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Kun til brug på kroppen

15 minutter for at behandle
underbenene

Levetid > 100.000 lysimpulser

Ledningsfrit design
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Forebyg hårvækst
IPL-hårfjerning: Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem gør underværker for at forhindre ny

hårvækst over hele kroppen. Via blide lysimpulser holder Philips Lumea IPL huden

silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

Glathed, der holder længe

Nyd glat hud hver dag

Problemfri og effektiv

Hårfjernelse med IPL-teknologi

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Velegnede hår- og hudtyper

Blid og effektiv selv på følsom hud

5 justerbare lysenergi-indstillinger

Anvendelsesområder

Maksimal frihed, minimalt besvær

Trådløs komfort

Ingen udskiftelige dele
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Vigtigste nyheder

Glathed, der holder længe

Philips Lumea påvirker hårroden med blide

lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den

nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen

gentages med jævne mellemrum, holder du

huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig

reduktion af hårvækst efter kun 2 behandlinger

med 2 ugers mellemrum og optimale resultater

efter 4-5 behandlinger med 2 ugers

mellemrum. Resultatet vedligeholdes ved at

gentage behandlingen med et par ugers

mellemrum. Kliniske test viser, at de bedste

resultater opnås ved at gentage behandlingen

med 2-4 ugers interval eller længere alt efter,

hvor meget hårvækst man har.

IPL-teknologi

Philips Lumea anvender en innovativ

lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense

Pulsed Light) og stammer fra den teknologi,

der anvendes i professionelle skønhedssaloner.

Philips har tilpasset denne teknologi og gjort

den sikker og effektiv til privat brug. Philips har

arbejdet tæt sammen med førende

hudspecialister for at udvikle vores

banebrydende hårfjerningssystem. I mere end

10 år har vi gennemført omfattende

forbrugerundersøgelser med hjælp fra over

1.500 frivillige.

Blid ved anvendelse

Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-

indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv

behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips

Lumeas IPL-behandling er den sikker og

skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

Trådløs komfort

Lumea's unikke trådløse design er perfekt til

behandling af de områder, du ønsker, lige når

det passer dig.

Ingen udskiftelige dele

Philips Lumea er en komplet løsning, der

leveres klar til brug, og du skal hverken bruge

udskiftelige pærer eller gel.

Anvendelsesområder

Du kan trygt bruge den til at fjerne hår fra alle

kropszoner fra halsen og nedefter: ben,

armhuler, bikiniområdet, arme og mave.

Velegnede hår- og hudtyper

Philips Lumea er effektiv mod (naturligt)

mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom

andre lysbaserede behandlinger virker Philips

Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt

hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til

meget mørk hud.

ELU produit de l'année

Grand Prix Marketing Innovation 2011Årets

produkt
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Højeffektivt lys: Giver > 50.000 blink

Anvendelsesområder

Områder af kroppen: Ben, Arme, Armhuler,

Mave, Bikinilinje

Tilbehør

Kropstilbehør (3 cm2): Til brug fra halsen og

nedefter

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige

netspændinger

Brugervejledning: Demo-DVD, Lynhåndbog,

Brugervejledning

Opbevaring: Etui

Strøm

Opladningstid: 90 min.

Driftstid: Min. 150 blink

Spænding: 100-240 V

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-

lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til

din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå

utilsigtede blink

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Anvendelsestid

Armhule: 1 min.

Bikinilinje: 1 min.

Underben: 8 min.

Programtilstand

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Ledningsfri

Step and Flash: Til behandling på ujævne

områder
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