
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEŤOVÉ TERMO 

ČIŠTĚNÍ 
A ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽ 

s mikroproudem 
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
 

ZAČÍNÁME 

Gratulujeme vám, že jste udělali první krok k objevování chytřejší péče o pleť a pořídili si LUNA™ 3 plus. Než 

začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím několik 

okamžiků pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu. 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, jak je 

popsáno v tomto návodu. 

   UPOZORNĚNÍ: NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. 

 
LUNA™ 3 plus PŘEHLED 

Svěřte sílu krásy do svých rukou s jedinou kosmetickou technologií na světě, která nabízí vyhřívané čištění a cílený 

mikroproud v jednom chytrém zařízení. Tento mimořádně jemný vyhřívaný čisticí přístroj, který představuje 

požitkářský rituál péče o pleť, rozpouští nečistoty a cílený mikroproud obnovuje mladistvý lesk pleti. S přístrojem 

LUNA™ 3 plus nebyla čistá a mladistvě vypadající pleť nikdy dosažitelnější. 

 

SEZNAMTE SE S LUNA™ 3 plus 
 

T-SONIC™ PULZACE 

Účinně čistí až 8 000 
pulzacemi za minutu při 16 
různých rychlostech. 

 
TERMO TECHNOLOGIE 
Tepelné dotykové body 
dokonale zahřejí pokožku 
pro hloubkové a zároveň 
jemné čištění 

 
EXTRA JEMNÝ A 
HYGIENICKÝ 
SILIKON 

Je 35× hygieničtější než 
nylonové štětiny a vhodný pro 
všechny typy pleti. Bez BPA a 
ftalátů 

MIKROPROUDOVÉ KULIČKY 

    Dodává mikroproud přímo do 
pokožky pro neinvazivní obnovu 

 
MÓD MIKROPROUDU 

Zaměřuje se na známky 
stárnutí pro pevnou a 
mladistvě vypadající pleť 

 
 

UNIVERZÁLNÍ 
TLAČÍTKO 

Zapnutí a vypnutí zařízení a 
přepnutí zařízení do režimu 
párování Bluetooth 

 

SVĚTLO INDIKÁTORU 
Bliká, když je zařízení v režimu 
párování Bluetooth, nebo bliká,  
když je třeba zařízení nabít 

NABÍJECÍ PORT 

Až 125 použití na jedno nabití. 
100% vodotěsný uzávěr 

 
 
 

  

 

 
2ML VZOREK SÉRA 

Použijte s režimem 
mikroproudu pro optimální 
vodivost a lepší výsledky 

INTERAKTIVNÍ FOREO APP 

Ovládejte nastavení zařízení, 
intenzitu čištění a přístup k 

ošetření mikroproudem 

USB KABEL 
Nabíjejte kdykoli a kdekoli 

CESTOVNÍ SÁČEK 

Pohodlné uložení zařízení pro 
péči o pleť kdekoli 
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ODEMKNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ 
 

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a 

odemkněte a zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých 

kroků; 

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do svého mobilního telefonu 

2. Přihlašte se do svého účtu, nebo si ho založte 

3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky) 

4. Vyberte řadu zařízení 

5. Stisknutím a podržením tlačítka připojte zařízení k mobilní aplikaci 

6. Vyplňte informace o nákupu a 

vaše zařízení je připraveno 

k použití! 

FOREO FOR YOU APLIKACE 
 
 
 
 
 
 

Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o 

zařízení LUNA™ 3 plus, ovládání nastavení, přístup k videonávodům a 

vyhledání zařízení v případě, že jste ho ztratili. 

 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVENÍ 
Nastavte své předvolby pro režim Čištění a zařízení si je zapamatuje pro 

použití v režimu offline. 

 

Nastavte teplotu čištění, délku čištění až na 240 s a až 16 intenzit 

pulzací T-Sonic™ pro každou část obličeje - tváře, čelo i čelist. 

 
 
 

 
OŠETŘENÍ 
Vyberte si jednu z 5 předprogramovaných masáží a jednoduše 

postupujte podle pokynů ve videu. 

