
 

Фотоепилатор за

обезкосмяване

Lumea Advanced

  За тяло и лице

Със сензор за цвят на кожата

15 минути за долната част на краката

Тример тип писалка + Satin Compact

 

BRI921/00 Насладете се на липса на косми за най-малко 3

месеца*
Най-малко 85% намаление на окосмяването след 3 процедури**

Philips Lumea Advanced прави чудеса за предотвратяване на повторния растеж на космите

по тялото. Нежните светлинни импулси, прилагани редовно, запазват кожата копринено

гладка всеки ден.

Дълготрайно обезкосмяване с фотоепилация

Експертна IPL технология у дома, разработена съвместно с дерматолози

Подходяща за различни типове кожа и окосмяване

БЕЗПЛАТНО приложение Lumea като персонален инструктор на ваше разположение

Безопасно, бързо и ефективно за тялото и лицето

Доказано безопасно и ефективно третиране

Сензор за цвят на кожата

Специализирано третиране на различни зони на тялото

Безопасно и ефикасно, дори в чувствителните зони

Голямо покритие за бързо третиране

Прецизна приставка за допълнителна безопасност по лицето

Special Beauty Edition, включително тример тип писалка Satin Compact
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Акценти

Дълготрайна гладкост

IPL е съкращение на "интензивна импулсна светлина".

Philips Lumea излъчва нежни светлинни импулси в

корена на косъма, като поставя фоликула във фаза на

почивка. В резултат на това количеството косми,

които растат по тялото ви, постепенно намалява.

Повторното третиране прави кожата ви видимо

красива и гладка при допир. Третирането за

предотвратяване на повторното израстване на косми

е безопасно и нежно – дори в чувствителните зони.

Philips Lumea е клинично тествана и разработена

съвместно с дерматолози за лесно и ефективно

третиране – в комфортната обстановка на

собствения ви дом.

Доказана ефективност

Обективните изследвания показват до 85%

намаляване на окосмяването и то само след 3

процедури **. Първите 4 процедури трябва да бъдат

правени на всеки 2 седмици, след което трябва вече

да виждате желаните резултати. За да поддържате

резултатите си, просто повтаряте процедурата на

всеки 4 седмици. Само след 8 поддържащи

процедури можете да бъдете обезкосмени в

продължение на най-малко 3 месеца *. За да

увеличите тази снимка, моля, щракнете върху

изображението в галерията с изображения в горната

част на страницата.

Подходящите типове кожа и окосмяване

Philips Lumea Prestige работи ефективно, лесно и

безопасно в голям диапазон от косми и кожи. Работи

на естествено тъми руси, кафеви и черни косми и на

от много бледи до тъмнокафеви тонове на кожа.

Както други базирани на фотоепилация терапии,

Philips Lumea не може да се използва за третирането

на бяла/сива, светлоруса или червена коса и не е

подходящ за много тъмна кожа. Това е поради

високия контраст, необходим между пигмента в

цвета на космите и пигмента в тона на кожата.

Сензор за цвят на кожата

Вграденият сензор за цвят на кожата измерва тона

на третираната кожа в началото на всяка сесия, а

понякога и през самата сесия. Ако открие тон на

кожата, който е твърде тъмен за този продукт, той

автоматично ще спре да излъчва импулси.

Зони на третиране

Използвайте смело за премахване на окосмяване по

лицето (горната устна, брадичката и бакенбардите) и

тялото, включително краката, подмишниците, бикини

линията, корема и ръцете.

Бързо третиране на краката

Голямо покритие за бързо третиране на големи

площи като краката.

Допълнителна безопасност за лицето

С допълнителния вграден светлинен филтър тя може

да бъде използвана за безопасно третиране на косми

по лицето върху горната устна, брадичката, бузите и

други чувствителни зони.

БЕЗПЛАТНО приложение Lumea

Приложението Lumea е безплатно за изтегляне и

предлага уникално и персонализирано изживяване –

само за вас. То е вашият собствен персонален

инструктор, за да гарантира, че ще извлечете

максимума от вашето устройство Lumea и ще го

използвате правилно за постигане на дълготрайни

резултати. Приложението ви помага да създадете

свой персонализиран график за третиране спрямо

зоната на тялото със съвети по време на всяко

третиране. Всичко, което трябва да направите, е да

проверявате редовно приложението, за да сте

сигурни, че сте запознати с всички известия или

напомняния.
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Спецификации

Зони на третиране

Зони на тялото: Бикини линия, Мишници, Ръце,

Крака, Корем

Зони на лицето: Брадичка, Бакенбарди, Горна устна

Приставки

Приставка за тяло (4 кв.см): Използва се от врата

надолу

Приставка за лице (2 см2): За използване под очите

Режим на работа

Плъзгане и генериране на импулс: За лесно движение

при прилагане

Употреба с кабел/без кабел: С кабел

Прилагане и импулс: За третиране на зони с извивки

Продължителност на процедурата

Бикини линия: 4 мин

Мишница: 2,5 мин

Зони на лицето: 2 мин.

Долна част на крака: 15 мин

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV

светлината

5 настройки за интензивност на светлината:

Регулируеми според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява

случайното генериране на импулс

Сензор за цвят на кожата: Установява цвета на

кожата ви

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Използване със захранване от ел. мрежа

Включени в комплекта

Указания за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Калъф

Адаптер: 24V / 1500mA

Аксесоар: Кърпичка за почистване

Сервиз

Гаранция: 2 години световна гаранция

Тример тип писалка

Лесна употреба: Компактна дръжка

Аксесоари: Гребен за вежди, Четка за почистване

Захранване: Батерия AAA

* Средни резултати 71% намаление на окосмяването по краката

след пълен цикъл на процедура (12 процедури), обективно

проучване върху 48 жени в Нидерландия и Австрия

* * Измерено на краката, 67% от 45 жени достигат 85% или по-

високи резултати.
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