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Din bedste rejsekammerat  

 

Philips goLITE BLU energilampe er et bærbart lysterapiapparat designet til at øge dit 

energiniveau naturligt. Med goLITE BLU i kufferten kan du undgå vintertræthed og bekæmpe 

jetlag. Den lille, kompakte lampe er nem at tage med og bruge, hvor og hvornår det passer dig.  

 

- Alle, der rejser meget, ved hvor meget det kan tære på 

energien. Særligt på de lange rejser føles det nogle gange, som 

om både energi og arbejdsglæde er forsvundet, inden man når 

frem. goLITE BLU er den perfekte hjælp til alle, der gerne vil 

have lidt ekstra energi med på farten, siger Account Manager 

Michael H. Møller, Philips. 

 

Med sit stilrene og elegante design, genopladelige batterier og 

internationale adapter er goLITE BLU nem at bruge og endnu 

nemmere at tage med på rejsen. 

 

 

 

 

 

Effektiv behandling 

Undersøgelser viser, at sommerhimlens blå lys gør 

kroppen mere aktiv og energisk. Det behagelige lys er 

baseret på en avanceret diffusionsoptik og har et bredt 

behandlingsfelt. Det blå lys blev opfundet til de 

amerikanske astronauter for at deres biologiske ur ikke 

skulle gå forkert. 

 

- Mellem 15 og 45 minutters lysbehandling om dagen er 

nok til du føler dig både opladet og i bedre humør. 

goLITE BLU øger dit overskud i hverdagen, uanset om 

der er arbejde eller fritidsaktiviteter på agendaen, siger 

Michael H. Møller.  

 

Praktisk og smart 

Med Philips goLITE BLU bliver det nemmere at få energi i en travl hverdag. Lysterapiapparatet 

har touch screen og indbygget ur og alarm, der husker dig på dine lysbehandlinger. Du kan selv 

fastsætte længden af lysbehandlingen og justere lysstyrken mellem fire forskellige niveauer ved 

hjælp af lysdæmperen. 

 

- Med goLITE BLU får du både overskud af energi og tid: Du kan nemlig spise, arbejde, læse, 

surfe på nettet eller se tv, mens du genoplader, siger Michael H. Møller. 

 

(mere) 

 



Side 2 

 

De blå LED-pærer har en levetid på over 50 år, selv når du bruger dem en halv time om dagen. 

Leveres med genopladeligt batteri, rejseetui og internationale adaptere. Lille, kompakt design, 

der er nemt at transportere: 14 x 14 x 2,5 cm  

 

Test dit vinterhumør og find ud af mere om Philips goLITE BLU lysterapi-lampe på: 

www.lighttherapy.com                                                              

 

Philips goLITE BLU HF3330: Vejledende udsalgspris 2.499 kr. 

Yderligere information: 
Information om Philips goLITE BLU, klik her 

Højt opløste billeder, klik her 

  

Pressekontakt, Erling Madsen, Philips Danmark A/S 

Tlf. 33 29 35 36 – e-mail: erling.madsen@philips.com 

 

Billeder og testprodukter til medier: Martin Jensen, Geelmuyden.Kiese  

Tlf. 33 95 96 97 eller e-mail: mje@geelmuyden-kiese.dk     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om Philips 

Royal Philips Electronics of the Netherlands er et vidtspændende firma inden for helse og velvære, der fokuserer på at 
forbedre menneskers liv gennem relevante nyskabelser. Som verdensleder inden for healthcare, livsstil og belysning, 

integrerer Philips teknologi og design i løsninger med mennesket i centrum, baseret på grundlæggende viden om 
forbrugerne og vores slogan og arbejdsmetode ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Holland og Philips har cirka 
118.000 ansatte i flere end 60 lande. Med en årsomsætning på ca. 26 milliarder euro i 2008 er koncernen markedsførende 

inden for hjertebehandling, akutbehandling og hjemmepleje, energieffektive belysningsløsninger og nye 
belysningsapplikationer, samt livsstilsprodukter der skaber velvære og glæde. Philips har således en stærk førerposition inden 

for FlatTV, shaving og grooming til mænd, bærbar underholdning og tandpleje. 
Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.com/newscenter, www.philips.dk og 

http://socialmedianewsroom.philips.dk 
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