Zariadenie na
odstraňovanie chĺpkov s IPL
Lumea Advanced
Na telo a tvár
So snímačom odtieňa pokožky
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.
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Užívajte si 3 mesiace hodvábne hladkú pokožku
bez chĺpkov.*
Najmenej 85 % redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach
Philips Lumea Advanced je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu
chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí
hodvábne hladkú pokožku každý deň.
Dlhotrvajúce odstránenie chĺpkov vďaka technológii IPL
Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky
Aplikácia Lumea ZDARMA – váš osobný inštruktor, ktorého budete mať vždy poruke
Špičková technológia IPL na domáce používanie, vyvinutá v spolupráci
s dermatológmi
Bezpečná, rýchla a účinná aplikácia na tele a tvári.
Integrovaný snímač odtieňa pokožky
Preukázateľne bezpečné a účinné ošetrenie
Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela
Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie
Nástavec na presnú aplikáciu pre zvýšenú bezpečnosť pre použitie na tvári
Špeciálna starostlivosť o vzhľad so zastrihávačom v tvare pera Satin Compact
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Hlavné prvky
Dlhotrvajúca hladkosť

3 mesiace*. Ak chcete tento obrázok zväčšiť,
kliknite na obrázok v galérii obrázkov v hornej
časti tejto stránky.

Oblasti aplikácie

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo.
Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky
chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce
folikuly chĺpkov do kľudovej fázy. Vďaka tomu
sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele,
postupne zníži. Opakovaným používaním
získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú
na dotyk. Ošetrenie zabraňujúce dorastaniu
chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých
oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je
klinicky testované a vyvinuté v spolupráci
s dermatológmi na jednoduché a účinné
ošetrenie v pohodlí vášho domova.
Dokázaná účinnosť

Môžete bezpečne používať na odstraňovanie
chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a
rôznych oblastiach tela vrátane nôh,
podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.
Zariadenie Philips Lumea Prestige funguje
efektívne, jednoducho a bezpečne na rôznych
typoch chĺpkov a pokožky. Funguje na
prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych
chĺpkoch a na odtieňoch pokožky od veľmi
svetlej až po tmavohnedú. Rovnako ako
v prípade ostatných typoch ošetrení založených
na technológii IPL, ani zariadenie Philips
Lumea nie je možné použiť na ošetrenie
bielych/sivých, svetlých blond ani červených
chĺpkov a nie je vhodné pre veľmi
tmavú pokožku. Dôvodom toho je veľký kontrast
potrebný medzi pigmentom chĺpkov a
pigmentom pokožky.

Rýchle ošetrenie nôh

Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie na
veľkých plochách, napríklad na nohách
Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári

Snímač odtieňa pokožky

Objektívne štúdie dokazujú, že už po
3 ošetreniach sa zbavíte minimálne 85 %
chĺpkov**. Prvé 4 ošetrenia je potrebné vykonať
v dvojtýždňových intervaloch a po nich by ste
už mali vidieť želané výsledky. Ak si chcete
dosiahnutý stav udržať, stačí každé 4 týždne
ošetrenie zopakovať. Po 8 takýchto
udržiavacích ošetreniach sa môžete tešiť
z hladkej pokožky bez chĺpkov minimálne

Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný
snímač farby pokožky, ktorý meria typ pokožky
pred začiatkom každého ošetrenia a niekedy aj
počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý
je na použitie tohto výrobku príliš tmavý,
automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Vďaka integrovanému prídavnému svetelnému
ﬁltru ho možno použiť na odstraňovanie
tvárových chĺpkov na hornej pere, brade, lícach
a ostatných citlivých miestach.
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Technické údaje
Príkon
Napätie: 100 - 240 V
Servis
Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
Oblasti aplikácie
Oblasti tela: Oblasť bikín, Podpazušia, Ruky,
Nohy, Brucho
Oblasti tváre: Brada, Kotlety, Horná pera
Nadstavce
Nástavec na telo (4 cm2): Na použitie pod
líniou krku
Nadstavec na tvár (2 cm2): Na použitie pod
očami

Pribalené príslušenstvo
Návod na použitie: Návod na použitie
Skladovanie: Puzdro
Adaptér: 24 V/1500 mA
Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Čas aplikácie
Oblasť bikín: 4 min.
Časť nohy od kolena nadol: 15 min
Podpazušie: 2,5 min.
Oblasti tváre: 2 min.

Príkon
Použitie na sieť

Druh použitia
Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:
Pre jednoduché používanie súvislým pohybom
Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové
Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie
zakrivených oblastí

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
Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej
pokožky

Zastrihávač v tvare pera
Accessories: Hrebeňový nástavec na obočie,
Čistiaca kefka
Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo
Pen trimmer
Príkon: Batéria AAA
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* ** 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.

