
IPL prístroj na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea IPL Advanced

 

5 manuálnych nastavení
intenzity

2 nadstavce: na telo, na tvár

Aplikácia Lumea IPL

Použitie na sieť

 
BRI921/00

Užívajte si 3 mesiace hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov.*

Najmenej 85 % redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach

Lumea IPL Advanced poskytuje účinné a dlhotrvajúce výsledky vďaka špeciálnym nadstavcom pre každú oblasť

tela a aplikácii Lumea IPL. S káblom.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť

Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky

Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Kompletné riešenie pre tvár a telo

Kompletné riešenie na tvár a telo s 2 nadstavcami

Vhodné pre širokú škálu odtieňov pleti a farieb chĺpkov

Zastrihávač, tvar pera Satin Compact

Personalizované ošetrenie epiláciou IPL

Optimalizujte si rutinné ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity
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Hlavné prvky

2 špecializované nadstavce

Rôzne hlavice na telo a tvár pracujú rýchlo a

presne a umožňujú šetrné používanie aj na

citlivých miestach. Nadstavec na tvár má

integrovaný svetelný filter na presné ošetrenie.

Aplikácia Philips Lumea IPL

Naša bezplatná tréningová aplikácia vám

pomôže naplánovať a dodržiavať plán

ošetrenia a potom vás krok za krokom prevedie

každým ošetrením. Stiahlo si ju viac ako 2,1

milióna používateľov.

Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi

Spoločnosť Philips ako líder v oblasti

zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie

Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi

s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne

používanie v bezpečnosti vášho domova.

Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe

technológie používanej v profesionálnych

salónoch, ponúka jemné ošetrenie aj v citlivých

oblastiach.

2x mesačne pre rýchle výsledky

Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu

menej často ako pri iných značkách. Potom raz

mesačne iba na potrebných miestach. A je to.

Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá

15 minúty.

Snímač odtieňa pokožky

Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný

zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu

oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na

ošetrenie IPL.

Výnimočne dlhý kábel

Pohodlné používanie vďaka výnimočne

dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a

lepšiu ovládateľnosť.

Pre mnohé typy pokožky a chĺpkov

IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo

farbe chĺpkov a pigmentom v tóne pokožky,

preto funguje na prirodzene tmavých blond,

hnedých a čiernych chĺpkoch a na tónoch

pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – IV).

Zastrihávač, tvar pera Satin Compact

Doplňte svoju kozmetickú rutinu: zastrihávač

Satin Compact je diskrétny kozmetický nástroj

na cesty, ktorý rýchlo a jednoducho odstráni aj

tie najjemnejšie chĺpky na tvári.
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Technické údaje

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV

žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje

neúmyselnej aktivácii zábleskov

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie na sieť

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie

malých oblastí

Zastrihávač v tvare pera

Príslušenstvo: Hrebeňový nástavec na obočie,

Čistiaca kefka

Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo

Príkon: Batéria AAA

Napájanie

Použitie na sieť

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené pre dlhú

životnosť, 250 000 zábleskov, čo zodpovedá

20 rokom životnosti lampy***

Napätie: 100 – 240 V

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm2): Na použitie pod

líniou krku

Nadstavec na tvár (2 cm2): Na použitie pod

očami

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok

záruky navyše po registrácii produktu do 90

dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Kozmetické puzdro

Adaptér: 24 V/1 500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 4 min

Oblasti tváre: 2 min

Technické špecifikácie, nadstavce

Nadstavec na telo: Plocha priezoru: 4,0 cm2,

Ošetrovanie tela: nohy, ruky, brucho a

podpazušie

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Plocha

priezoru: 2 cm2, prídavný filter, Ošetrovanie

tváre: horná pera, brada a čeľusť

* ** Priemerný výsledok 71 % redukcie chĺpkov na nohách,

po úplnom ošetrovacom cykle (12 ošetrení), objektívna

štúdia na 48 ženách v Holandsku a Rakúsku.

* * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok

85 % či viac. Štúdia bola realizovaná spoločnosťou

Philips a je k dispozícii na vyžiadanie.

* * * Pri dodržaní harmonogramu ošetrení. Vypočítané na

použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín,

podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-

ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
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