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Funktioner
6 månader utan hår*

som är anpassade för varje kroppsområde.
Vårdar. Utvecklad i samarbete med
dermatologer och inspirerad av dig för en
skonsam hårborttagning som varar länge, till
och med på känsliga områden****.

enheten anpassar det ett skräddarsytt program
för området under armarna. 86 % av kvinnorna
var nöjda med hårminskningen under
armarna******.
Tillbehör för bikinområdet

Totalt 450 000 blinkningar*****

IPL står för Intense Pulsed Light. Det är en
teknik som använder ett varmt och skonsamt
ljus för att få bort hår. Ljuset rör sig till hårroten,
vilket gör att hårsäcken går in i en vilofas och
att håret släpper lättare. Upprepad behandling
förhindrar gradvis att håret växer tillbaka, vilket
gör huden vackert hårfri och kännbart len.
Philips Lumea är utvecklad tillsammans med
dermatologer och är kliniskt testad för att
garantera enkla, eﬀektiva och bekväma
behandlingar även på känsliga områden, allt
från ditt eget hem.

Vår lampa kan blinka upp till 450 000 gånger
under sin livslängd*****.
Behandling av kroppsdelar

När du klickar fast det smarta tillbehöret för
bikiniområdet anpassar det ett skräddarsytt
program speciﬁkt för det området. Det har ett
optimalt 3 cm2 fönster med ett transparent ﬁlter
för extra komfort och den svängda designen
följer kroppens konturer för maximal kontakt,
eﬀekt och komfort. 78 % av kvinnorna var nöjda
med hårminskningen i bikiniområdet******.

3 behandlingar, 92 % mindre hår***
Kroppsbehandling

Objektiva studier visar upp till 92 %
hårminskning efter tre behandlingar***. Utför de
första fyra behandlingarna varannan vecka och
de följande åtta behandlingarna var fjärde
vecka. Efter 12 behandlingar kan du njuta av
sex månaders hårfri len hud*.

Din kropp är unik. Och dess hud, kurvor och
konturer bör också behandlas unikt. Lumeas
tillbehör för hela kroppen är formade för att
passa varje kurva perfekt, och anpassar
program som är skräddarsydda för varje
kroppsdel. Behandlingsfönsterna är utformade
för att maximera kontakten mot huden för att
säkerställa att inget ljus sipprar ut, vilket
möjliggör eﬀektiva och skonsamma
behandlingar även i känsliga områden.

SenseIQ-teknik

Tillbehör för armhålorna

Känner av. SmartSkin-sensorn i Lumea
identiﬁerar din hudton och visar den mest
behagliga ljusinställningen för dig. Anpassar
sig. Intelligenta tillbehör skräddarsyr program

Särskilt utformade för de svåråtkomliga
områdena under armarna. Det smarta
tillbehöret för armhålorna är medelstort med ett
3 cm2 fönster. När tillbehöret klickas fast på

Det intelligenta kroppstillbehöret har det
största behandlingsfönstret på 4,1 cm2, vilket
gör det perfekt för snabb behandling av större
områden som benen, armarna och magen. Du
kan till och med behandla båda underbenen
på bara 8,5 minuter. Den insvängda
utformningen följer kroppens konturer noga för
att ge maximal hudkontakt. När tillbehöret
klickas fast skapas ett skräddarsytt program
särskilt utformat för din kropp. 83 % av
kvinnorna blev nöjda med hårreduceringen på
benen******.
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Speciﬁkationer
Tekniska speciﬁkationer, tillbehör
Tillbehör för kroppsbehandling: Form: konvex
svängd, Fönsterstorlek: 4,1 cm2, Skräddarsydd
behandling för kroppen
Tillbehör för ansiktsbehandling: Form: platt,
Fönsterstorlek: 2 cm2, extra ﬁlter, Skräddarsydd
behandling för ansiktet
Tillbehör för bikinibehandling: Form: konkav
svängd, Fönsterstorlek: 3 cm2, extra ﬁlter,
Skräddarsydd behandling för bikinilinjen
Tillbehör för armhålebehandling: Form: konkav
svängd, Fönsterstorlek: 3 cm2, Anpassad för
armhålorna

Tekniska speciﬁkationer
Lampa med höga prestanda: Producerar
450 000 ljuspulser*****

oavsiktliga ljussignaler
Sensor för hudton: Upptäcker hudtonen
SmartSkin-sensor: Rätt inställning på begäran

Tillämpningsområden
Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage
Känsliga områden: Armhålor, Bikini
Områden i ansiktet: Överläpp, Haka, Käklinje

Användningstid
Armhålor: 2,5 min.
Bikinilinje: 2 min
Områden i ansiktet: 1,5 min.
Underben: 8,5 min

Eﬀekt
Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara
inställningar
Integrerat UV-ﬁlter: Skyddar din hud från UVljus
5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din
hudtyp
Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar

Service
Garanti: 2 års global garanti

Medföljande tillbehör
Bruksanvisning: Användarhandbok
Förvaring: Lyxigt fodral
Adapter: 19,5 V/4000 mA
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Programläge
Dra och skicka ljuspuls: För snabb användning
Användning med eller utan sladd: Kan
användas med eller utan sladd
Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på
små områden
Eﬀekt
Kraftsystem: Laddningsbart batteri

* Medelresultat efter 12 hårbehandlingar: 78 % på benen,
64 % på bikinilinjen, 65 % i armhålorna
* * Medianresultat: 58 % hårminskning efter 12
behandlingar
* * * När du följer behandlingsschemat, mätt på benen,
individuella resultat kan variera
* * * * När du följer behandlingsschemat
* * * * * Beräknat för användning på underben, bikinilinje,
armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte
Philips två års världsomfattande garanti.
* * * * * * Studie som utfördes i Nederländerna och
Österrike på 46 kvinnor: resultat efter tre behandlingar
på ben, bikiniområde och armhålor, och efter två
behandlingar i ansiktet
* * * * * * * Baserat på sladdlös användning,
fönsterstorlek och svängda tillbehör
* * * * * * * * Test som utfördes 2020, i Storbritannien på
190 svarande

