
 

IPL - matiņu
noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

 
Ķermenim un sejai

Ar ādas toņa sensoru

15 minūtes apakšstilbu
apstrādei

 

SC1998/00 Āda bez matiņiem vismaz 3 mēnešus*
Matiņu samazināšanās vismaz par 85 % pēc 3 apstr. reizēm**

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa

ķermeņa. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini

gludu katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar

dermatologiem

Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

BEZMAKSAS Lumea lietotne — jūsu personīgais padomdevējs

Droši, ātri un efektīvi uz ķermeņa un sejas

Pierādīti droša un efektīva procedūra

Iebūvēts ādas toņa sensors

Īpaša apstrāde dažādām ķermeņa zonām

Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās

Liels procedūru logs ātrai lietošanai

Precīzais uzgalis papildu drošībai uz sejas

Uzgalis īpašai bikini zonas matiņu apstrādei
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Izceltie produkti

Ilgstoši gluda āda

Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi

gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light).

Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar

saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot

folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu

ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski

samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek

atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini

maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī

apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips

Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts

sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot

efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai

mājas apstākļos.

Pierādīta efektivitāte

Neatkarīgi pētījumi pierāda, ka jau pēc

3 procedūrām ir vērojama vismaz 85%

apmatojuma samazināšanās**. Pirmās 4 proc.

ir jāveic ar 2 ned. intervālu, un pēc šīm 4 proc.

jau iespējams redzēt vēlamo rezultātu. Lai

saglabātu rezultātu, vienkārši atkārtojiet proc. ik

pēc 4 ned. Pēc 8 atkārtotām proc., jūs varat

baudīt dzīvi bez liekā apmatojuma vismaz

3 mēn.*. Lai palielinātu attēlu, lūdzu,

noklikšķiniet uz attēla, attēlu galerijā šīs lapas

augšpusē.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

Philips Lumea Prestige efektīvi, viegli un droši

iedarbojas uz dažādiem matu un ādas tipiem.

Ierīce iedarbojas uz dabiski tumši blondiem,

brūniem un melniem matiņiem un ādas toņiem

no ļoti gaiša līdz tumši brūnam. Tāpat kā citas

procedūras, kas izmanto IPL, Philips Lumea

nevar izmantot baltu/sirmu, gaiši blondu vai

sarkanu matiņu apstrādāšanai, un ierīce nav

piemērota ļoti tumšai ādai. Tas ir izskaidrojams

tādējādi, ka starp matu krāsas pigmentu un

ādas toņa pigmentu nepieciešams liels

kontrasts.

Ādas toņa sensors

Iebūvētais ādas toņa sensors nosaka

apstrādātās ādas stāvokli katras procedūras

sākumā un dažreiz arī procedūras laikā. Ja tas

nosaka ādas toni, kas ir pārāk tumšs šī

produkta izmantošanai, tas automātiski

pārtrauks impulsu izdalīšanu.

Izmantošanas zonas

Droši izmantojiet, lai likvidētu matiņus uz sejas

(augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa daļas,

izņemot kājas, paduses, bikini zonu, vēderu un

rokas.

Ātra procedūra kājām

Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām

zonām, piemēram, kājām.

Īpaši droši sejai

Ar papildu iebūvētu gaismas filtru, to var

izmantot drošai sejas matiņu apstrādei uz

augšlūpas, zoda, vaigiem un citām jutīgām

zonām.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.



IPL - matiņu noņemšanas ierīce SC1998/00

Specifikācijas

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders,

Paduses, Bikini

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Piederumi

Ķermeņa uzgalis (4 cm2): Izmantošanai zem

kakla līnijas

Uzgalis sejai (2 cm2): Izmantošanai zem kakla

līnijas

Bikini zonas uzgalis (2 cm2): Īpaša bikini zonas

matiņu apstrāde

Lietošanas režīms

Slīdēšana un apstrāde: Izmantošanai bez

liekas piepūles

Lietošana ar vadu / bez vada: Izmantojams ar

vadu

"Stamp and Flash" tehnoloģija: Apstrādei

izliektās vietās

Izmantošanas laiks

Bikini: 4 min

Paduse: 2,5 min

Sejas zonas: 2 min

Apakšstilbi: 15 min

Drošības un regulējamie iestatījumi

Iebūvēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV

gaismu

5 gaismas enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet

savam ādas tipam

Iebūvēta drošības sistēma: Sargā no

neparedzētiem zibšņiem

Ādas toņa sensors: Nosaka ādas toni

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Izmantojams ar vadu

Komplektā iekļautie piederumi

Lietošanas pamācības: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

* Vidējais rezultāts uzrāda matiņu samazināšanos uz

kājām par 71 % pēc pilna apstrādes cikla (12 apstrādes

reizes), objektīvs pētījums veikts 48 sievietēm

Nīderlandē un Austrijā

* * Mērījumi veikti kājām, 67 % no 45 sievietēm sasniedz

85 % rezultātu vai vairāk.
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