IPL prístroj na
odstraňovanie chĺpkov
Lumea Series 9000
S technológiou SenseIQ
Podpazušia, oblasť línie bikín,
telo, tvár
So senzorom SmartSkin
Používanie bez kábla aj
s káblom
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Vychutnávajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až
6 mesiacov*
s našim najrýchlejším a najúčinnejším zariadením IPL
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.
Hladká pokožka bez chĺpkov dĺhodobo vďaka IPL technológii Lumea
Technológia IPL na domáce použitie vyvinutá v spolupráci s dermatológmi
Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie
Technológia SenseIQ pre odstraňovanie chĺpkov na mieru
Celkovo 450 000 zábleskov****
Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela
Zaoblený nadstavec na podpazušie
Zaoblený nadstavec na oblasť línie bikín s prídavným svetelným ﬁltrom
Plochý nadstavec na telo
Nadstavec na tvár s prídavným ﬁltrom
Senzor SmartSkin s 5 možnosťami nastavenia intenzity ošetrení
Prispôsobte si ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL
Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky
Jednoduché použitie
Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela
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Hlavné prvky
6 mesiacov bez chĺpkov*

ošetrenia. Prispôsobuje. Inteligentné nadstavce
prispôsobujú programy šité na mieru každej
partii tela. Chráni. Vyvinuté v spolupráci
s dermatológmi a inšpirované vami pre jemné
odstránenie chĺpkov s dlhodobým efektom, a to
aj na citlivých miestach***.

veľkosti s priezorom 3 cm2. Po nasadení
nadstavca na zariadenie sa spustí program
prispôsobený pre oblasť podpazušia.
S redukciou chĺpkov v podpazuší je spokojných
až 86 % žien*****.
Nadstavec na oblasť línie bikín

Celkovo 450 000 zábleskov****

IPL je skratka pre Intense Pulsed Light, čo
znamená intenzívne pulzné svetlo. Je to
technológia, ktorá využíva jemné záblesky na
„uspanie“ chĺpkov. Svetlo prenikajúce ku
korienku chĺpka uvedie folikul do fázy pokoja
a stimuluje vypadnutie chĺpku. Opakované
ošetrenia postupne zabraňujú opätovnému
rastu chĺpkov a zanechávajú vašu pokožku
krásne hladkú a jemnú na dotyk. Zariadenie
Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci
s dermatológmi a bolo klinicky testované pre
jednoduché, účinné a pohodlné ošetrenie aj
na citlivých miestach, všetko z pohodlia vášho
domova.

Naše zariadenie dokáže počas svojej životnosti
vyslať až 450 000 svetelných impulzov****.
Ošetrenie partií tela

Nasaďte inteligentný nadstavec určený na
oblasť línie bikín a spustí sa program
prispôsobený tejto oblasti. Nadstavec sa pýši
optimálnym priezorom s rozmerom 3 cm2
s priehľadným ﬁltrom pre väčšie pohodlie. Jeho
zakrivený dizajn kopíruje kontúry vášho tela
pre maximálny kontakt, efektívnosť a pohodlie.
S redukciou chĺpkov v oblasti línie bikín je
spokojných až 78 % žien*****.

3 ošetrenia, o 92 % menej chĺpkov**
Nadstavec na telo

Objektívne štúdie dokazujú, že po troch
ošetreniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé
štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne
a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri
týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť šesť
mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.

Vaše telo je jedinečné. K ošetreniu jeho
pokožky a kriviek by sa preto malo pristupovať
jedinečne. Nadstavce zariadenia Lumea na
celé telo sú tvarované tak, aby perfektne
kopírovali každú jeho krivku a prispôsobili
programy ošetrenia každej oblasti tela.
Svetelné priezory sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali kontakt s pokožkou v snahe
zabrániť únikom svetla. Umožní to účinné a
šetrné ošetrenie aj v chúlostivých alebo
citlivých oblastiach.

Technológia SenseIQ

Nadstavec na podpazušie

Vníma. Senzor SmartSkin zariadenia Philips
Lumea rozpoznáva tón vašej pleti a odporučí
vám najpohodlnejšie nastavenie intenzity

Inteligentný nadstavec na oblasť podpazušia je
špeciálne navrhnutý na ošetrenie ťažko
prístupných oblastí podpazušia. Je strednej

Inteligentný nadstavec na telo má najväčší
ošetrovací priezor: 4,1 cm2. Takže je priam ušitý
na rýchle ošetrenie väčších častí tela, ako
napríklad nôh, paží a bruška. V skutočnosti
zvládnete ošetriť obe nohy od kolien dolu už za
8,5 minúty. Vďaka zakrivení nadstavec presne
kopíruje kontúry vášho tela a zaisťuje
maximálny kontakt s pokožkou. Nasaďte
nadstavec, ktorý prispôsobí program
jednotlivým oblastiam vášho tela. S redukciou
chĺpkov na nohách je spokojných až 83 %
žien*****.
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Technické údaje
Technické špeciﬁkácie, nadstavce
Nadstavec na ošetrenie tela: Tvar: zakrivený
vypuklý, Plocha priezoru: 4,1 cm2, Špeciálne
vyvinutý na telo
Nadstavec na ošetrenie tváre: Tvar: plochý,
Plocha priezoru: 2 cm2, extra ﬁlter, Špeciálne
vyvinutý na tvár
Technické údaje, prílohy
Nadstavec na ošetrenie oblasti bikín: Tvar:
zakrivený a vdutý, Plocha priezoru:3 cm2, extra
ﬁlter, Špeciálne vyvinutý na oblasť bikín
Nadstavec na ošetrenie podpazušia: Tvar:
zakrivený a vdutý, Plocha priezoru: 3 cm2,
Špeciálne vyvinutý na oblasť podpazušia
Napájanie
Napätie: 100 – 240 V
Servis
Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
Technické údaje
Vysokovýkonná lampa: Výkon 450 000
zábleskov*****
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Oblasti aplikácie
Oblasti tela: Nohy, Brucho
Oblasti tváre: Chĺpky na hornej pere, Brada
Citlivé partie: Podpazušia, Oblasť bikín
Prílohy
Nástavec na telo (3 cm2): Na použitie pod
líniou krku
Nástavec na tvár (2 cm2): Pre bezpečné
použitie na tvári
Nadstavce
Nástavec na telo (4 cm2): Na použitie pod
líniou krku
Nástavec na oblasť bikín (2 cm2): Špeciálne
ošetrenie na chĺpky v oblasti bikín
Pribalené príslušenstvo
Návod na použitie: Návod na použitie
Skladovanie: Luxusné vrecko
Adaptér: 19,5 V/4000 mA
Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia
Integrovaný UV ﬁlter: Chráni pokožku pred UV
žiarením
5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:
Možnosť prispôsobiť typu pokožky
Integrovaný bezpečnostný systém:

Predchádza neželaným zábleskom
Senzor tónu pokožky: Deteguje váš odtieň
pokožky
Senzor SmartSkin: Správne nastavenie na
požiadanie
Čas aplikácie
Podpazušia: 2,5 min
Oblasť bikín: 2 min
Oblasti tváre: 1,5 min
Časť nôh od kolien dole: 8,5 min
Režim aplikácie
Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:
Na rýchlu aplikáciu
Použitie s káblom aj bez kábla: Použitie s
káblom aj bez kábla
Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrenie
malých oblastí
Druh použitia
Záblesky pri postupnom posúvaní: Na
ošetrenie zakrivených oblastí
Príkon
Systém napájania: Nabíjateľná batéria

* 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.
* **** 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

