
رفع موهای زائد اگر اصلی ترین مقدمه زیبایی بانوان 
نباشد قطعا یکی از اصلی ترین هاست. رفع موهای 
زائد همیشه یکی از مشکالت بانوان بوده و هست 
که تاثیر باالیی در زیبایی ایشان دارد؛ تصور بانویی 
زیبا با موهای پشت لب فراوان و صورت و بدنی 
این رو  از  و  می رسد  نظر  به  غیرممکن  عمال  پرمو 
است که بانوان از دیرباز برای رفع این مشکل دست 
به روش های متعددی زده اند که اکثرا یا دردناک 
هستند مانند بند و موم و یا خیلی کم دوامند مثل 
تیغ و کرم موبر و یا گران و پرزحمت مثل لیزر. 
البته در کنار موارد گفته شده، اکثر روش ها باعث 
ایجاد التهاب های پوستی، زخم، کشیدگی و شل شدن 
پوست و... نیز می شوند. همچنین مراجعه به کلینیک ها 
و مراکز زیبایی و صرف زمان زیاد برای این کار 
از دغدغه های اصلی خانم ها نیز می باشد. شاید اگر 
بخواهیم مشکالتی را که خانم ها در اصالح موهای 
بدنشان با آن مواجه هستند خالصه کنیم، بتوان به 

موارد زیر اشاره کرد:
- درد

- رویش مجدد موها در فاصله کوتاه
- پیدا کردن زمانی برای مراجعه به مراکز 

زیبایی در بین مشغله های روزانه
- عدم احساس راحتی در مراجعه به 
نواحی  برای  خصوصا  زیبایی  مراکز 

خاص
- اجبار به نگه داشتن موهای زائد تا 

رسیدن به اندازه ای مشخص در بعضی 
روش ها مثل استفاده از موم

- حساسیت، جوش و تحریک پوستی

 Philips  پوستی نرم و بدون مو با فناوری نوین
Lumea

و اما فیلیپس با همکاری نزدیک با متخصصان بین المللی 
پوست و آزمایش بر روی بیش از 10 هزار بانوی 
داوطلب در سراسر دنیا توانسته است بهترین دستگاه 
رفع موهای زائد در منزل را ارائه نماید. این دستگاه 

که Lumea نام دارد، از فناوری IPL در رفع موهای 
زائد استفاده می کند. Philips Lumea دستگاهی 
است که بر پایه نور عمل می کند و برای استفاده 
امن و راحت در منزل طراحی شده است تا شما از 
داشتن پوستی لطیف و بدون مو برای مدت زمان 

طوالنی لذت ببرید.
شرکت فیلیپس در اسفند ماه سال 1396 طی یک 
سمینار باشکوه و خاص در خانه همایش رایزن  )خانه 
کبوتر( لواسان استان تهران مدل  BRI953 فیلیپس 
Lumea را معرفی نمود که یکی از بهترین مدل های 
دستگاه IPL خانگی در جهان می باشد. در طی این 
مدیر  و  پوست  متخصص  استفانی،  دکتر  سمینار، 
بازاریابی لوازم شخصی فیلیپس در منطقه آسیا و 
خانم سهرابیان، مدیر بازاریابی لوازم شخصی فیلیپس 

جدیدترین  معرفی  به  ایران  در 
خانگی  محصول 

فیلیپس 

در زمینه حذف موهای زائد پرداختند. ویژگی های 
منحصربفرد به کار گرفته شده در این دستگاه، حذف 
موهای زائد را برای خانم ها بیش از پیش ساده تر، 

کارآمدتر و خوشایندتر کرده است.

حذف موهای زائد تا 92 درصد تنها با 3 بار 
استفاده

امکان استفاده بی سیم و با سیم

عمر المپی در حدود 20 سال

این دستگاه به تایید و پیشنهاد بسیاری از پزشکان 
متخصص پوست در جهان از جمله دکتر استفانی 

ویلیامز، پزشک متخصص پوست از انگلستان رسیده 
است.

این دستگاه منحصربفرد دارای ویژگی های بسیاری 
می باشد از جمله اینکه:

• تنها با 3 بار استفاده از شر 92 درصد موهای زائد 
بدنتان خالص می شوید و با ادامه مصرف تنها تا 5 
جلسه، بدنی بدون مو و پوستی لطیف خواهید داشت.

• استفاده از این دستگاه ساده، آسان و در عین حال 
بسیار موثر است.

مختلف  نقاط  برای  َسری  دارای 3  این دستگاه   •
بدن است که هر یک مطابق با قوس هر قسمت 
از بدن طراحی شده است تا بهترین تاثیر را روی 
پوست و موی شما بگذارند. این دستگاه قابل استفاده 
بر روی طیف وسیعی از رنگ پوست و مو می باشد 
قابلیت   Smart Skin فناوری  از  بهره گیری  با  و 
تشخیص و پیشنهاد بهترین تنظیمات، متناسب با 

رنگ پوست و موی شما را دارد.

برای بهترین نتیجه کافیست در 5 بار 
اول هر 2 هفته یکبار از دستگاه استفاده 
نمایید تا پوستی نرم و لطیف و بدون 
مو داشته باشید و برای حفظ این نتیجه 
هر 4 تا 8 هفته یکبار دیگر کل بدن را 
با دستگاه IPL فیلیپس موزدایی نمایید.

استفاده از سری دستگاه های لومیا ساده، موثر 
و در عین حال کامال بی خطر است کافیست تا با 
توجه به پیشنهاد دستگاه برای پوست خود، تنظیمات 
مناسب را به کار برده و از سری های مناسب برای 

قسمت های مختلف بدن استفاده نمایید.

توضیحات ارائه شده در طی سمینار و همچنین ظاهر 
جذاب محصول در عین سبکی و راحتی استفاده، هر 
خانمی را مشتاق به داشتن یک دستگاه فیلیپس لومیا 

می کند.

گزارش یک جشن

Philips Lumea رونمایی از
جدیدترین دستگاه خانگی برای حذف موهای زائد
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