
KONEČNÉ POTRÉNINKOVÉ
ČIŠTĚNÍ PRO SVĚŽÍ, ZDRAVÝ LESK

mini 3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



POCENÍ, ČIŠTĚNÍ, ÚSMĚV, 
OPAKOVÁNÍ. 

ODBORNĚ NAVRŽENÁ POTRÉNINKOVÁ PÉČE O PLEŤ
Jemně odstraňuje 99,5 % nečistot, kožního mazu* a potu po 
cvičení, zanechává pleť připravenou k absorpci hydratačních 
produktů péče o pleť. 

ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE JEMNĚJŠÍ-NEŽ-HEDVÁBÍ
Ultra hladké silikonové štětinky pracují s 8 000 T-Sonic pulzy za 
sekundu ve 12 různých intenzitách, aby poskytly hloubkové, ale 
jemné čištění obličeje.

ÚSPORA ČASU S REŽIMEM GLOW BOOST
Rychlým stisknutím přejdete do režimu glow boost, který nabízí 
30sekundové čištění pro bezchybnou pleť. 

MIMOŘÁDNĚ HYGIENICKÝ & NEABRAZIVNÍ SILIKON
Rychleschnoucí, neporézní silikon zabraňuje tvorbě bakterií
a bez námahy klouže po obličeji, vyživuje tak citlivou pokožku 
po tréninku. 

PERFEKTNÍ ZÁKLAD TAŠKY NA CVIČENÍ
Kompaktní, lehký, barevný a 100% vododěodolný bez nutnosti 
použití náhradních hlavic pro péči o pleť kdekoli. 

INOVATIVNÍ KOSMETICKÁ 
TECHNOLOGIE
PRO AKTIVNÍ PLEŤ

VÝKONNÉ 
OBOUSTRANNÉ 

ČIŠTĚNÍ

Vylepšete svou potréninkovou péči o pleť díky LUNA mini 
3. Tento mimořádně hygienický čisticí přístroj s mimořádně 
jemnými silikonovými štětinkami a 8 000 T-Sonic pulzy za 
minutu ve 12 intenzitách odborně likviduje nečistoty, kožní maz 
a pot pro svěží, zdravý lesk. 

Tento přístroj, perfektní pro aktivní životní styl, protože se 
vejde do každé tašky na cvičení, nabízí 30sekundový režim 
glow boost pro rychlé, ale šetrné čištění obličeje, a roztomilý, 
kompaktní design ideální pro péči o pleť na cestách. 

APLIKACE
PŘIPOJENA



VLASTNOSTI LUNA MINI 3

ZE VŠEHO NEJDŘÍV… ODEMKNĚTE SVŮJ PŘÍSTROJ 
V APLIKACI FOREO

VLASTNOSTI APLIKACE FOREO

Délka: 80 mm / Tloušťka: 38 mm / Šířka: 78 mm / Váha: 87 g / Nabíjení: Ano

T-SONIC PULZACE
Účinně čistí pleť díky 8 000 
T-Sonic pulzů za minutu při 
12 intenzitách
TENČÍ ŠTĚTINKY
Jemně čistí citlivou nebo 
normální pleť a větší oblasti, 
jako jsou tváře

NABÍJECÍ PORT 
Až 400 použití na jedno nabití. 
100% voděodolný  uzávěr

MIMOŘÁDNĚ HYGIENICKÝ 
SILIKON
35x hygieničtější než nylon 
a neporézní, což zabraňuje 
hromadění bakterií

UNIVERZÁLNÍ SPOUŠTĚCÍ 
TLAČÍTKO
Zapíná a vypíná přístroj a uvádí 
ho do režimu párování přes 
Bluetooth

SVĚTELÝ INDIKÁTOR
Bliká a indikuje, kdy je zařízení v 
režimu párování přes Bluetooth a 
kdy je třeba zařízení nabít

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN
Ergonomický, lehký, bez potřeby 
výměny kartáčových hlavic

REŽIM GLOW BOOST
Rychlé čištění pro zářící pleť za 
pouhých 30 sekund

HUSTĚJŠÍ ŠTĚTINKY
Zajistěte hloubkové precizní 
čištění oblastí, jako je T-zóna

CESTOVNÍ POUZDRO
Stylově chrání zařízení pro péči o 

pleť kdekoli. 

INTERAKTIVNÍ APLIKACE 
FOREO

Řídí nastavení zařízení a 
upravuje intenzitu čištění.

