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Акценти

Фотоепилация

Philips Lumea използва иновационната технология със

светлина, наречена "интензивна импулсна светлина",

която използват и професионалните салони за

красота. Philips адаптира тази технология за

безопасно и ефикасно използване в комфорта на

собствения ви дом. Philips създаде тази

революционна система за премахване на окосмяване

в тясно сътрудничество с водещи дерматолози.

Повече от 10 години ние провеждахме задълбочени

проучвания сред потребителите, в които участваха

над 2000 доброволци.

Радвайте се на гладка кожа всеки ден

Philips Lumea прилага нежни импулси светлина към

корена на косъма. В резултат на това количеството

косми, които растат по тялото ви, постепенно

намалява. Повторното третиране прави кожата ви

видимо красива и гладка при допир.

Ефективно без усилия

Нашите клинични изследвания показват значително

намаляване на окосмяването само след четири

процедури през две седмици. За поддържане на тези

резултати просто повтаряйте третирането при

необходимост. Времето между сеансите може да се

различава според индивидуалното време за

израстване на космите ви. – За да уголемите това

изображение, кликнете върху галерията в горната

част на тази страница.

Подходящите типове кожа и окосмяване

Philips Lumea работи ефикасно върху (естествено)

тъмнорусо, кестеняво и черно окосмяване. Както и

останалите терапии със светлина, Philips Lumea НЕ е

ефикасна върху червено, светлорусо, или бяло/сиво

окосмяване. Освен това Philips Lumea НЕ е

подходяща за тъмнокафява кожа.

Зони на третиране

Използвайте с увереност 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.

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.

Нежно третиране

Нежна към вашата кожа.



Фотоепилатор за обезкосмяване SC1997/00

Спецификации

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Гаранция: 2 години световна гаранция

Технически данни

Мощна лампа: Генерира <gt/> 250 000 импулса

Зони на третиране

Зони на тялото: Ръце, Крака, Корем, Бикини линия,

Мишници

Зони на лицето: Брадичка, Бакенбарди, Горна устна

Приставки

Приставка за прецизно третиране (2 кв.см): За

безопасно третиране на лицето

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

надолу

Включени в комплекта

Указания за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Калъф

Адаптер: 24V / 1500mA

Аксесоар: Кърпичка за почистване

Захранване

Използване със захранване от ел. мрежа

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV

светлината

5 настройки за интензивност на 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

Продължителност на процедурата

Долна част на крака: 8 мин

Мишница: 1 мин

Линия на бикините: 2 мин

Зони на лицето: 2 мин.

Режим на работа

Плъзгане и генериране на импулс: За удобно

третиране

Употреба с кабел/без кабел: С кабел

Прилагане и импулс: За третиране на зони с извивки
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