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MANUAL DO UTILIZADOR 
COMPLETO

COMEÇAR
Parabéns por ter dado o primeiro passo na direção dos maravilhosos cuidados para a pele ao adquirir o UFO™ 
2. Antes de começar a desfrutar de todos os benefícios da sofisticada tecnologia da máscara power no conforto 
do seu lar, reserve alguns momentos para ler cuidadosamente as instruções constantes neste manual.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utilize este produto unicamente como previsto e 
descrito neste manual.

DESCRIÇÃO GERAL DO UFO™ 2
Remodelado com aquecimento ultrarrápido e um espetro ainda maior de luz LED, o UFO™ 2 é um dispositivo 
de máscara power revolucionário que lhe confere uma pele melhor numa questão de segundos.  Com 
tecnologia Hyper-Infusion avançada, o UFO™ 2 conjuga Termoterapia e Crioterapia com pulsações T-Sonic™ 
para melhorar os benefícios das máscaras power ativadas pelo UFO™. Equipados ainda com 8 luzes LED 
diferentes, o UFO™ 2 ajuda-o a revelar uma tez delicada e luminosa em apenas 90 segundos! 

CONHECER O SEU UFO™ 2

AVISO:NÃO SÃO PERMITIDAS QUAISQUER MODIFICAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO.

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO 
UNIVERSAL 
Liga e desliga o dispositivo, 
coloca-o em modo de 
emparelhamento Bluetooth e 
seleciona as rotinas de tratamento.

LUZ LED DE ESPETRO 
TOTAL 
Dá à pele uma aparência 
visivelmente rejuvenescida 
para uma tez naturalmente 
delicada.

TERMOTERAPIA 
Suaviza a pele para permitir a 
penetração dos ingredientes 
da máscara nas camadas mais 
profundas.

LUZES INDICADORAS 
Acendem-se para indicar 
qual o tratamento de 
máscara configurado no seu 
dispositivo.

ANEL DE FIXAÇÃO 
Mantém a máscara power 
ativada pelo UFO™ na 
posição correta.CRIOTERAPIA 

Reduz a aparência dos poros e 
proporciona uma tez mais firme. 

MÁSCARA POWER 
ATIVADA PELO UFO™ 

Máscaras de microfibras suaves 
exclusivamente formuladas para 

serem utilizadas com UFO™.

CABO DE 
CARREGAMENTO USB
Carregue quando quiser e 

onde quiser com o cabo USB.

APP INTERATIVA 
Sincroniza automaticamente 
as rotinas pré-programadas 

de aplicação da máscara 
power com o dispositivo.

SUPORTE MODERNO E 
ELEGANTE 

Protege e exibe o seu 
dispositivo UFO™ 2, ao mesmo 
tempo que contribui para a sua 

rápida secagem. 

SILICONE ULTRA-
HIGIÉNICO 
Resistente a bactérias e super 
suave.

PULSAÇÕES T-SONIC™ 
Proporcionam uma massagem 
facial suavizante que reforça a 
luminosidade da pele.

PORTA DE 
CARREGAMENTO
Até 40 utilizações por 2,5 horas de 
carregamento.
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COMO UTILIZAR

UTILIZAR O UFO™ 2 SEM A APLICAÇÃO

Transfira a aplicação FOREO For You para desbloquear e registar o seu 
dispositivo antes da primeira utilização.

Prima o botão de alimentação universal para ligar o dispositivo e ativar a rotina de tratamento Make My Day.

Volte a premir o botão para ativar o tratamento Call It a Night e repita o processo para cada uma das 
máscaras. (Por exemplo, se a H2Overdose estiver na posição 3 da sua aplicação, prima o botão de 
alimentação universal 3 vezes para ativar o tratamento H2Overdose). 

AINDA QUER MAIS?
Se um tratamento com o UFO™ 2 não for suficiente, volte a premir o botão de alimentação universal 30 
segundos após o fim da rotina para repetir o mesmo tratamento. Pode também personalizar a sua experiência 
com a máscara power, criando a sua própria rotina de tratamento através da aplicação, onde pode selecionar/
ajustar cada uma das tecnologias que acompanham a sua máscara power ativada pelo UFO™.

O seu tratamento com máscara power está pronto a começar! 

