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Lumea Advanced

 
Pre použitie na tele

Snímač odtieňa pokožky

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

 

SC1994/00

Vychutnávajte si hladkú pokožku bez chĺpkov

najmenej 3 mesiace*

Minimálne o 85 % menej chĺpkov po 3 ošetreniach**

Philips Lumea Advanced je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu

chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí

hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvajúce odstránenie chĺpkov vďaka technológii IPL

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky

Bezplatná aplikácia Lumea poskytuje pokyny na osobné ošetrenie

Bezpečné, rýchle a účinné použitie na tele

Prispôsobená na bezpečné a efektívne použitie v pohodlí domova

Dokázaná účinnosť

Integrovaný snímač tónu pokožky zabezpečuje ešte väčšiu bezpečnosť

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie
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Hlavné prvky

Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korienky

chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Vďaka tomu sa

množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne

zníži. Opakovaným používaním získate krásnu

pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk.

Dokázaná účinnosť

Objektívne štúdie dokazujú výrazné zníženie

množstva chĺpkov už po 3 až 4 použitiach raz

za dva týždne, výsledkom čoho je hladká

pokožka bez chĺpkov. – Ak chcete tento obrázok

zväčšiť, kliknite na obrázok v galérii obrázkov

v hornej časti tejto stránky.

Technológia IPL

Systém Philips Lumea používa inovačnú

svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light,

intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je

založená na technológii používanej

v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť

Philips prispôsobila túto technológiu na

bezpečné používanie v pohodlí vašej

domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala

úzku spoluprácu s poprednými svetovými

dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový

systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto

procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum,

ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho

vyše 2000 dobrovoľníkov.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

Systém Philips Lumea účinne funguje pri

(prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých

a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade

iných svetelných zákrokov, systém Philips

Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond

chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých

chĺpkoch. Tento produkt NIE JE vhodný pre

tmavú pokožku.

Snímač odtieňa pokožky

Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný

snímač farby pokožky, ktorý meria typ pokožky

pred začiatkom každého ošetrenia a niekedy aj

počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý

je na použitie systému Lumea Comfort príliš

tmavý, automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Rýchle ošetrenie nôh

Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie na

veľkých plochách, napríklad na nohách

Prevziať BEZPLATNÚ aplikáciu Lumea

Aplikácia Lumea vám pomôže vytvoriť svoj

osobný harmonogram ošetrení, ktorý vám

počas každého ošetrenia ponúka užitočné rady

a tipy na dosiahnutie dlhotrvajúcich výsledkov.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho, Podpazušia,

Oblasť bikín

Nástavce

Nástavec na telo (4 cm2): Na použitie pod

líniou krku

Druh použitia

Záblesky pri kĺzaní: Pre jednoduché

používanie súvislým pohybom

Sieťové/bezšnúrové použitie: Káblové

Aktivácia záblesku pritlačením: Na ošetrovanie

zakrivených oblastí

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Podpazušie: 2,5 min.

Spodná časť nôh: 15 min

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Zabudovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV

žiarením

5 nastavení intenzity svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje

neúmyselnej aktivácii zábleskov

Snímač odtieňa pokožky: Rozpoznáva odtieň

vašej pokožky

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Použitie na sieť

Pribalené príslušenstvo

Pokyny pre použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

* Stredová hodnota výsledku predstavuje redukciu 71 %

chĺpkov na nohách po úplnom cykle ošetrenia (12

ošetrení) – objektívny prieskum, na ktorom sa

zúčastnilo 48 žien v Holandsku a Rakúsku.

* * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledky

na úrovni 85 % a viac.
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