

Nasza bezpłatna aplikacja pomoże Ci

zaplanować i zrealizować harmonogram

zabiegów, a następnie poprowadzi Cię krok po

kroku przez każdą sesję. Aplikację pobrało

ponad 2,1 miliona użytkowników.

Opracowano we współpracy z

dermatologami

Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań

technologicznych dla zdrowia — opracowała

urządzenie do depilacji Lumea IPL we

współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest

ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne.

Zastosowanie technologii używanej w

profesjonalnych salonach sprawia, że

zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie

owłosienia, także we wrażliwych obszarach

ciała.

Dla szybkich rezultatów wykonuj zabieg dwa

razy w miesiącu

Przez pierwsze sześć tygodni zabiegi wykonuj

co dwa tygodnie (w odróżnieniu od

cotygodniowych zabiegów urządzeniami

innych marek), a następnie co miesiąc, aby

utrzymać uzyskany rezultat. Tylko tyle!

Wykonanie zabiegu na dolnych partiach nóg

trwa tylko 8,5 minuty.

Czujnik SmartSkin z pięcioma ustawieniami

komfortu

Urządzenia serii Lumea 9000 zostały

wyposażone w pięć regulowanych ustawień

mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje

odcień skóry, aby wybrać ustawienia

zapewniające największy komfort zabiegu.

Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do

każdego obszaru ciała.

Najwygodniejszy depilator IPL*******

Urządzenie Lumea serii 9000 jest jedynym

bezprzewodowym urządzeniem do depilacji

światłem w naszej ofercie, które jeszcze

bardziej ułatwia precyzyjne dotarcie do

wszystkich obszarów ciała oraz wykonywania

zabiegów w dowolnym miejscu.

Odpowiednie do różnych typów skóry i

włosów

Urządzenie IPL bazuje na kontraście pomiędzy

pigmentem we włosach a pigmentem skóry,

dlatego działa w przypadku włosów w kolorze

naturalnego ciemnego blondu, brązu oraz

czarnych, a także skóry o odcieniu od jasnego

do ciemnego brązu (I–V). Philips Lumea nie

można stosować w przypadku włosów w

kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym

ani w przypadku bardzo ciemnej skóry.



Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ BRI958/00

Dane techniczne

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły,

Rozmiar okienka: 4,1 cm2, Idealna do depilacji

ciała: nogi, ręce, brzuch

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski,

Rozmiar okienka: 2 cm2, dodatkowy filtr,

Idealna do depilacji twarzy: górna warga,

policzki, linia szczęki

Nasadka do depilacji okolic bikini: Kształt:

wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm2, Idealna do

depilacji wrażliwych okolic bikini

Nasadka do depilacji okolic pod pachami:

Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3cm2,

Idealna do depilacji pach

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed

promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość

dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień

skóry

Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie na

żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego

zastosowania

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych

obszarach ciała

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000

błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji

lampy**

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca

na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji

po rejestracji produktu w ciągi 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Luksusowe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Podudzie: 8,5 min

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min

* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na

nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

* * Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów.

Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w

okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność

lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

* * * W przypadku przestrzegania harmonogramu

zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u

różnych osób.

* * * * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet

osiąga 92% lub więcej wyników.
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