Ligue-se à aplicação através do Bluetooth no seu smartphone e prima o 
botão de alimentação universal no seu dispositivo UFO™ 2 para efetuar a 
sincronização com a aplicação.

Na aplicação, digitalize o código de barras da máscara e siga as instruções.

Remova o anel de fixação 
do UFO™ 2.

Todos os 
tratamentos 
adicionais 
com máscara*

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Retire a máscara power 
ativada pelo UFO™ da 
saqueta.

Coloque a máscara no 
dispositivo, apertando o 
anel de fixação na posição 
correta, com o logótipo da 
FOREO voltado para cima.

Desfrute do tratamento 
com a máscara power! 

Transfira a aplicação FOREO aqui

ADICIONAR UM NOVO TRATAMENTO 
Os tratamentos Make My Day e Call It a Night já se encontram pré-programados no seu dispositivo. Todos os 
outros tratamentos com máscara devem ser ativados na aplicação antes da primeira utilização. Depois disso, 
poderá aceder à rotina através da aplicação ou utilizando o botão de alimentação universal.
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APLICAÇÃO

Com uma máscara colocada no seu dispositivo, deslize suavemente o 
UFO™ 2 pela sua pele, distribuindo a essência da máscara uniformemente. 

Bata ao de leve no rosto para que a restante essência seja absorvida pela 
pele ou remova o excesso com um disco de algodão. Aplique um creme 
hidratante da sua escolha, se assim o desejar. 

* Para a máscara de contorno dos olhos, deslize suavemente em torno do contorno dos olhos, 
alternando entre o olho direito e o esquerdo até ao fim do tratamento.

Comece com a pele limpa e seca. Recomendamos que comece por 
efetuar a limpeza com o LUNA™ para obter melhores resultados.

Utilizando o dispositivo UFO™ 2, massaje a fórmula pela pele com 
um movimento circular. Mova o dispositivo pelo rosto no sentido dos 
ponteiros do relógio, começando pelo queixo e subindo até à bochecha 
direita e testa. Continue pela bochecha esquerda até ao queixo e 
pescoço. Repita o movimento até ao final do tratamento.

LIMPEZA DO UFO™ 2
Remova o anel de plástico do dispositivo e elimine a máscara de microfibras. Uma vez que o UFO™ 2 é 
totalmente impermeável, pode enxaguar o UFO™ 2 e o anel de plástico com água morna corrente. Seque 
com um pano ou toalha sem pelos e não abrasivo. Após a utilização, recomendamos a aplicação do Spray 
de Limpeza de Silicone FOREO no dispositivo e o posterior enxaguamento com água morna para obter os 
melhores resultados.

NOTA: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona, uma vez que podem 
irritar a pele e danificar o silicone.

IMPORTANTE
PARA UMA SEGURANÇA IDEAL:
O seu dispositivo UFO™ 2 foi concebido para ser utilizado em conjunto apenas com as máscaras que o 
acompanham. Nunca deve colocar o dispositivo diretamente na pele/rosto com o dispositivo ligado.

•  Se sofrer de uma doença de pele ou de quaisquer outras condições médicas, consulte um dermatologista 
antes da utilização.

•  A utilização do UFO™ 2 deve ser confortável – se sentir desconforto, interrompa de imediato a utilização e 
consulte um médico.

•  Tenha especial cuidado ao utilizar o UFO™ 2 na região por baixo dos olhos e não permita que o dispositivo 
entre em contacto com as pálpebras ou com os olhos.

•  Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do UFO™ 2 com outras pessoas.
•  Evite deixar o UFO™ 2 exposto à luz solar direta e nunca o exponha a calor extremo ou água a ferver.
•  O UFO™ 2 tem uma superfície aquecida. As pessoas com sensibilidade ao calor devem ter cuidado na 

utilização deste dispositivo.
•  É necessária uma supervisão atenta quando este dispositivo é utilizado por, em, ou próximo de crianças, 

bem como de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
•  Interrompa a utilização se o produto aparentar estar danificado de alguma forma. Este produto não contém 

peças substituíveis.
•  Utilize este dispositivo unicamente como previsto e descrito neste manual. Se não encontrar a sua pergunta 

em específico, ou se tiver outras perguntas relativamente ao funcionamento do dispositivo, por favor visite 
foreo.com/support.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Precauções a serem tomadas caso haja mudanças no desempenho do UFO™ 2.

