Philips Lumea Advanced návod k použití pro SC1999

Philips Lumea Advanced sc 1999 je moderní levnější bratranec velmi žádaných modelů
Lumea Prestige např. 956. Má stejnou životnost lampy, 15 a více let a podobný tvar ve tvaru
zbraně. Model SC 1999 se dodává se speciálními násadami, bezpečnostními prvky a
epilujícími režimy, testovanými Philips France. Je to dobrá volba pro ošetření celého těla
(např.14 minut na celou nohu). Skvělá volba pro oblasti, jako jsou podpaží, bikiny, břicho a
obličeje. Dokáže rychle pokrýt(epilovat) tyto oblasti a speciální příslušenství(nástavce)
usnadňují a zefektivňují použití.

Skvělá hodnota, skvělá kvalita. Výborná volba pro menší oblasti intimity těla.

" Philips Lumea Advanced sc 1999 je
inteligentní volba díky výjimečné
kvalitě, životnosti lampy a tvaru pistole.
Perfektní pro předloktí, bikini a
podpaží. "
Životnost lampy
Ipl epilační záblesky vám poskytnou životnost 15 a více let pro
epilaci celého těla. Je to jedna z nejlepších dostupných Ipl metod
pro domácí použití.
Snadnost použití
Všechny základní informace jsou v tomto návodu nebo přiloženém
návodu v krabici-intuitivní design tvaru zbraně pistole, který je
přesný a pohodlný pro okamžité použití-speciální násady pro
epilaci bikin,obličeje a těla.
Rychlost aplikace
Skvělé pro ošetření menších oblastí nebo rozdělení nohou a
velkých ploch po celé dny. Příklad, celá noha trvá od 14 minut.
Podpora
Odborná, důvěryhodná a rychlá rada v prodejci nebo užitečná
rada web stránkách prodejce.
Zpětná vazba a výsledky
Philips France pečlivě studuje příspěvky zákazníků ze všech
prodejních zemí.
CO JE TO?
Philips Lumea Advanced využívá Intense Pulsed Light (IPL), která je bezpečná pro
domácí použití na těle i na obličeji. Zpomaluje a snižuje růst chlupů po každé
aplikaci. Po vícenásobném použití bude vyžadováno použití méně často.
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TÓNY POKOŽKY(tabulka nahoře) a CHLUPŮ(dole) PRO POUŽITÍ: Můžete jej použít na černé, tmavě
hnědé, hnědé, tmavé světlé chloupky a lehké až středně hnědé tóny pleti (Kůže typu I až IV).
Nemůžete ji použít na velmi světlé světlé(skandinávské), červené, šedé nebo bílé chloupky.

Model má certifikát CE, který splňuje bezpečnostní normy EU a jsou k dispozici ve
Velké Británii, Evropě a Austrálii. Nemají povolení od FDA, a proto nejsou k dispozici
v USA.
Budete potřebovat asi 4 až 5 ošetření (po dobu 8 týdnů), abyste zjistili významné
výsledky snižování růstu chloupků. Sledujte další růst chloupků a doplňujte aplikace,
abyste zůstali bez chloupků. Čím déle ji používáte tím efektněji bude Vaše pleť bez
chloupků.
Řada Lumea Advanced 1999 je levnějším bratrancem Lumea Prestige. Ačkoli
neobsahuje všechny jedinečné funkce přístroje Prestige (jako je pokročilý snímač
tónů pokožky, bezšňůrové ovládání a zakřivené nástavce), je to stále skvělá a
kvalitní volba, která bude dělat práci a nebude trvat nejdéle. DOBRÁ VOLBA.
Přečtěte si více o Philips Lumea Advanced.

JE PHILIPS LUMEA ADVANCED DOBRÁ HODNOTA?
Ano. Modely Lumea Advanced SC1997 a SC1999 jsou jedny z nejlepších.
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Lumea Advanced sc 1999 poskytuje výjimečnou hodnotu za Vaše peníze, budete potřebovat. 250 000
záblesků v kombinaci s nástavcem ošetření těla 4 cm2 znamená, že můžete aplikovat na celkovou
tělesnou plochu 1 000 000 cm2 nebo 200 + plné tělesné ošetření po dobu 15 a více let užívání.