2ML VZOREK SÉRA
Doplňuje pokožku a obnovuje 

optimální úroveň hydratace

USB KABEL
Nabíjejte kdykoli a kdekoli

Abyste mohli svůj přístroj používat, musíte jej odemknout a automaticky zaregistrovat 
prostřednictvím aplikace FOREO For You. Všechna inteligentní zařízení FOREO se k 
zákazníkům dostávají uzamčená, což znamená, že je potřeba je před prvním použitím v 
aplikaci odemknout. Přístroj automaticky vyhledává připojení přes Bluetooth každých 
10 sekund v dosahu 6 metrů díky inovativnímu režimu buzení, ujistěte se proto, že je 
aplikace FOREO vždy připojena bez vybíjení baterie. 

Ujistěte se, že je vaše zařízení FOREO autentické a umožňuje automatickou registraci 
uživatele prostřednictvím aplikace FOREO. Vzhledem k výskytu kopií přístoje LUNA na 
trhu, vyrobených ze silikonu závadného pro pokožku, je tato funkce zárukou, že je vaše 
pleť v bezpečí.

OKAMŽITÁ (INSTANT) 
APLIKACE
PŘIPOJENÍ

Po zapnutí automaticky 
spojuje přístroj se 

smartphonem

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ 
PŘÍSTROJE

Nastavuje intenzitu T-Sonic 
pulzace v režimu čištění a v 

režimu glow boost

SOFTWARE
AKTUALIZACE

Nechte se informovat o 
nejnovějších vylepšeních a 

aktualizacích softwaru

NAJDI MŮJ
LUNA

Vyhledej a automaticky 
odemkni své zařízení

PŘEDNÍ ČÁST ZADNÍ ČÁST



Před prvním čištěním jedním stiskem univerzálního tlačítka 
synchronizujte přístroj s aplikací FOREO a zvolte intenzitu 
čištění. 

Odstraňte veškerý make-up, navlhčete pokožku a 
následně aplikujte čisticí pěnivý krém FOREO.

Jedním stisknutím univerzálního tlačítka spustíte 
režim čištění, nebo dvěma rychlými stisknutími 
režim Glow Boost.*

Čistěte pomocí krouživých pohybů na tvářích a na 
čele, klouzejte nahoru a dolů po nosu.

Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko po 
dobu 3 sekund.

Opláchněte a osušte obličej.
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NÁVOD K POUŽITÍ
mini  3

ČISTÍCÍ PLEŤOVÁ MIKRO 
PĚNA
Lehčí než vzduch pro jemné, šetrné čištění

Tento krémový čisticí přípravek, ideální pro čištění v kombinaci s 
přístrojem LUNA mini 3, se promění v jemné mikrobubliny, které 
odvádějí nečistoty hluboko z pórů a šetrně čistí pokožku. Díky obsahu 
aminokyselin doplňujících pokožku a vitaminu E, jenž pomáhá udržet 
vlhkost, zůstává pokožka měkká a zdravě vypadající.

Vhodné pro všechny typy pleti 
• Dermatologicky testováno 
• Bez parfemace 
• Netestováno na zvířatech & Bez obsahu živočišných složek 
• Vyrobeno bez: Sulfátů, fenoxyethanolu, silikonů, disodia EDTA 
   a minerálních olejů
• Čistá hmotnost: 100 ml - 3,3 fl. oz., 20ml - 0,67 fl. oz. 

* V režimu glow boost se přístroj po 30 sekundách 
automaticky vypne

100 ml 20 ml

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



SÉRUM SÉRUM SÉRUM 

Obnova, Zpevnění & Doplnění
 
Tato trojitá hrozba pro uchování mladistvého vzhledu kombinuje antioxidační sílu 
skvalenu a hydratující kyseliny hyaluronové a doplňuje, obnovuje a zpevňuje pokožku 
pro hladkou, zářivou pleť. Lehké a hedvábně hladké SÉRUM SÉRUM SÉRUM poskytuje 
jemný impuls vaší každodenní péči o pleť.  

Pro všechny typy pleti - Dermatologicky testováno - Bez parfemace - Netestováno na 
zvířatech
Vyrobeno bez: Fenoxyethanolu, parabenů, alkoholu, disodia EDTA, minerálních olejů, 
alergenů a parfemace

30 ml

VLASTNOSTI
LUNA 3

 plus
LUNA 3

LUNA 2
Professional 

LUNA 2
LUNA
mini 3

LUNA 
mini 2

LUNA go
LUNA
 fofo

LUNA 
play plus

LUNA play

# použití na jedno nabití Až 125 Až 650 Až 450 Až 450 Až 400 Až 300 Až 60 Až 400 Až 400 Až 100

T-Sonic pulzace 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

# rychlostí / intenzit 16 16 12 12 12 8 1 1 1 1

Nabíjení pomocí USB √ √ √ √ √ √ √

Cestovní zámek √ √ √

100% voděodolný √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Thermo-Tech √