 

- Tonizace celého obličeje: pozvedne a zpevní celý obličej (2 min) 

- Ošetření očí: pozvedne oční kontury (4 min) 

- Linie smíchu: vyhlazuje vrásky smíchu a oblast rtů (6 min) 

- Vyhlazení čela: zaměřuje se na obočí a čelo (2 min) 

- Kouzelná ústa: modeluje ústa a tváře (5 min) 

 

Funkce Start Cleansing a Start Massage jsou vybaveny režimem Mirror, 

který umožňuje používat mobilní zařízení jako zrcadlo během provádění 

čisticího nebo masážního ošetření. 
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ČISTÍCÍ MÓD 

1. Odstraňte veškerý make-up, navlhčete pleť a poté naneste  

čisticí přípravek FOREO Micro-Foam Cleanser. 

2. Opětovným stisknutím univerzálního tlačítka aktivujte režim čištění. 

3. Krouživými pohyby čistěte tváře a čelo a klouzejte nahoru  

a dolů po nose. 

4. Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy přístroj vypněte. 

5. Opláchněte a osušte obličej. Případně použijte další produkty  

péče o pleť. 

MIKROPROUDOVÝ MÓD 

1. Začněte s čistou a suchou pokožkou. 

2. Na ošetřovanou oblast naneste sérum FOREO SERUM SÉRUM SERUM. 

3. Podle pokynů v aplikaci FOREO aktivujte preferované  

ošetření mikroproudem. 

4. Následně použijte hydratační krém dle vlastního výběru. 

* Zařízení se po dokončení rutiny automaticky vypne. 

UPOZORNĚNÍ: Pro bezpečné a účinné použití musí být přístroj 

 LUNA™ 3 plus před aktivací ošetření mikroproudem zcela suchý. 

JAK POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus 
 

 

 

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

Po použití zařízení vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku omyjte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou 

vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky, peelingy nebo peelingy na bázi jílu, silikonu nebo zrníček, protože mohou 

poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Osušte jej hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Po 

použití doporučujeme zařízení postříkat silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou, abyste 

dosáhli optimálních výsledků. 

 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou 

podráždit pokožku a poškodit silikon. 

 
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY 

 
Micro-Foam Cleanser 

Tento krémový čisticí přípravek se promění v jemné mikrobublinky, které odstraňují 

nečistoty z hloubi pórů, jemně čistí pleť a odstraňují přebytečnou mastnotu. Jeho 

speciální složení s obsahem obnovujících aminokyselin a vitaminu E pomáhá pleť 

hydratovat a chránit, takže zůstane jemná a zářivá. 

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - V EGANSKÉ - CRUELTY- FREE 

 
 
 

SERUM SÉRUM SERUM 

Mimořádně zklidňující složení bez námahy klouže po pokožce a hladce spolupracuje se 

zpevňujícím masážním režimem LUNA™ a bezpečně přenáší mikroproud ze zařízení na 

pokožku. Antioxidační síla skvalanu dodá vaší pleti zdravý a mladistvý vzhled, zatímco 

kyselina hyaluronová uzamyká vlhkost, aby byla vaše pleť jemnější, hladší a 

superhydratovaná. 

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - CRUELTY- FREE 
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DŮLEŽITÉ 
PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ: 
• Pokud máte kožní onemocnění nebo zdravotní problémy, poraďte se před použitím s lékařem. 

• Nepoužívejte, pokud máte nějaké stávající zdravotní potíže, jako je epilepsie, krvácivé onemocnění, rakovina, nádory 

nebo poruchy vnímání. 

• Nepoužívejte, pokud máte implantovaný jakýkoli lékařský přístroj nebo jakýkoli jiný elektronický přístroj či tělesnou 

pomůcku. 

• Nepoužívejte, pokud jste podstoupili laserové ošetření, chemický peeling nebo máte jinak poraněnou či poškozenou 

pokožku. 

• Nepoužívejte funkci mikroproudu v oblasti hrudníku / prsou, v oblasti očí (kruhový sval v oblasti očnice), ve střední linii 

(kost) krku nebo v oblasti genitálií / třísel. 

• Nepoužívejte, pokud jste podstoupili kosmetický zákrok na obličeji. 

• Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo je u vás diagnostikováno, dodržujte opatření doporučená lékařem. 

• Dlouhodobé účinky mikroproudu nejsou známy. 

• Bezpečnost přístroje pro použití během těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím 

tohoto výrobku se svým lékařem. 

• Během používání přístroje může docházet k vnímání blikajících světel, které jsou důsledkem stimulace vašeho 

zrakového nervu. Pokud tento stav pozorujete trvale i bez použití přístroje, poraďte se se svým lékařem. 

