
A LEGJOBB EDZÉS UTÁNI
TISZTÍTÁS A FRISS, EGÉSZSÉGES RAGYOGÁSÉRT

mini 3

KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ



IZZADJ, TISZTÍTS, MOSOLYOGJ, 
ISMÉTELD. 

SZAKÉRTŐK ÁLTAL MEGTERVEZETT, EDZÉS UTÁNI 
BŐRÁPOLÁS
Finoman eltávolítja az edzés utáni szennyeződések, olaj* és iz-
zadtság 99,5%-át, így frissen előkészíti a bőrt a nedvesség 
fokozott elnyelésére. 

A SELYEMNÉL IS LÁGYABB ARCTISZTÍTÁS
A rendkívül finom szilikon érintési pontok másodpercenként 
8000 T-Sonic pulzálást biztosítanak 12 különböző fokozattal, így 
mélyen, de mégis finoman tisztítják az arcbőrt.

IDŐTAKARÉKOS RAGYOGÁSFOKOZÓ MÓD
A gyors ragyogásfokozó mód 30 másodperces tisztítást kínál, 
hogy bőröd azonnal hibátlan legyen. 

ULTRAHIGIÉNIKUS ÉS NEM KARCOLÓ SZILIKON
A gyorsan száradó, nem porózus szilikon megelőzi a baktériumok 
kialakulását, és erőfeszítés nélkül siklik az arcon, így ápolva az 
edzés utáni érzékeny bőrt. 

TÖKÉLETES TARTOZÉKA MINDEN EDZŐTÁSKÁNAK
Kompakt, pehelykönnyű, színes és 100%-ban vízálló – nincs 
szükség csere kefefejre a bőrápoláshoz. 

INNOVATÍV SZÉPSÉGIPARI 
TECHNOLÓGIA
AZ AKTÍV BŐRÉRT

ERŐTELJES KÉT-
OLDALÚ TISZTÍTÁS

Fejleszd tovább edzés utáni bőrápolási rutinodat a LUNA mini 3 
készülékkel. Rendkívül finom szilikon érintési pontok és percenkénti 
8000 T-Sonic pulzálás 12 fokozattal – ez az ultrahigiénikus 
tisztítókészülék szakszerűen kiemeli a szennyeződéseket, olajat, 
valamint izzadtságot, és friss, egészséges ragyogást biztosít. 

Akár az edzőtáskádban is könnyen elfér, így tökéletes az aktív 
életstílushoz – 30 másodperces ragyogásfokozó módjával gyorsan, 
de mégis finoman tisztítja az arcbőr, miközben aranyos, kompakt 
kialakítása ideális az út közbeni bőrápoláshoz. 

ALKALMAZÁSHOZ
CSATLAKOZTATVA



LUNA MINI 3 FUNKCIÓI

AZ ELSŐ DOLGOD, HOGY FEL KELL OLDANOD A KÉSZÜLÉKET A 
FOREO ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

FOREO ALKALMAZÁS JELLEMZŐI

H: 80 mm / SZ: 38 mm / M: 78 mm     Tömeg: 87 g / Újratölthető: Igen

T-SONIC PULZÁLÁS
Hatékony bőrtisztítás 12 
erősségi fokozattal és 
percenként 8000 T-Sonic 
pulzálással
VÉKONYABB ÉRINTÉSI 
PONTOK
Finoman megtisztítja az 
érzékeny vagy normál bőrt, 
illetve a nagyobb területeket 
(például az orcát)

TÖLTŐALJZAT 
Egy töltéssel akár 400 használat. 
100%-ban vízálló ház

ULTRAHIGIÉNIKUS SZILIKON
35-ször higiénikusabb a 
nejlonnál, és mivel nem 
porózus, a baktériumok sem 
maradnak meg rajta

ÁLTALÁNOS FŐGOMB
A készülék be- és kikapcsolására, 
valamint a Bluetooth párosítási 
módba kapcsolására szolgál

JELZŐFÉNY
A villogás azt jelzi, hogy a 
készülék Bluetooth párosítási 
módban van vagy a készüléket 
fel kell tölteni

INTELLIGENS SVÉD 
KIALAKÍTÁS
Ergonomikus, ultrakönnyű, nincs 
szükség csere kefefejre

RAGYOGÁSFOKOZÓ MÓD
Gyors, mindössze 30 
másodpercig tartó tisztítás a 
ragyogó bőrért

VASTAGABB ÉRINTÉSI 
PONTOK
Az adott terület (például a 
T-zóna) mélyebb precíziós 
tisztítását biztosítja

UTAZÓTOK
Stílusosan védi a bőrápoló 

készüléket mindenhol

INTERAKTÍV FOREO 
ALKALMAZÁS

A készülékbeállítások vezérlése 
és a tisztítási fokozatok 

beállítása

2 ML-ES MINTASZÉRUM
Feltölti a bőrt, és helyreállítja az 
optimális nedvességszinteket

USB-KÁBEL
Töltsd bármikor, bárhol

Készüléked használatához fel KELL oldanod azt. A készülék automatikusan regisztrálja 
magát a FOREO For You alkalmazáson keresztül. Minden FOREO okoseszköz zárolva 
kerül kiszállításra, ami azt jelenti, hogy az ügyfélnek kell feloldania a készüléket 
az alkalmazással az első használathoz. Az innovatív ébredési móddal a készülék 
automatikusan Bluetooth-kapcsolatot keres 10 másodpercenként 6 méteres körzetben 
– ez gondoskodik arról, hogy a FOREO alkalmazás mindig csatlakoztatva legyen az 
akkumulátor merítése nélkül. 

