Urządzenie IPL do
depilacji światłem
Lumea 9000
Wyposażone w technologię
SenseIQ
Skóra pod pachami, bikini, ciało,
twarz
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe
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Zalety
Gładka skóra przez 6 miesięcy*

Technologia SenseIQ

obszaru. Okienka są skonstruowane w taki
sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry
i światło nie wydostawało się na zewnątrz,
dzięki czemu można skutecznie depilować
delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.
Nasadka do obszarów pod pachami

Termin IPL to skrót oznaczający technologię
intensywnego światła impulsowego (Intense
Pulsed Light). Technologia ta poprzez
wykorzystanie delikatnego ciepłego światła
hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się
do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek
przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos
wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo
zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu
skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie
Philips Lumea zostało opracowane we
współpracy z dermatologami i przetestowane
w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe,
skuteczne i wygodne przeprowadzanie
zabiegów – także w przypadku delikatnych
obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza
odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie
światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki
uruchamiają programy dostosowane do
danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie
opracowane wspólnie z dermatologami i
zainspirowane Tobą pozwala na delikatne
usuwanie włosów na długi czas, nawet na
wrażliwych obszarach****.
450 000 błysków*****

Specjalnie wyproﬁlowana nasadka została
zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych
obszarach pod pachami (okienko o średnim
rozmiarze, 3 cm2). Po nałożeniu nasadki na
urządzenie automatycznie uruchamia się
program specjalnie dostosowany do tego
obszaru. 86% kobiet jest zadowolonych ze
skuteczności usuwania włosów pod
pachami******.
Nasadka do okolic bikini

Do 92% mniej włosów, już po 3 zabiegach***

Nasza lampa przez cały okres eksploatacji
może wykonać do 450 000 naświetleń*****.
Zabiegi na różnych obszarach ciała

Obiektywne badania wykazują redukcję
włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu
trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi
należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a
następne osiem co cztery tygodnie. Po
12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą
przez 6 miesięcy*.

Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar
zasługuje na indywidualne traktowanie.
Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea
idealnie dopasowują się do jego naturalnych
kształtów. Same dobierają program do danego

Po nałożeniu nasadki na urządzenie
automatycznie uruchamia się program
specjalnie dostosowany do okolic bikini.
Nasadka ma okienko o rozmiarze 3 cm2 i
dodatkowy, przezroczysty ﬁltr. Jest
wyproﬁlowana tak, aby dopasowywać się do
kształtu ciała, zapewniając maksymalny
kontakt, wydajność i komfort. 78% kobiet jest
zadowolonych ze skuteczności usuwania
włosów w okolicy bikini******.
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Dane techniczne
Nasadki — dane techniczne
Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły,
Rozmiar okienka: 4,1 cm2, Program do ciała
Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski,
Rozmiar okienka: 2 cm2, dodatkowy ﬁltr,
Program do twarzy
Dodatki dotyczące specyﬁkacji technicznych
Nasadka do depilacji pach: Kształt: wklęsły,
Program do skóry pod pachami, Rozmiar
okienka: 3 cm2
Nasadka do depilacji okolic bikini: Kształt:
wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm2, dodatkowy
ﬁltr, Program do okolic bikini
Moc
Napięcie: 100–240 V

Serwis
Gwarancja: Dwuletnia gwarancja
obowiązująca na całym świecie + dodatkowy
rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągi
90 dni
Dane techniczne
Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000
błysków*****
Obszary poddawane zabiegowi
Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch
Wrażliwe obszary: Okolice bikini
Obszary twarzy: Podbródek, Górna warga,
Linia szczęki
Elementy wchodzące w skład zestawu
Przechowywanie: Elegancki pokrowiec
Elementy zestawu
Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi
Łącznik: 19,5 V / 4000 mA
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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
Czas zabiegu
Podudzie: 8,5 min
Okolica pod pachami: 2,5 min
Linia bikini: 2 min
Obszary twarzy: 1,5 min
Moc
Skuteczny system: Akumulator

* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na
nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami
* * Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po
12 zabiegach.
* * * 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.
* * * * * Obliczono w przypadku stosowania na dolnej
części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy;
żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji
ﬁrmy Philips.
* * * * * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z
udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na
nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz
2 zabiegach na twarzy.
* * * * * * * Na podstawie użytkowania
bezprzewodowego, rozmiaru okienka i
wyproﬁlowanych nasadek.
* * * * * * * * Badanie przeprowadzone w 2020 r. w
Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.