• Elektronická monitorovací zařízení, jako jsou EKG monitory a EKG alarmy, nemusí při používání přístroje fungovat 

správně. 

• Čištění pomocí přístroje LUNA™ 3 plus by mělo být pohodlné - pokud pocítíte nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte 

přístroj používat a poraďte se s lékařem. 

• Při čištění v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnýma 

očima. 

• Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj LUNA™ 3 plus s nikým dalším. 

• Nenechávejte přístroj LUNA™ 3 plus na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí 

vodě. 

• Při používání tohoto přístroje dětmi, na dětech nebo v jejich blízkosti, jakož i osobami se sníženými fyzickými a 

duševními schopnostmi je nutný pečlivý dohled. 

• Pokud se tento výrobek jeví jakkoli poškozený, přestaňte jej používat. Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné 

části. 

• Vzhledem k účinnosti čisticího postupu FOREO doporučujeme, abyste přístroj LUNA™ 3 plus v režimu čištění nepoužívali 

déle než 3 minuty v kuse. 

• Nepoužívejte přístroj v režimu mikroproudu, pokud byl ponořen do vody. Před aktivací funkce mikroproudu by měl být 

přístroj LUNA™ 3 plus zcela suchý. 

• Při používání přístroje se může objevit mírný pocit brnění. Snížení intenzity může tento pocit snížit nebo odstranit. 

• Přístroj je určen pro kosmetické použití na obličeji. Za případné škodlivé následky způsobené nesprávným použitím, 

aplikací na jiné části těla, připojením k nevhodným zdrojům napětí, znečištěným vodivým roztokem nebo koulemi nebo 

jakýmikoli jinými nevhodnými aplikacemi nenese společnost FOREO odpovědnost. 

• Zařízení používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou 

konkrétní otázku nebo pokud máte jakékoli další otázky týkající se provozu zařízení 

 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT V PŘÍPADĚ ZMĚN VE VÝKONU LUNA™ 3 plus. 

Pokud se při stisknutí středového tlačítka LUNA™ 3 plus neaktivuje: 

• Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 4 hodin, dokud nebude plně nabitá, 

a poté zařízení restartujte podržením tlačítka napájení. 

Pokud nelze LUNA™ 3 plus vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují: 

• Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení restartujte. 

Pokud se zařízení LUNA™ 3 plus nesynchronizuje s aplikací FOREO: 

• - Ujistěte se, že je zařízení plně nabité a že je zapnutá funkce Bluetooth. 

• - Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit. 

• - Zavřete aplikaci FOREO a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu. 

• - Odstraňte a znovu nainstalujte aplikaci - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat. 

• - Po odstranění a opětovné instalaci aplikace nezapomeňte restartovat telefon. 

• - Odstranění souborů cookie a mezipaměti telefonu 

• - Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi. 
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ZÁRUKA A PODMÍNKY 

REGISTRACE ZÁRUKY 

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO nebo navštivte 

webové stránky foreo.com/product-registration a získejte další informace. 

 
2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA 
Společnost FOREO poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od data zakoupení na vady způsobené 

vadným zpracováním nebo materiálem, které vznikly při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní 

díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo 

poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání 

zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky. 

 

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle 

svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace 

spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito 

záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby. 

 

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat 

možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva 

spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje. 

 

INFORMACE O LIKVIDACI 

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu). 
 

 

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo 

by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte 

správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, 

které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Recyklace materiálů také pomůže 

šetřit přírodní zdroje. 

 

Podrobnější informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě 

nákupu. 

 

ODSTRANĚNÍ BATERIE 

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, 

když je zařízení připraveno k likvidaci. 

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do domovního 

odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, 

která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu používejte v 

zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže: 
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SPECIFIKACE 

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo, 
plast ABS, polykarbonát, slitina zinku, hliník 
a zlato. 

BARVA: Pink & Lavender 

ROZMĚR: 102*39.2 *82.5 mm 

HMOTNOST: 155 g 

BATERIE: Li-ion 2000mAh 3.7V 

POUŽITÍ: Až 125 

 

 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dní 

FREKVENCE: 100 Hz 

MAX ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB 

ROZHRANÍ: 1 tlačítko 

ÚROVNĚ MIKROPROUDU: 15 

ÚROVNĚ RYCHLOSTI: 16 

 
Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její 
prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které by přímo či nepřímo 
vznikly v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a 
čas od času provádět změny v obsahu. 
aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat. 
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou 
vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz 
podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli přijaté rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 
 
Prohlášení o vystavení rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro 
nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým 
vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

ZÁKLADY 

 
1. CO MÁM DĚLAT PO OBDRŽENÍ LUNA™ 3 plus? 

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a 

zaregistrujte své zařízení. 

