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Hyvästi höyläys! Philips Lumea Essential on tehokkain valopohjainen 
karvanpoistaja kotikäyttöön  
 
Yhä useammat naiset voivat nyt nauttia sileästä, pehmeästä ja karvattomasta ihosta.  
Lumea Essential SC1991/00 on Philipsin Lumea-tuotteiden uusi, edullisempi malli 
karvanpoistoon kotona. Lumea- sarjan tuotteiden toiminta perustuu Intense Pulsed Light 
(IPL) -teknologiaan. IPL-valo nukuttaa karvatuppia ja siten hidastaa sekä estää karvojen 
kasvua. 

 
 
“Lukuisat naiset ovat pitkään 
haaveilleet edullisesta, 
kätevästä ja ennen kaikkea 
pysyvästä ratkaisusta 
karvanpoistoon kotona. Siksi 
olemme tehneet tiiviisti 
yhteistyötä dermatologien ja 
ihotutkijoiden kanssa 
löytääksemme teknologian, 
jolla IPL:n käyttö kotona olisi 
varmaa, helppoa ja edullista. 
Philips Lumea Essential on 
jännittävä uusi tuote Lumea-
sarjassa ja se on markkinoiden 
edullisin IPL-tuote”, kertoo 
Carina Franzén, Philips 
Norden Beauty & Skin caren 
markkinointijohtaja.  
 
 

Tyylikästä ja kätevää  
Philips Lumea Essential on muotoiltu tyylikkäästi ja ergonomisesti. Se on Lumea-sarjan 
ensimmäinen tuote, jossa on johto. Valoikkuna on erityisen suuri, mikä nopeuttaa 
käsittelyä.  
 
Philips Lumea Essentialin toiminnot  

 Philips Lumea -tuotteet ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi kotona käytettäviksi 
IPL-tuotteiksi ja ne aikaansaavat sileän ja karvattoman ihon viikoiksi, jopa 
kuukausiksi 

 Tuotteessa on erityisen suuri 4 cm2  valoikkuna nopeuttamaan käsittelyä 

 Philips Lumea Essential käyttää Slide & Flash - tekniikkaa nopean ja kätevän 
käsittelyn aikaansaamiseksi  

 Viisi erilaista valoasetusta auttavat räätälöimään käytön eri ihotyypeille  

http://www.philips.fi/c/IPL-ihokarvojenpoisto/lumea-oleellinen-sc1991_00/prd/
http://www.philips.fi/c/karvanpoisto/31270/cat/


 Kaikkien Lumea-tuotteiden valoikkunoihin on integroitu UV-suodatin, joka suojaa 
ihoa ja luo hellävaraisen käsittelyn jokaisella käyttökerralla  

 Ilmoitusvalo kertoo, kun valoikkuna on asetettu iholle oikein ja tuote on 
käyttövalmis 

 Lumea Essentialin tyytyväisyystakuu on 100 päivää 
 
Philips Lumea Essential on saatavilla useilla jälleenmyyjillä. Suositushinta on 349 €.  
Katso lisää philips.fi 
 
Lisätietoja:  
Max Hellström, Philips Consumer Lifestyle - mediavastaava 
Sähköposti: max.hellstrom@philips.com 
Tel: +46 708 32 21 05 
 
 
Royal Philips: 
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) on terveyden ja hyvinvoinnin alalla 
toimiva monialayritys, joka keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua mielekkäiden 
innovaatioiden avulla terveydenhuollon, lifestyle-tuotteiden ja valaistuksen alalla. Yhtiön 
pääkonttori on Alankomaissa. Vuonna 2012 Philipsin palveluksessa työskenteli noin 115 
000 henkilöä ja sen myynti oli 24,8 miljardia euroa. Yrityksellä tarjoaa myyntiä ja 
palveluita yli sadassa maassa. Philips on johtavassa asemassa kardiologisen hoidon, 
akuutti- ja kotihoidon, energiaa säästävien valaistusratkaisujen ja uudenlaisten 
valaistussovellusten sekä parranajon, muun kauneudenhoidon ja suun terveyden alalla. 
Philipsin uutisia on osoitteessa www.newscenter.philips.com/fi_fi/  

http://www.philips.fi/e/promo/promotions/personal-care/lumea-ihokarvojen-ipl-poistojarjestelma-100-paivan-tyytyvaisyystakuu.html
http://www.philips.fi/c/karvanpoisto/31270/cat/
mailto:max.hellstrom@philips.com
http://www.newscenter.philips.com/fi_fi/