A FOREO alkalmazásban az automatikus felhasználói regisztráció segítségével győződj 
meg arról, hogy FOREO készüléked eredeti. A piacon kapható, káros hatású LUNA-
másolatok szilikonja károsítja a bőrt – ez a funkció gondoskodik arról, hogy bőröd 
biztonságban legyen.

AZONNALI 
CSATLAKOZÁS

AZ ALKALMAZÁSHOZ
Bekapcsoláskor 

automatikusan összekapcsolja 
a készüléket az okostelefonnal

SZEMÉLYRE SZABOTT 
KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK

A T-Sonic pulzálás intenzitásának 
beállítása tisztítási és 

ragyogásfokozó módban

SZOFTVER-
FRISSÍTÉSEK

Maradj naprakész a legújabb 
szoftverjavításokkal és 

-frissítésekkel

LUNA KÉSZÜLÉKEM
KERESÉSE

Megkeresi és automatikusan 
feloldja a készüléket

ELÖLNÉZET HÁTULNÉZET



Az első tisztítás előtt nyomd meg az általános gombot 
egyszer a készülék FOREO alkalmazással való 
szinkronizálásához, majd válaszd ki a tisztítási fokozatot. 

Távolítsd el az összes sminket, nedvesítsd be bőrödet, 
majd használd a FOREO mikrohabos tisztítót.

Nyomd meg egyszer az általános gombot a tisztítási 
mód aktiválásához vagy nyomd meg gyorsan kétszer a 
ragyogásfokozó mód kiválasztásához.*

Orcádat és homlokodat körkörös, orrodat felfelé és 
lefelé végzett mozdulatokkal tisztítsd meg.

Nyomd meg és tartsd nyomva a gombot 3 
másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Öblítsd le az arcod és töröld szárazra.

1.

2.

3.

4.

5.

HASZNÁLAT
mini  3

ARCTISZTÍTÓ MIKROHAB
A levegőnél is könnyebb a puha és gyengéd tisztításért

Tökéletes a LUNA mini 3-mal való tisztításhoz – ez a krémes 
tisztító finom mikrobuborékokká alakul át, amelyek kiemelik a 
szennyeződéseket a pórusok mélyéből, így gyengéden tisztítják a 
bőrt. A benne lévő bőrfeltöltő aminosavak és E-vitaminok segítenek 
megtartani a nedvességet, ezáltal a bőr puha és egészséges marad.

Minden bőrtípushoz megfelelő 
• Bőrgyógyászok által tesztelt 
• Illatanyagmentes 
• Kegyetlenség nélküli és vegán 
• Nem tartalmazza a következőket: Szulfátok, fenoxietanol, szilikonok,  
   dinátrium EDTA és ásványi olaj
• Nettó tömeg: 100 ml – 3,3 fl. oz., 20 ml – 0,67 fl. oz. 

*A készülék ragyogásfokozó módban automatikusan 
kikapcsol 30 másodperc után

100 ml 20 ml

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



SERUM SERUM SERUM 

Megújítás, megerősítés és feltöltés
 
Ez a fiatalságmegőrző, hármas formula magában foglalja a szkvalén antioxidáns erejét, 
valamint a hialuronsav hidratáló hatását, így újítja és erősíti meg bőröd, hogy az sima és 
ragyogó legyen. Az ultrakönnyű és selymes SERUM SERUM SERUM finoman fokozza a 
napi bőrápolási rutinodat.  

Minden bőrtípushoz megfelelő. - Bőrgyógyászok által tesztelt - Illatanyagmentes - 
Kegyetlenség nélküli
Nem tartalmazza a következőket:: Fenoxietanol, parabének, alkohol, dinátrium EDTA, 
ásványi olaj, allergének és illatanyagok

30 ml

JELLEMZŐK
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

Használatok száma egy 
töltéssel

Akár 125 Akár 650 Akár 450 Akár 450 Akár 400 Akár 300 Akár 60 Akár 400 Akár 400 Akár 100

T-Sonic pulzálás 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Sebességfokozatok/
intenzitások száma

16 16 12 12 12 8 1. 1. 1. 1.