 
2. CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ LUNA™ 3 plus? 

1 LUNA™ 3 plus zařízení, 1 USB nabíjecí kabel, 1 uživatelský manuál, 1 příručka, 1 cestovní váček. 

 
3. JAK VYPNU A ZAPNU LUNA™ 3 plus? 

Stisknutím tlačítka napájení na zařízení LUNA™ 3 plus jej zapněte a podržením tlačítka po dobu 3 sekund jej 

vypněte. Po dokončení přednastavené rutiny se zařízení automaticky vypne. 

 
4. MOJE ZAŘÍZENÍ SE NEZAKTIVUJE PO ZAPNUTÍ TLAČÍTKA? 

Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB až do úplného nabití a poté restartujte zařízení 

podržením tlačítka napájení. 

 
5. JAK NABÍJET LUNA™ 3 plus? 

Přístroj LUNA™ 3 plus lze nabíjet přes USB, přičemž 2 hodiny nabíjení vystačí až na 125 použití (při 1 minutě 

ošetření na jedno použití). Nabíjecí kabel USB je dodáván se zařízením. 

 
6. PROČ SE NABÍJEČKA NEZAPOJÍ AŽ DO KONCE? 

Nabíjecí kabel pro zařízení LUNA™ 3 plus se nemá zasouvat až do zařízení. Je zcela normální, že ze zařízení trochu 

vyčnívá. 

 
7. NABITÍ NEVYDRŽÍ 125 POUŽITÍ. 

125 použití znamená 125 minut, takže doba nabíjení závisí na tom, jak často a jak dlouho se zařízení používá. 
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8. JE NABÍJECÍ BOD NA LUNA™ 3 plus VODOTĚSNÝ? 

Ano, nabíjecí bod je vodotěsný, což znamená, že můžete používat LUNA™ 3 plus ve sprše v čisticím režimu. 

Mikroproudový režim nelze ve sprše používat. Nepoužívejte přístroj v režimu mikroproudu, pokud byl ponořen do 

vody. Před aktivací funkce mikroproudu by měl být přístroj LUNA™ 3 plus zcela suchý. Před nabíjením se ujistěte, že 

je zařízení zcela suché, a nepoužívejte jej během nabíjení. Po ukončení používání zařízení uložte na suchém místě. 

Nenechávejte zařízení ponořené ve vodě. 

 
9. JAK NASTAVÍM INTENZITU PULZACÍ T-SONIC™, ZAHŘÍVÁNÍ A MIKROPROUDU? 

LUNA™ 3 plus je navržena s 16 různými intenzitami čištění, které si můžete vybrat; pro nastavení a výběr 

preferovaného uživatelského nastavení je třeba připojit zařízení k aplikaci FOREO prostřednictvím Bluetooth. 

 
10. JAK SE DOSTANU DO REŽIMU ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽE? 

Připojte své zařízení k aplikaci FOREO přes Bluetooth a vyberte si jednu z 5 předprogramovaných masáží 

řízených videem. 

 
11. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI SENSITIVE A NORMAL LUNA™ 3 plus? 

LUNA™ 3 plus nabízí 2 kartáčky speciálně navržené pro vaši pleť. 

• LUNA™ 3 plus Sensitive skin má tenké štětiny pro pokožku se sklonem k zánětům, zarudnutí, svědění nebo 

suchosti. 

• LUNA™ 3 plus Normální pleť má nahoře silnější pro zdravou pleť s dokonalou rovnováhou oleje a vody, která 

není ani příliš suchá, ani příliš mastná. 

 

APLIKACE 

 
12. PROČ SI MUSÍM PŘED POUŽITÍM LUNA™ 3 plus STÁHNOUT APLIKACI? 

Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You při 

prvním zapnutí. To nám pomáhá chránit se před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje to 

registraci záruky a ochranu vaší investice. 

 
13. JAK SPOJÍM LUNA™ 3 plus S APLIKACÍ FOREO? 

Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím 

univerzálního tlačítka na zařízení jej zapněte. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. 

Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení LUNA™ 3 plus. 