Poskytují minimálně 250 000 záblesků. V kombinaci s nástavcem pro ošetření těla o
průměru 4 cm 2 můžete pracovat s masivním, celým tělem o celkové ploše 1 000 000
cm 2 . To z činí skvělou volbu pro celé tělo nebo velké oblasti, jako je zad, trup nebo
nohy.
1 000 000 cm 2 (celé tělo)poskytuje více než 200 procedur celého těla (celé nohy,
linie bikin, podpaží a obličej). To stačí na ideální epilační režim na 15 let, takže je to
skvělá investice.
Důležité upozornění: 15 let použití je založeno pouze na životnosti žárovky a
nezohledňuje obecné použití, opotřebení, které ovlivňuje, jak dlouho stroj pracuje.

JE PHILIPS LUMEA ADVANCED SNADNÉ POUŽÍVAT?
Philips Lumea Advanced je zabaleno v malém čistě hlubokém růžovém boxu. Je
dobře navržena s přehlednými a jasnými informacemi o klíčových informacích na
vnější straně.Jednoduché ikony berou na vědomí klíčové rysy, bezpečné tóny pleti a
barvy chloupků a nástavců pro ošetření, které získáte u modelu.
Uvnitř je to všechno čisté a dobře promyšlené. Zařízení a přídavné zařízení jsou
chráněny z umělé hmoty. Napájecí kabel 2 m a zástrčka 230V. Uvnitř je také
uživatelská příručka, čistící tkanina a pouzdro. Obal je většinou z recyklovatelné
lepenky.
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Philips Lumea Advanced je dodáván v malé, elegantní krabici.

Co je v krabici a jak to použít?








Lumea 1999, zařízení ve tvaru pistole
4 cm velký nástavec na použití na tělo a nohy(vlevo viz krabice)
2 cm přesný nástavec červeně zabarvený /vhodný pro obličej
2 cm nástavec pro intimní části a bikiny (v pravo)
Napájecí adaptér a zástrčka, šňůra přibližně 2 metry dlouhá
Pouzdro na uložení a čistící hadřík
Uživatelský manuál
2
2
2

Jednoduchý popis použití:
Zapojte do sítě 230V. Zmáčkněte zapnutí a výrobku viz obrázky
v manuálu. Zapněte na režimč.1 a přiložte v 90 stupních k pokožce
a stiskněte prstem start(jak pistole). Pak aplikujte vedle případně
zvyšujte režim na dva a více viz následující text.
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VYBERTE ÚROVEŇ INTENZITY A NEJPRVE PROVEĎTE
KOŽNÍ TEST!
Lumea SC1999 má 5 úrovní energetické náročnosti a musíte si vybrat jednu podle
typu pokožky a pocitu při aplikaci.
Tabulka viz zde nahoře, vám pomůže zkontrolovat typ pleti. Pro každý typ pokožky
doporučuje manuál maximální úrovně intenzity, které můžete bezpečně používat. Je
poměrně jednoduché zjistit, které úrovně můžete použít.

Zatlačte napájecí kabel do spodní části držadla a poté stisknutím tlačítka napájení zapněte program
Advanced Lumea. První úroveň intenzity svítí bíle.Opětovným stisknutím tlačítka napájení můžete
procházet úrovně intenzity.

Dále proveďte kožní test na každém z vašich vhodných úrovní intenzity a na každé
části těla, kterou ošetřujete.Pokud po 24 hodinách je vaše pokožka v pořádku,
můžete použít nejvyšší úroveň, která byla pohodlná pro vaše úplné ošetření.
K dispozici jsou také další bezpečnostní výhody integrovaného snímače tónu
pleti. Pokud snímač zjistí příliš tmavý nebo světlý tón pleti, přístroj nebude
fungovat. Toto je důležité pro některé části těla, můžete mít různé tóny na různých
částech těla nebo opálení z dovolené. Doporučujeme používat na oholenou a
umytou a suchou pokožku. Aplikujte nejdříve po 24 hodinách.
Příjemné použití.
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