USB-n keresztül 
újratölthető

√ √ √ √ √ √ √

Utazózár √ √ √

100%-ban vízálló √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Thermo-Tech √

Mikroáram √

Alkalmazáshoz csatla-
koztatva

√ √ √ √

Garancia √ √ √ √ √ √ √

Elérhető színek

A LUNA
TERMÉKCSALÁD



GYIK
MILYEN ARCTISZTÍTÓK HASZNÁLHATÓK A LUNA MINI 3 KÉSZÜLÉKKEL?
Bármilyen arctisztítót használhatsz a LUNA mini 3 készülékkel, de a készülék optimális állapotban tartása érdekében kerüld 
az agyagalapú, szilikonalapú vagy szemcsés arctisztítókat, mivel ezek kárt tehetnek a szilikonban. A legjobb eredmény 
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy a FOREO mikrohabos tisztítót használd.

HELYETTESÍTHETI A LUNA MINI 3 A SMINKELTÁVOLÍTÓKAT?
A készülék használata előtt javasolt eltávolítani a sminket a még hatékonyabb tisztítás érdekében.

HASZNÁLHATOM A LUNA MINI 3 KÉSZÜLÉKET, HA BŐRBETEGSÉGEM VAN (PÉLDÁUL 
PATTANÁSOS BŐR VAGY EKCÉMA), ILLETVE HA PLASZTIKAI BEAVATKOZÁSON ESTEM ÁT 
(PÉLDÁUL BOTOX)?
Mindenkinek azt javasoljuk, aki súlyos bőrbetegségtől szenved vagy plasztikai beavatkozáson esett át, hogy a jelen készülék 
használata előtt kérje ki orvosa vagy bőrgyógyász szakorvosa véleményét.

HOGYAN TISZTÍTSAM A LUNA MINI 3 KÉSZÜLÉKET?
Mosd le a készüléket szappanos vízzel, öblítsd le meleg vízzel, majd egy pihementes rongy vagy törölköző segítségével, 
paskoló mozdulatokkal töröld szárazra. Az optimális eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy ezután fújd be a 
készüléket FOREO szilikontisztító spray-vel, majd öblítsd le meleg vízzel. 

HOGYAN PÁROSÍTHATOM KÉSZÜLÉKEMET AZ ALKALMAZÁSHOZ?
Töltsd le a FOREO alkalmazást okostelefonodra vagy táblagépedre. Nyomd meg az általános gombot a bekapcsoláshoz. 
Egy villogó fehér fény jelzi, ha a LUNA mini 3 párosítási üzemmódban van. Kövesd az alkalmazás utasításait a LUNA mini 3 
készülék regisztrálásához és párosításához.

HOGYAN ÁLLÍTHATOM BE A T-SONIC PULZÁLÁS INTENZITÁSÁT?
A LUNA mini 3 esetében 12 különböző tisztítási fokozat választható. A tisztítási beállítások megadásához szinkronizáld a 
készüléked a FOREO alkalmazással, és válaszd ki a kívánt fokozatot.

MIT JELENT, HA A LUNA MINI 3 FOLYAMATOSAN VILLOG?
A villogó fehér fény azt jelzi, hogy a LUNA mini 3 Bluetooth párosítási üzemmódban van vagy a készüléket fel kell tölteni. 
Kövesd az alkalmazás utasításait a LUNA mini 3 készülék alkalmazással való szinkronizálásához. 

MI A KÜLÖNBSÉG A RAGYOGÁSFOKOZÓ MÓD ÉS A HAGYOMÁNYOS TISZTÍTÁSI MÓD KÖZÖTT?
A ragyogásfokozó mód egy gyors, mindössze 30 másodpercig tartó tisztítási rutint kínál, ha sürget az idő, és szeretnéd, hogy 
bőröd ragyogjon. A hagyományos tisztítási módnál nincs előre beállított időhatár.

ALKALMAZÁS NÉLKÜL IS MŰKÖDIK A LUNA MINI 3?
A LUNA mini 3 esetében sem a tisztítási mód, sem a ragyogásfokozó módhoz nincs szükség a FOREO alkalmazás 
használatára. A készülék első használatához azonban regisztrálnod kell a készüléket a FOREO alkalmazáson keresztül. A 
tisztítás intenzitásának kiválasztásához minden módban szükséges a FOREO For You alkalmazás használata. A preferenciák 
kiválasztása után azok automatikusan szinkronizálódnak a készülékkel.

MIÉRT KELL AZ ÜGYFELEKNEK LETÖLTENIE A FOREO ALKALMAZÁST A LUNA MINI 3 HASZNÁLATA 
ELŐTT?
Mostantól az összes alkalmazás által engedélyezett FOREO terméket aktiválni kell, illetve fel kell oldani a FOREO For You 
alkalmazáson keresztül az első bekapcsolásukkor. Ez segít védeni a FOREO termékeket a hamisítás/másolás ellen, és 
egyszerűbbé teszi befektetésed garanciájának regisztrálását és védelmét. 

HOGYAN TÖLTHETEM A LUNA MINI 3 KÉSZÜLÉKET?
A LUNA mini 3 készülék USB-n keresztül újratölthető. 1,5 órán keresztül tartó töltéssel a készülék akár 400-szor is használható.