 
14. FUNGUJE LUNA™ 3 plus BEZ APLIKACE? 

Ano! Aplikace vám pomůže spravovat nastavení zařízení a přistupovat k masážím pod videopohledem, ale 

můžete používat čisticí režim LUNA™ 3 plus ručně. Stačí stisknout tlačítko napájení pro zapnutí zařízení a 

opětovným stisknutím spustit režim čištění. K masážím s videoprůvodcem lze přistupovat pouze 

prostřednictvím aplikace FOREO. 

 
15. NEMOHU ZAREGISTROVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ, NEBO SE ZAŘÍZENÍ STÁLE ODPOJUJE. CO MÁM DĚLAT? 

Při řešení problémů s aplikací FOREO For You postupujte podle následujících kroků: 

1) Smazání a opětovná instalace aplikace - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat. 

2) Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi (ujistěte se, že je v 
mobilním telefonu spuštěna nejnovější aktualizace softwaru). 

3) Po odstranění a nové instalaci aplikace se ujistěte, že jste restartovali telefon. 

4) Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu 

5) Ujistěte se, že je zařízení plně nabité a že je zapnuta funkce Bluetooth 

 
POUŽÍVÁNÍ LUNA™ 3 plus 

 
16. JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus? 

Přístroje LUNA™ 3 plus jsou dostatečně bezpečné a šetrné, abyste je mohli používat každý den, ráno nebo 

večer. Přístroj LUNA™ 3 plus doporučujeme používat vždy, když vaše pleť potřebuje hlouběji vyčistit. 

 
17. JAK DLOUHO JI DENNĚ MOHU POUŽÍVAT? 

Vzhledem k účinnosti čištění nedoporučujeme používat LUNA™ 3 plus déle než 3 minuty denně. 
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8. MOHU SDÍLET LUNA™ 3 plus S DALŠÍMI LIDMI, NAPŘ. S RODINOU? 

Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení LUNA™ 3 plus s nikým dalším. 

 
16. MOHU LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT PRO ODSTRANĚNÍ MAKE-UPU? 

Před čištěním pomocí některého z našich přístrojů je třeba odstranit veškerý make-up. 

 
17. JAK SILNĚ MÁM TISKNOUT, KDYŽ POHYBUJI SVÝM LUNA™ 3 plus? 

Při použití LUNA™ 3 plus není třeba používat žádný tlak. Jemnými krouživými pohyby čistěte obličej na tvářích a 

čele a klouzejte po nose nahoru a dolů. 

 
18. MOHU FOREO LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT KOLEM OČÍ? 

Ano, LUNA™ 3 plus můžete používat v okolí očí. Přitom dbejte zvláštní opatrnosti v oblasti pod očima a 

nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnýma očima. Nepoužívejte funkci mikroproudu v oblasti očí 

(kruhový sval v oblasti očnice). 

 
19. JAKÝ DRUH ČISTÍCÍHO PŘÍPRAVKU MÁM POUŽÍVAT? 

Můžete použít čisticí prostředek podle svých preferencí, pokud neobsahuje složku, která by mohla poškodit silikon 

vašeho zařízení. Nepoužívejte čisticí přípravky, exfoliátory nebo peelingy na bázi jílu, silikonu nebo zrníček, protože 

mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat 

čisticí přípravek FOREO Micro-Foam Cleanser. 

 
20. MUSÍM S MIKROPROUDEM POUŽÍT SERUM SERUM SERUM OD FOREO? 

Ano, s přístrojem je nutné používat SERUM SERUM SERUM, protože sérum vytváří vodivou bariéru, která účinně 

a bezpečně přenáší mikroproud z přístroje do vaší pokožky. SERUM SERUM SERUM je speciálně vyvinuto s 

vodivými složkami, jako je glycerin, což umožňuje bezproblémové fungování mikroproudových zařízení bez 

jakéhokoli pocitu na pokožce. 

 
21. MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus, POKUD MÁM KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, JAKO JE EKZÉM, NEBO POKUD 

JSEM PODSTOUPIL/A KOSMETICKÝ ZÁKROK, JAKO JE BOTOX? 

Doporučujeme, aby se každý, kdo trpí vážným kožním onemocněním nebo podstoupil kosmetický zákrok, před 

použitím přístroje poradil se svým lékařem nebo odborníkem na péči o pleť. 

 
22. MOHU LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ? 

Režim čištění je bezpečný, pokud jste těhotná nebo kojíte, režim mikroproudu se nedoporučuje.  
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