
Дълготрайно
гладка и нежна
кожа

Фотоепилаторът Philips Lumea 
намалява нежеланото окосмяване 
с над 75% след
само 3-4 процедури*.

* Резултати от фотоепилация на крака.



Като модерна жена, със сигурност искаш да бъдеш 
в крак с времето, особено в грижите за външния 
си вид. Затова сме убедени, че фотоепилаторът 
Philips Lumea ще се превърне в твоя любим метод за 
модерно обезкосмяване.
Ефективен, безболезнен и безопасен за употреба 
дори в най-чувствителните зони, той пренася 
иновативната IPL технология (интензивната импулсна 
светлина), позната от професионалните салони за 
красота, в комфорта на твоя дом. Така няма нужда 
да посещаваш козметичен център и да плащаш за 
скъпи процедури. Може да се радваш на дълготрайно 
гладка кожа, постигната бързо, удобно и лесно.

Избери Philips Lumea и
покажи на целия свят красотата на твоята кожа!



Иновативно и ефективно решение, 
предотвратяващо повторния растеж
на косъмчетата
Ако искаш гладка и мека кожа за дълго време, ти 
препоръчваме Philips Lumea, система за фотоепилация, 
използваща интензивна импулсна светлина (IPL). 
Фотоепилаторът Philips Lumea предотвратява растежа 
на нежеланите косъмчета без неприятни последствия 
като кожни раздразнения и подкожен растеж. 
Разработен съвместно с учени и дерматолози, Philips 
Lumea ти позволява да използваш революционната IPL 
технология директно в твоя дом. Ефективен, лесен за 
употреба, безопасен и надежден – това е Philips Lumea.

Дерматологът д-р Павлова
препоръчва:

„Philips Lumea като безопасно решение за премахване 
на нежеланото окосмяване, което ви позволява да се 
радвате дълго на мека кожа без раздразнения – еритем 
т.е. зачервяване или подкожни, враснали косъмчета. 
IPL технологията е един от най-модерните методи за 
обезкосмяване, който забавя растежа на космите и ги 
редуцира до 75% след първите 3-4 процедури. 

Технологията, позната от професионалните козметични 
салони, която се наложи като предпочитано и успешно 
решение срещу нежеланото окосмяване, само че в 
съчетание с удобството да я ползвате безопасно и 
комфортно у дома. Philips Lumea е ефективен, лесен за 
употреба и безопасен уред. Когато използвате Philips 
Lumea, не са необходими предпазни очила или гелове. 
Редовното използване ви гарантира винаги мека и гладка 
кожа, в комбинация с дълготрайни резултати.”



Предимствата от използването на Philips Lumea*:

• Лампата не се нуждае 
от подмяна, тъй като има 
повече от 140 000 светлинни 
импулса, равняващи се на 280 
процедури на цялото тяло;

• Допълнителни приставки, 
специално предназначени за 
чувствителните зони (лице, 
мишници и бикини), които 
изискват по-голяма точност 
и прецизност.

* Горепосочените характеристики важат за модел SC2008, клинично доказан върху повече от 2000 потребители.

• 5 степени на интензитет 
на светлината, за да откриеш 
най-подходящата за твоя 
тип кожа;

• Не е нужно да използваш 
продукти като гелове 
или кремове, което 
те освобождава от 
допълнителни разходи;

• Системата за безопасност 
предпазва кожата ти от 
нежеланите импулси, 
а вграденият защитен 
филтър – от UV лъчите;

• Окосмяването е намалено 
с над 75% само след 3-4 процедури 
(клинично доказани резултати за 
зоната на краката);

• Дълготрайни резултати: кожата 
остава нежна и гладка в продължение 
на 2 месеца след първите 4-5 
процедури, провеждани веднъж на 
две седмици;

• Процедурите с Philips Lumea са 
безболезнени и безопасни, което 
прави уреда идеален за употреба 
върху чувствителните зони на тялото;

• Отсъствието на кабел го прави лесен 
и удобен за употреба, a последният 
модел Lumea Precision Plus  още по-
ефективен с приставка, покриваща 
по-голяма площ от 4,2 см2;



Модел Lumea SC2008 Lumea SC2004 Lumea SC1991

Дълготрайна гладкост

Брой импулси 140 000 100 000 100 000

Без кабел -

Третиране на крака 8  минути 8  минути 8  минути

Работа с едно зареждане 370 импулса 370 импулса -

Зони на приложение

Покривна площ
на приставките

за тяло 4 см2 
прецизна 2 см2 за тяло 4 см2 за тяло 4 см2

Кой модел на Philips Lumea да избера?

2 години международна гаранция.