Se o UFO™ 2 não ficar ativado ao pressionar o botão de alimentação universal:
•  A bateria está vazia. Carregue o seu UFO™ 2 através do cabo de carregamento USB até a luz emitir um brilho 

estável. Até 40 tratamentos por 2,5 horas de carregamento. 
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Se não for possível desligar o UFO™ 2 e/ou os botões de interface não responderem:
•  O microprocessador está com uma anomalia temporária. Pressione continuamente o botão de alimentação 

universal para reiniciar o dispositivo.

Se o UFO™ 2 não sincronizar com a aplicação FOREO For You:
•  Desligue e ligue o seu Bluetooth para tentar novamente a ligação.
•  Feche a aplicação FOREO For You e, em seguida, reabra a mesma para iniciar novamente o processo.
•  Verifique se a aplicação precisa de ser atualizada na loja de aplicações do seu dispositivo móvel.

TERMOS DE GARANTIA E CONDIÇÕES
GARANTIA DE REGISTO 
Para ativar a garantia limitada de 2 anos, efetue o registo ao transferir a aplicação FOREO For You e siga as 
instruções dadas.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS 
A FOREO dá, a este aparelho, por um período de DOIS (2) ANOS e após a data de compra, uma garantia 
contra falhas devido a deformidade de fabrico ou materiais que surjam durante a utilização normal deste 
aparelho.  A garantia cobre partes operantes que afetem o funcionamento do dispositivo. NÃO cobre 
degradação cosmética causada por desgaste ou danos causados por acidentes, utilização indevida ou 
negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o aparelho (ou os seus acessórios) fará com que a 
garantia fique nula.

Se descobrir um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO, irá, de sua própria 
vontade, substituir o aparelho completamente grátis. Pedidos sob garantia devem ser acompanhados de 
informação probatória que demonstrem que o pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua 
garantia, por favor mantenha o seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o 
período de garantia.

Para reivindicar a sua garantia, deve iniciar sessão na sua conta em www.foreo.com e selecionar a opção para 
fazer uma reivindicação de garantia. Custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso é uma adição 
aos seus direitos estatutários enquanto consumidor e não afetam esses direitos de nenhum modo.

INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO
A eliminação de equipamento eletrónico antigo (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de 
recolha separada de resíduos).

O símbolo de caixote do lixo com uma cruz indica que este dispositivo não deve ser tratado como resíduos 
domésticos, mas sim transportado até ao ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento 
elétrico e eletrónico. Ao assegurar que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a prevenir as 
potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas 
por um tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais irá também ajudar na 
conservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do seu dispositivo, contacte o serviço de eliminação de 
resíduos local ou o local da compra do produto.
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REMOÇÃO DA BATERIA

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS:   Silicone e PC + ABS seguros para utilização no corpo humano, liga de 

alumínio
COR:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia 
TAMANHO:     72,5 x 31,4 mm
PESO:    146,2 g
BATERIA:    Iões de lítio, 1200 mAh 3,7 V
TEMPERATURA:  5 a 45 graus Celsius 
UTILIZAÇÃO:    Até 40 utilizações por carregamento
MODO ESPERA:    180 dias
FREQUÊNCIA:    180 Hz 
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:   <50 dB
INTERFACE:    1 botão

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por sua conta e risco. Nem a 
FOREO, nem os seus retalhistas, assumem qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos, físicos 
ou outros, resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Adicionalmente, a FOREO 
reserva-se o direito de rever esta publicação e de efetuar alterações periodicamente ao conteúdo da mesma 
sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou alterações. 

