
IPL prístroj na odstránenie
chĺpkov s tech. SenseIQ

Lumea Series 9000

 
Senzor SmartSkin

3 inteligentné nadstavce: telo,

tvár, presnosť

Aplikácia Lumea IPL

Používanie bez kábla aj
s káblom

 
BRI955/00

Jednod. bezkáblové personalizované ošetrenie s funkciou SenseIQ

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Najúčinnejšie zariadenie IPL, 6 mesiacov po ukončení celého cyklu ošetrení*. Technológia IPL s funkciou SenseIQ

na odstránenie chĺpkov celého tela v pohodlí domova s dlhotrvajúcim efektom. Užívajte si hladkú pokožku ako

z kozmetického salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea IPL.

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

Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne

Kompletné riešenie pre tvár a telo

Kompletné riešenie na ošetrenie tváre a tela s 3 nadstavcami

Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrenie epiláciou IPL

Optimalizujte si rutinné ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
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Hlavné prvky

3 inteligentné nadstavce

Špeciálne navrhnuté nadstavce sa dokonale

hodia ku krivkám vášho tela a spustia

najúčinnejšie programy pre každú oblasť tela,

keď sú pripojené. Tvár: Plochý dizajn a malý

priezor s UV filtrom. Telo: Zakrivený smerom

dovnútra s veľkým priezorom. Presnosť:

Zakrivený smerom von na ťažko dostupné

oblasti.

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

8,5 minúty.

Technológia SenseIQ

Séria Lumea 9000 má päť jednoducho

nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač

SmartSkin načíta váš odtieň pokožky

a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie

nastavenie. Inteligentné nadstavce

prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.

Možné aj bezdrôtové používanie

Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea

série 9000 naším jediným výrobkom IPL

s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte

jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto

s presnosťou a používať ho kdekoľvek chcete.

Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb

chĺpkov

IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo

farbe chĺpkov a pigmentom v odtieni pokožky,

preto funguje na prirodzene tmavých blond,

hnedých aj čiernych chĺpkoch a na odtieňoch

pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).
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Technické údaje

Technické údaje, prílohy

Nadstavec na ošetrenie tela: Tvar: konvexný,

Plocha priezoru: 4,1 cm2, Prispôsobená na

ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

Nadstavec na ošetrenie tváre: Tvar: plochý,

Plocha priezoru: 2 cm2, prídavný filter,

Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera,

brada a čeľusť

Nadstavec na presné ošetrenie: Tvar:

konkávny, Plocha priezoru: 3 cm2, Špeciálne

vyvinuté na ošetrovanie oblasti bikín a

podpazušia

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

Senzor SmartSkin: Vhodné nastavenie na

požiadanie

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Používanie bez

kábla aj s káblom

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie

malých oblastí

Technické údaje

Napätie: 100-240 V

Typ batérie: Nabíjateľná batéria

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené pre dlhú

životnosť, 450 000 zábleskov, čo zodpovedá

39 rokom životnosti lampy**

Nadstavce

Presný nástavec (2 cm2): Na použitie v

podpazuší a oblasti bikín

Nástavec na telo (4 cm2): Na použitie pod

líniou krku

Nástavec na tvár (2 cm2): Pre bezpečné

použitie na tvári

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: Luxusné puzdro

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Čas aplikácie

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min

Časť nôh od kolien dole: 8,5 min

* Priemerná redukcia chĺpkov po 12 ošetreniach: 77 % na

nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpazuší

* * Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne

výsledky meraní na nohách môžu líšiť

* ** Pri dodržaní harmonogramu ošetrení

* *** Vypočítané pre použitie na ošetrenie nôh od kolien

dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy

nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti

Philips.

* **** Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a

zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3

ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpazušia a 2

ošetrení tváre

* ***** Na základe bezkáblového použitia, veľkosti

priezoru a zakrivených nadstavcov

* ****** Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190

účastníčkach
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