Как работи Philips Lumea?
Philips Lumea използва революционната IPL технология (интензивна импулсна 
светлина), позната от професионалните козметични салони. Чрез нея Philips 
Lumea изпраща деликатни светлинни импулси към корените на косъмчетата, 
като подтиска растежа им и предотвратява повторното им поникване. 
Дълготрайно по-гладка кожа само в 3 стъпки:

1. Преди употребата на Philips Lumea обръсни/подстрижи 
напълно зоните, които искаш да третираш. Така импулсите 
ще стигнат най-лесно и ефикасно до космените фоликули.

2. Настрой интензивността на светлината според типа кожа 
и цвета на окосмяването – повече подробности на стр. 6. 
Уредът трябва да е поставен под ъгъл от 90°, за да е в 
постоянен контакт с кожата.

3. Включи уреда, светлинните импулси ще „приспят“ корените 
на косъмчетата. Те ще навлязат във фаза на покой, като така 
растежът им ще бъде забавен/спрян.



Подходящ ли е за мен Philips Lumea?
Фотоепилаторът Philips Lumea има ефект, ако окосмяването е тъмнорусо, 
кестеняво или черно. Подобно на други IPL уреди и процедури, Philips Lumea 
не дава резултат при червен, светлорус, сиво-бял цвят на косъма или при 
много тъмна кожа.

x = Продуктът не е подходящ или безопасен за този тип кожа и окосмяване.

За да избегнеш нежелани кожни раздразнения, препоръчваме винаги да използваш Philips Lumea 
според инструкциите за употреба.

За повече информация, моля, виж ръководството за употреба или попитай дерматолога 
д-р Павлова на pavlova@philipslumea.bg. Тя ще отговори на въпросите ти възможно най-скоро.

Цвят на косъма

Сиво-бял

Червен

Светлорус

Тъмнорус

Кестеняв

Тъмнокестеняв

Черен

Цвят на 
кожата 

Бял Бежов Светло-
кафяв

Средно-
кафяв

Тъмно-
кафяв

Кафяво-
черен

Върху кои зони от тялото си мога да използвам 
Philips Lumea?
Моделите от обновената гама Philips Lumea могат да бъдат безопасно използвани 
не само върху ръцете или краката, но и върху чувствителните зони на тялото – 
лице, мишници и бикини зона Освен това, модел SC2008 има 2 допълнителни 
приставки (една за лице и една за бикини зона) с допълнителен филтър за UV 
защита и по-малка площ за прецизно третиране на деликатни зони.

Трябва ли да обръсна зоната, преди да използвам 
Philips Lumea?
Да, но само при първите процедури, когато е важно за светлината да 
достигне до корените на косъмчетата. По този начин избягваш неприятни 
усещания по време на процедурата. Повърхностният косъм може да бъде и 
напълно подстриган.

Внимание! Косъмчетата трябва да бъдат обръснати, а не отскубнати 
с кола маска или епилатор, защото корените им, които импулсите 
атакуват, трябва да бъдат непокътнати.



Как да открия колко силен импулс е подходящ за 
моята кожа?
За начало избери минималния интензитет. Ако се чувстваш комфортно, може 
да го увеличиш постепенно. Разгледай таблицата за съвместимост на кожа 
и цвят на косъма, преди да използваш Philips Lumea. Процедурата трябва 
да бъде безболезнена. Ако изпиташ какъвто и да е дискомфорт или болка, 
намали светлинния интензитет.

Какви резултати трябва да очаквам след използването 
на Philips Lumea?
Philips Lumea предлага отлични резултати за повечето типове кожа и 
окосмяване:

• Значително намаляване растежа на косъмчетата само след 2 процедури, 
извършени в интервал от две седмици;

• Видими и дълготрайни резултати след 3-4 процедури.

Някои косъмчета може да изглеждат, сякаш упорито се опитват да пораснат 
отново. Получава се така, защото процедурата засяга различните косъмчета 
в различни фази на растежа. Всяко следващо третиране ще ги прави все по-
тънки, докато накрая опадат. 

Може ли да използвам Philips Lumea през лятото?
• Започни процедурата минимум 48 часа след последното излагане на слънце;

• Изчакай минимум 24 часа след последната процедура с Philips Lumea, преди 
да се изложиш на слънце;

• Използвай слънцезащитен крем с фактор 30+ и не излагай третираните зони 
на слънце.

Въпреки всичко, ние препоръчваме да започнеш процедурите в началото на 
зимата или пролетта, за да може да се насладиш на нежна кожа през лятото.

Могат ли мъжете да използват Philips Lumea? 
Да. Макар и създаден специално за жени, Philips Lumea може да бъде 
използван и от мъже върху гърдите, краката и гърба. Все пак не препоръчваме 
употребата на Philips Lumea вместо бръснене на брадата.

Philips Lumea – противопоказания
Има няколко случая, при които не препоръчваме употребата на Philips Lumea:

• Ако си бременна или кърмиш;

• Ако твоят тип кожа не е подходящ (провери таблицата на стр. 6);

• Ако страдаш от заболяване на кожата, екзема или възпаление.



www.philips.bg/lumea


