Aparat IPL pt.
îndepărtarea părului
Lumea Advanced
Pentru corp şi faţă
Cu senzor de nuanţă a pielii
Număr total pulsații: 250.000
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Piele epilată timp de cel puţin 3 luni*
Reduce creşterea părului cu cel puţin 85 % după 3
tratamente**
Lumea Advanced de la Philips este minunat pentru a preveni reapariţia părului pe
corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea
netedă ca mătasea în ﬁecare zi.
Îndepărtare de lungă durată a părului cu tehnologie IPL
Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr şi de piele
Aplicaţia GRATUITĂ Lumea, un consultant personal mereu disponibil
Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor
Sigur, rapid şi eﬁcient pentru corp şi faţă
Senzor integrat de nuanţă a pielii
Tratament dovedit a ﬁ sigur şi eﬁcient
Tratament specializat pentru zone diferite ale corpului
Sigur şi eﬁcient chiar şi în zonele sensibile
Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă
Accesoriul de precizie oferă siguranţă în plus pentru faţă
Accesoriu special pentru părul din zona inghinală
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Repere

Speciﬁcaţii

Catifelare de durată
IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips
Lumea aplică pulsaţii delicate de lumină la
rădăcina ﬁrului de păr, punând foliculul într-o
fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr
de pe corp se reduce în mod gradual.
Repetarea tratamentului îţi lasă pielea
frumoasă şi fără păr, ﬁnă la atingere.
Tratamentul de prevenire a creşterii părului
este sigur şi delicat, chiar şi în zonele
sensibile. Philips Lumea este testat clinic şi
dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un
tratament uşor şi eﬁcient, în confortul propriei
locuinţe.

detectează o nuanţă de piele prea închisă
pentru acest produs, senzorul opreşte automat
emiterea de impulsuri.

Eﬁcacitate dovedită
Studiile obiective arată o reducere de cel puţin
85 % a părului după numai 3 tratamente**.
Primele 4 tratamente trebuie efectuate o dată
la 2 săptămâni, după care deja ar trebui să
observi rezultatele dorite. Pentru a-ţi menţine
rezultatele, nu trebuie decât să retuşezi o dată
la 4 săptămâni. După numai 8 tratamente de
retuşare, te poţi bucura de cel puţin 3 luni fără
păr*. Pentru a mări această imagine, fă clic pe
imaginea din galeria de imagini din partea de
sus a acestei pagini.

Siguranţă suplimentară pentru faţă
Cu ﬁltrul suplimentar de lumină integrat, poate
ﬁ utilizat pentru tratarea în siguranţă a părului
facial de pe buza superioară, bărbie, obraji şi
alte zone sensibile.

Toate tipurile de păr şi piele
Philips Lumea Prestige acţionează eﬁcient,
uşor şi sigur pe o gamă largă de tipuri de păr şi
de piele. Funcţionează pe păr natural blond
închis, şaten şi negru şi pe tonuri de piele
variind de la piele foarte albă la cafeniu închis.
Ca şi alte tratamente bazate pe IPL, Philips
Lumea nu poate ﬁ utilizat pentru a trata păr
alb/grizonat, blond deschis şi roşcat şi nu este
potrivit pentru piele foarte închisă la culoare.
Acest lucru se datorează contrastului înalt
necesar între pigmentul culorii părului şi
pigmentul nuanţei pielii.

Aplicaţia GRATUITĂ Lumea
Aplicaţia Lumea se poate descărca gratuit şi
oferă o experienţă IPL unică şi personalizată –
doar pentru tine. Este consultantul tău
personal, care îţi permite să proﬁţi la maximum
de dispozitivul Lumea şi să îl utilizezi corect
pentru a obţine rezultate pe termen lung.
Aplicaţia te ajută să-ţi creezi planul de
tratament personalizat pentru ﬁecare zonă a
corpului, cu indicaţii şi recomandări în timpul
ﬁecărui tratament. Nu trebuie decât să veriﬁci
periodic aplicaţia pentru a te asigura că eşti la
curent cu toate notiﬁcările sau mementourile.

Zone de aplicare
Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul
de pe faţă (buza superioară, bărbie şi perciuni)
şi de pe părţile corpului, inclusiv de pe
picioare, zona axilară, zona inghinală,
abdomen şi braţe.
Tratament rapid pe picioare
Accesoriu de tratare mare pentru aplicare
rapidă pe suprafeţe mari, cum ar ﬁ picioarele.

Accesoriu pentru zona inghinală
Accesoriu pentru zona inghinală pentru
eliminarea eﬁcientă a părului din această
zonă. Părul din această zonă este în general
mai puternic şi mai gros decât cel de pe
picioare.

Senzor de nuanţă a pielii
Senzorul integrat pentru nuanţa pielii măsoară
culoarea pielii tratate la începutul ﬁecărei
şedinţe şi ocazional în timpul şedinţei. Dacă

Putere
Voltaj: 100-240 V
Serviciu
Garanție: 2 ani garanţie internaţională
Zone de aplicare
Zonele corpului: Braţe, Picioare, Ombilic,
Axile, Zona inghinală
Zonele feței: Bărbie, Perciuni, Buza
superioară
Atașamente
Fixare corp (4cm2): For use below the
neckline
Atașamentul feței (2cm2): Pentru utilizare în
zona de sub ochi (perciuni, pomeți, obraji,
bărbie, deasupra buzei superioare)
Accesoriu pentru zona inghinală (2 cm2):
Special treatment bikini hair
Articole incluse
Instructiuni de folosire: Manual de utilizare
Depozitare: Husă
Adaptor: 24 V/1500 mA
Accesorii: Cleaning cloth
Putere
Utilizare cu cablu: Yes
Siguranţă şi setări reglabile
Filtru UV integrat: Îţi protejează pielea de
lumina UV
5 setări pentru energia luminii: Reglabil în
funcţie de tipul de piele
Sistem de siguranță integrat: Previne
pulsarea
neintenţionată
Senzor ton de piele: Detectează nuanţa pielii
tale
Timp de aplicare
Bikini: 4min
Membrului inferior: 15 min
Subsuoară: 2,5 min
Zonele feței: 2 min
Mod de aplicare
Slide și Flash: Pentru o aplicare uşoară prin
mişcare
Utilizare cu cablu / fără ﬁr: Cu ﬁr
Stamp și Flash: Pentru tratarea zonelor
curbate

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Data apariţiei
2021‑07‑02
Versiune: 1.0.2

Speciﬁcaţiile pot ﬁ modiﬁcate fără
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

EAN: 08 71010 38821 83

www.philips.com

* Rezultat mediu reducere de 71 % a părului de pe
picioare după un ciclu de tratament complet (12
tratamente), studiu obiectiv pe 48 de femei din Ţările
de Jos şi Austria
* Măsurat pe picioare, 67 % din cele 45 de femei obţin
rezultate de 85 % sau superioare.
* Bărbaţii nu trebuie să folosească dispozitivul pe faţă şi
gât, în zonele în care creşte barba şi nici în zona
genitală.

