Zariadenie na
odstraňovanie chĺpkov s IPL
Lumea Advanced
Na telo
So snímačom odtieňa pokožky
Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov s IPL

SC1994/00

Hlavné prvky
Dlhotrvajúca hladkosť

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

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

počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý
je na použitie tohto výrobku príliš tmavý,
automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

Rýchle ošetrenie nôh

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.

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

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

Aplikácia Lumea ZDARMA

Aplikácia Lumea je zdarma k dispozícii na
stiahnutie a ponúka možnosť využívať
technológiu IPL presne podľa vašich potrieb.
Je to váš osobný inštruktor, s ktorým zaručene
vyťažíte zo zariadenia Lumea maximum
a budete ho používať správne, vďaka čomu
dosiahnete dlhotrvajúce výsledky. Pomocou
aplikácie si vytvoríte vlastný harmonogram
ošetrení jednotlivých častí tela a pri každom
ošetrení budete dostávať tipy a rady. Stačí, ak
si budete aplikáciu pravidelne kontrolovať, aby
vám neunikli žiadne upozornenia či
pripomenutia.
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Technické údaje
Príkon
Napätie: 100-240 V

Príkon
Použitie na sieť: Yes

Servis
Záruka: 2 years global warranty

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia
Integrovaný UV ﬁlter: Protects skin from UV
light
5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:
Adjustable to your skin type
Integrovaný bezpečnostný systém: Prevent
unintentional ﬂashing
Senzor tónu pokožky: Detects your skin tone

Oblasti aplikácie
Oblasti tela: Arms, Legs, Belly, Armpits, Bikini
Nadstavce
Nástavec na telo (4 cm2): For use below the
neckline

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

Pribalené príslušenstvo
Návod na použitie: User manual
Skladovanie: Pouch
Adaptér: 24V / 1500mA
Príslušenstvo: Cleaning cloth
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Application mode
Záblesky pri postupnom posúvaní: For
treatment on curvy areas
Druh použitia
Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:
For easy motion application
Použitie s káblom aj bez kábla: Corded
Aktivácia záblesku priložením: For treatment
on curvy areas
Zastrihávač v tvare pera
Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo
Pen trimmer
Príkon: Batéria AAA

* ** 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.

