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Philips Lumea IPL giver en glat og hårfri hud over hele 
kroppen i op til otte uger 
                                                                                          

 Philips Lumea IPL er en produktserie, som består af fire forskellige modeller, som 
varierer i pris og medfølgende antal tilbehørsdele. Fælles for de fire modeller er, 
at metoden som anvendes er en innovativ lysbaseret teknologi, som kaldes for 
IPL (Intense Pulsed Light). 
 

 Teknologien er den samme, som anvendes på professionelle saloner. Gennem ti 
år har Philips sammen med hudplejeeksperter forsket i teknologien og skabt en 
sikker og effektiv løsning til brug i hjemmet.  
 

 Philips Lumea IPL sender lette lysimpulser mod hårrødderne. Lyset absorberes af 
melaninet (pigmentet) i håret og omdannes til lysenergi (varme). Varmen 
stimulerer hårsækken til at gå i hvilefase. Resultatet er, at håret falder af og 
genvækst forhindres, hvilket betyder at mængden af hår, der vokser ud, gradvist 
aftager. 
 

 Efter fire behandlinger er hårvæksten reduceret med op til 75 procent.   (Klinisk 
dokumenteret). 
 

 Behandlingen bør gentages hver 4.-8. uge for at forhindre at hårrødderne 
begynder at producere hårstrå igen. Resultatet bliver ikke permanent, eftersom 
lysimpulserne ikke er lige så stærke som på salonerne. 
 

 IPL-behandlingen er velegnet til hele kroppen (inklusive armhuler og bikinilinjen) 
samt til ansigtet (overlæbe, hage, kinder og bakkenbarter). 



 

 Philips Lumea IPL Prestige og Advanced har ekstratilbehør, der giver ekstra 
sikkerhed ved hårfjerning i ansigtet. Det er et mindre og ekstra sikker filter, som 
afgrænser behandlingen til et mindre område. Det røde filter er også designet til 
den tyndere og mere sarte ansigtshud. 
 

 Philips Lumea Prestige har også ekstratilbehør til bikiniområdet. Eftersom hår i 
bikiniområdet ofte er kraftigere og tykkere end på resten af kroppen, er det 
nødvendigt med en ekstra effektiv behandling der. 
 

 IPL-metoden fungerer på naturligt mørkeblondt, brunt og sort hår. Eftersom 
lyseblondt, hvidt/gråt og rødt hår ikke har tilstrækkeligt med melanin, som 
absorberer IPL, er lyspulsbehandlinger ikke effektive på disse hårtyper. 
Behandlingen er heller ikke velegnet til personer med naturlig mørk hudtone. Hvis 
du er et grænsetilfælde og er ikke sikker på, om metoden virker, tilbyder Philips 
120-dages prøvetid, så du i fred og ro kan se, om behandlingen er effektiv til din 
hår- og hudtype. 
 

 Med indstillingen ”Slide & Flash” bliver behandlingen hurtigere og nemmere, da 
behandlingsknappen blot holdes inde, hvorefter behandlingsvinduet føres over 
huden. 
 

 IPL-behandling er skånsomt mod huden. Men huden bliver sartere efter 

behandling. Man bør derfor vente en til to dage, inden det behandlede område 

eksponeres for solens stråler. 

 

 Philips Lumea IPL-serie består af følgende modeller: 

 

- Philips Lumea Essential BRI861/00  2 199 DKK 

- Philips Lumea Essential BRI863/00  2 599 DKK 

- Philips Lumea Advanced SC1997/00  3 499 DKK 

- Philips Lumea Prestige SC2009/00  4 999 DKK 

 

 

Samtlige modeller i serien kan købes hos Philips-forhandlere, bl.a. Ellos, Lyko, 
Elgiganten, MediaMarkt og SIBA.  

 

 

 