Mikroproud √

Připojení přes aplikaci √ √ √ √

Záruka √ √ √ √ √ √ √

Dostupné barvy

LUNA

ŘADA



FAQ
JAKÉ ČISTICÍ PŘÍPRAVKY NA OBLIČEJ LZE POUŽÍT V KOMBINACI S LUNA MINI 3?
S LUNA mini 3 můžete použít jakýkoliv čisticí přípravek na obličej, ale abyste udrželi svůj přístroj v optimálním stavu, vyhněte 
se přípravkům na bází jílu a silikonu nebo čisticím přípravkům obsahujícím zrnité části, které by mohly poškodit silikon. Pro 
dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít Čisticí pěnivý krém FOREO.

MŮŽE LUNA MINI 3 NAHRADIT ODLIČOVAČE MAKE-UPU?
Doporučujeme před použitím odstranit make-up pro efektivnější čištění.

MOHU POUŽÍVAT LUNA MINI 3, POKUD MĚ TRÁPÍ KOŽNÍ PROBLÉMY JAKO JSOU AKNÉ, EKZÉM 
NEBO POKUD MÁM ZA SEBOU KOSMETICKÝ ZÁKROK, JAKO JE DOPLNĚNÍ BOTOXU?
Doporučujeme, aby se každý, kdo trpí vážným kožním onemocněním nebo podstoupil kosmetický zákrok, před použitím 
tohoto přístroje poradil s lékařem nebo odborníkem na péči o pleť.

JAK SE LUNA MINI 3 ČISTÍ?
Přístroj omyjte vodou a mýdlem, opláchněte teplou vodou a osušte hadříkem, který nepouští chloupky, nebo ručníkem. 
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme zařízení vždy postříkat silikonovým čisticím sprejem FOREO a následně 
opláchnout teplou vodou. 

JAK SPÁRUJI SVŮJ PŘÍSTROJ S APLIKACÍ?
Stáhněte si aplikaci FOREO do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Stiskněte univerzální tlačítko pro spuštění. Blikající 
bílá kontrolka indikuje, že LUNA mini 3 je v režimu párování. Při registraci a párování přístroje LUNA mini 3 postupujte podle 
pokynů v aplikaci.

JAK SE NASTAVÍ INTENZITA T-SONIC PULZACE?
LUNA mini 3 nabízí 12 různých čisticích intenzit, z nichž si můžete vybrat. Chcete-li upravit nastavení čištění, synchronizujte 
přístroj s aplikací FOREO a vyberte požadovanou intenzitu.

CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ LUNA MINI 3 NEUSTÁLE BLIKÁ?
Blikající bílá kontrolka indikuje, že LUNA mini 3 je v režimu párování přes Bluetooth nebo že je potřeba přístroj nabít. Při 
synchronizaci zařízení LUNA mini 3 postupujte podle pokynů v aplikaci. 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI REŽIMEM GLOW BOOST A BĚŽNÝM ČISTICÍM REŽIMEM?
Režim Glow boost nabízí rychločistící proceduru, která trvá 30 vteřin, když nemáte moc času, ale potřebujete rozzářit svou 
pleť, zatímco režim běžného čištění nemá předem stanovený časový limit.

FUNGUJE LUNA MINI 3 BEZ APLIKACE?
Oba čisticí režimy přístroje LUNA mini 3, běžný ani glow boost, nevyžadují použití aplikace FOREO. Chcete-li však přístroj 
odemknout před prvním použitím, musíte se zaregistrovat prostřednictvím aplikace FOREO. Pro výběr intenzity čištění v obou 
režimech musíte použít aplikaci FOREO. Jakmile vyberete vlastní předvolby, automaticky se sesynchronizují s přístrojem.

PROČ SI ZÁKAZNÍCÍ MUSÍ STÁHNOUT APLIKACI FOREO PŘED TÍM, NEŽ ZAČNOU LUNA MINI 3 
POUŽÍVAT?
Od této chvíle je potřeba všechny produkty FOREO, jež jsou podporovány přes aplikaci, před prvním zapnutím aktivovat 
a odemknout pomocí aplikace FOREO For You. Pomáhá nám to v ochraně před falešnými/kopírovanými produkty FOREO, 
usnadňuje registraci záruky a chrání vaše investice. 

JAK NABÍJET LUNA MINI 3?
LUNA mini 3 se dobíjí kabelem přes USB s dobou nabíjení 1,5 hodiny, která poskytuje až 400 použití.


