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Depilator Philips BRI861/00
Cena

629,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011042

Kod producenta

BRI861/00

Kod EAN

8710103757313

Producent

PHILIPS

Kolor

Biało-różowy

Rodzaj

Depilator

Rodzaj zasilania

Sieciowe

Rodzaj depilacji

Impulsy świetlne

Regulacja mocy

Tak

Kolor

Biało-różowy

Opis produktu
Stworzony w oparciu o profesjonalną
technologię IPL we współpracy z
dermatologami
Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię światła
impulsowego Intense Pulsed Light (IPL), przerywającą cykl
odrastania włosów. Delikatne impulsy światła oddziałują na
cebulki włosów, dzięki czemu te przestają odrastać po kilku
zabiegach. Technologia IPL jest dostępna w profesjonalnych
salonach od 1997 roku — dzięki Philips Lumea efekty jej
stosowania możesz uzyskać również w domowym zaciszu.
Philips Lumea Prestige to efekt 14 lat badań i rozwoju przy
współpracy z wybitnymi dermatologami.

Odpowiednie do różnych typów skóry i
włosów
Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie oraz
łatwe i bezpieczne stosowanie w połączeniu z różnymi typami
skóry i włosów. Sprawdza się w przypadku włosów o
naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych
odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie
jak w przypadku innych zabiegów IPL, urządzenia Philips
Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze
białym, siwym, jasnym blond lub rudym, a także w przypadku
bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania
dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów i skóry.

Z czujnikiem SmartSkin
Philips Lumea Prestige umożliwia 5 ustawień energii oraz
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ułatwia wybór właściwego ustawienia dzięki czujnikowi
SmartSkin. Czujnik pozwala w każdej chwili dobrać ustawienie
najlepsze dla danego odcienia skóry.

Depiluj płynnie dzięki trybowi przesunięcia i
błysku
Depilator wyposażony został w tryb przesunięcia i błysku, który
umożliwia płynne przesuwanie depilatora po skórze. Dzięki
temu zabieg depilacji jest łatwy i skuteczny.

Producent
Ilość błysków
Zasilanie
Dodatkowe informacje

DEPILATOR PHILIPS BRI861/00
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Philips
200 000
Sieciowe
Zintegrowany filtr UV
5 ustawień natężenia światła
Sensor SkinTone
Zintegrowany system bezpieczeństwa
System Slide and Flash

