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Philips EnergyLight       

• Lys stimulerer energiniveauet naturligt og passer til en sund 
livsstil. 

• Philips EnergyLight har en lysintensitet på op til 10.000 lux – 
det samme som naturligt dagslys.  

• Uafhængig forskning bekræfter et forhøjet energiniveau efter 
daglig anvendelse af Philips EnergyLight.  

• For at opnå resultater er det nok med bare 20-30 min. lysterapi 
pr. dag. 

• EnergyLight har 100 procent UV-frit lys, hvilket gør den sikker 
for øjne og hud 

• Justerbar indstilling og vægmontering medfølger EnergyLight HF3419.  

 

Flere resultater fra Philips energiundersøgelse i Norden: 

• 84 procent af danskerne oplever, at de har mindre energi i vinterhalvåret 

• 40 procent af danskerne oplyser, at de føler sig trættere på jobbet i 

vinterhalveret.   

• 68 procent af danskerne oplyser, at de har takket nej til en aktivitet i 

vinterhalvåret pga. lav energi.   

• 43 procent af danskerne oplyser, at de nogle gange oplever konflikter med 

familie eller venner pga. træthed/manglende energi i vinterhalvåret.  

• 51 procent af danskerne oplyser, at de har sprunget træning over i 

vinterhalvåret pga. manglende energi. 

• 36 procent af danskerne oplyser, at de har undladt at mødes med 

familie/venner i vinterhalvåret pga. manglende energi.  

 

Fakta om energiundersøgelsen i Norden:  

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Snabba Svar på vegne af Philips. 

Undersøgelse blev gennemført i 2014, og 1.000 danskere i alderen 18 til 65 år 



deltog. Panelet er repræsentativt i forhold til befolkningens sammensætning med 

hensyn til køn og region. 

 

FAKTA SAD, vinterdepression 

SAD står for Seasonal Affective Disorder, hvilket på dansk kaldes for 

vinterdepression og betyder, at man rammes af tristhed og depression og manglende 

interesse for det, der tidligere har føltes vigtigt. Man rammes oftest i efteråret og den 

tidligere vinter, når mørket lægger sig over landet. 2-5 procent af befolkningen 

oplyser, at de har så stærke symptomer, at det kan kaldes vinterdepression. Det er 

almindeligt, at man oplever en stor træthed, som ikke bliver bedre af mere søvn. Et 

andet tegn er øget trang til kulhydrater og særligt sukker.  

 

Produktfakta Philips Energy Light 

EnergyUp HF3420/01, Cirkapris DKK 1499 

EnergyUp HF 3419/01, Cirkapris DKK 1999 

EnergyUp HF3430/01, Cirkapris DKK 1999 

 