ATENÇÃO: Todas as alterações ou modificações efetuadas a este aparelho não expressamente aprovadas pela 
parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador de operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos 
digitais de Classe B, nos termos da secção 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para 
proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este 
equipamento produz, usa e pode irradiar energia por radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de 
acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas em comunicações por rádio. No entanto, não 
existe garantia de que não ocorrerá interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar 
interferências nocivas com a receção de rádio ou de televisão, que é possível determinar ao ligar e desligar o 
equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência aplicando uma ou mais das medidas 
apresentadas de seguida: 
•  Reorientar ou relocalizar a antena recetora.
•  Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
•  Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
•  Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/televisão para obter assistência.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso.
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ASPETOS BÁSICOS DO UFO™ 2 
O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Parabéns por descobrir cuidados para a pele mais inteligentes! Antes de mais - transfira a aplicação FOREO For 
You gratuitamente para desbloquear e registar o seu dispositivo. (Para mais informações, consulte a secção abaixo 
intitulada "A APLICAÇÃO").

COMO INICIO O MEU PRIMEIRO TRATAMENTO? 
Comece por limpar e secar o seu rosto e pescoço cuidadosamente - recomendamos que comece por efetuar a 
limpeza com o LUNA™ para obter melhores resultados. A seguir, coloque uma máscara power ativada pelo UFO™ 
no seu dispositivo UFO™ 2. Por fim, ative a sua rotina de aplicação da máscara com o UFO™ 2 através da aplicação 
ou siga os passos mencionados no Guia de utilização, que podem ser consultados acima.   

COMO LIGO/DESLIGO O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Prima o botão de alimentação universal no seu dispositivo UFO™ 2 para ligar o mesmo. Prima e mantenha premido 
o botão de alimentação universal durante 3 segundos para desligar o dispositivo. Após concluir uma rotina pré-
programada, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO MEU DISPOSITIVO UFO™ 2? 
1 dispositivo UFO™ 2, 1 cabo de carregamento USB, 1 máscara Make My Day, 1 Manual de Utilizador, 1 Quick Start 
Guide (Guia de Início Rápido) e 1 suporte. 

O DISPOSITIVO UFO™ 2 
COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2? 
Os tratamentos com máscara power do UFO™ 2 foram desenvolvidos para serem realizados duas vezes por dia, de 
manhã e à noite. No entanto, dependendo das necessidades da sua pele e das suas preferências pessoais, poderá 
realizá-las com maior ou menor frequência.

QUAL A DURAÇÃO DE CADA TRATAMENTO?
Os tratamentos com as máscaras Make My Day e Call It a Night demoram apenas 90 segundos. Todos os restantes 
tratamentos irão variar dependendo da combinação mais eficaz de tecnologias.

OS TRATAMENTOS COM O UFO™ 2 SÃO TODOS IGUAIS? 
Não, cada máscara power ativada pelo UFO™ corresponde a uma rotina única de tratamento para resultados 
otimizados.

É SEGURO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 EM PELES SENSÍVEIS?
Os dispositivos UFO™ 2 são seguros e adequados para todos os tipos de pele. Além disso, dependendo das 
necessidades específicas da sua pele, poderá optar por uma gama de diferentes máscaras power ativadas pelo 
UFO™ que se adequam a diferentes tipos de cuidado da pele. 

POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 EM TORNO DA ZONA DOS OLHOS?
Sim, é seguro utilizar os dispositivos UFO™ 2 nas olheiras. Recomendamos que deslize suavemente o dispositivo 
pela zona dos olhos, tendo o cuidado de aplicar uma pressão mínima.

POSSO USAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 APÓS CIRURGIA PLÁSTICA, APLICAÇÃO DE BOTOX OU RADIESSE?
Os dispositivos UFO™ 2 proporcionam um tratamento facial suave, adequado para todos os tipos de pele. No 
entanto, deve consultar o seu médico antes de o utilizar se tiver sido submetido recentemente a procedimentos 
médicos.

POSSO UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE OS TRATAMENTOS DE LUZ LED, SEM TER DE UTILIZAR UMA MÁSCARA OU 
REALIZAR UM PROGRAMA?
Não, não recomendamos que utilize o dispositivo UFO™ 2 sem uma máscara ou um programa predefinido, uma 
vez que não obterá a mesma eficiência ou os mesmos resultados do que quando combinados com a máscara power 
ativada pelo UFO™.

POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ DA FOREO COM O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Sim! Os dispositivos UFO™ 2 e LUNA™ funcionam melhor em conjunto. A escova de limpeza facial LUNA™ 
esfolia suavemente as células mortas da pele, desobstrui os poros e remove até 99,5% da sujidade e oleosidade, 
proporcionando-lhe a superfície perfeita para o tratamento com a máscara power ativada pelo UFO™ 2.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O UFO™ 2 E O UFO™ mini 2? 
Ambos os dispositivos UFO™ 2 e UFO™ mini 2 oferecem um sofisticado tratamento com máscara power de que 
poderá desfrutar em apenas 90 segundos. No entanto, o UFO™ 2 dispõe da funcionalidade de Crioterapia, que 
proporciona um arrefecimento imediato para reduzir a aparência dos poros e oferecer uma tez com um aspeto mais 
firme. 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS DISPOSITIVOS UFO™ E UFO™ 2? 
Ao contrário dos dispositivos UFO™, os dispositivos UFO™ 2 foram remodelados com a funcionalidade de 
Termoterapia ultrarrápida e luzes LED de espetro total (8 no total) que proporcionam uma experiência de aplicação 
de máscara mais eficiente e eficaz do que anteriormente.

Perguntas frequentes
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A APLICAÇÃO 
POR QUE MOTIVO TENHO DE TRANSFERIR A APLICAÇÃO FOREO ANTES DE UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO 
UFO™ 2?
Todos os produtos FOREO compatíveis com a aplicação têm de ser ativados e desbloqueados através da aplicação 
FOREO For You quando são ligados pela primeira vez. Isto ajuda a proteger contra produtos FOREO contrafeitos/
imitações e facilita o registo da garantia e a proteção do seu investimento. 

COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 COM A APLICAÇÃO FOREO?
Transfira a aplicação FOREO For You para o seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Prima uma vez o botão 
universal para ligar o dispositivo. Uma luz branca intermitente indica que o seu dispositivo está no modo de 
emparelhamento. Siga as instruções na aplicação para registar e emparelhar o seu dispositivo UFO™ 2.

O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?
Sim, é possível utilizar manualmente ambos os dispositivos sem a necessidade de utilizar a aplicação FOREO 
For You. Contudo, para desbloquear o seu dispositivo para ser utilizado pela primeira vez, é necessário registar 
o seu dispositivo através da aplicação FOREO For You. Os tratamentos Make My Day e Call It a Night estão pré-
programados no UFO™ 2 e não requerem a utilização da aplicação FOREO. Porém, para desbloquear as restantes 
máscaras power ativadas pelo UFO™, deve selecionar o seu tratamento ou digitalizar o código de barras que se 
encontra na parte de trás de cada saqueta da máscara power ativada pelo UFO™ através da aplicação para ativar os 
tratamentos - a máscara irá, então, sincronizar automaticamente com o seu dispositivo de modo a que possa aceder 
a este manualmente da próxima vez. Para personalizar a sua rotina de aplicação da máscara power, deve utilizar a 
aplicação diretamente. 

POSSO PERSONALIZAR A MINHA ROTINA DE TRATAMENTO COM MÁSCARA POWER?
Sim. Embora cada máscara power ativada pelo UFO™ venha acompanhada por uma rotina de tratamento pré-
programada recomendada, pode personalizar a sua experiência de aplicação da máscara power ao criar a sua 
própria rotina de tratamento através da aplicação FOREO For You. Na aplicação, poderá selecionar a sua luz 
LED preferida e o nível de pulsações T-Sonic™ e selecionar se pretende que a sua rotina personalizada inclua 
Termoterapia ou Crioterapia.  

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO 
O QUE SIGNIFICA SE O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2 ESTIVER SEMPRE A PISCAR?
Uma luz intermitente em torno do dispositivo indica que o seu dispositivo UFO™ 2 se encontra no modo de 
emparelhamento Bluetooth ou que é necessário carregar o dispositivo. Siga as instruções na aplicação para 
sincronizar o seu dispositivo. 

COMO CARREGO O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Os dispositivos UFO™ 2 são recarregáveis por USB, sendo que um carregamento de 2,5 horas dá para até 40 
utilizações. 

COMO POSSO LIMPAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Remova o anel de plástico do dispositivo e elimine a máscara de microfibras. Uma vez que o UFO™ 2 é totalmente 
impermeável, pode enxaguar o UFO™ 2 e o anel de plástico com água morna corrente. Seque com um pano ou 
toalha sem pelos e não abrasivo. Após a utilização, recomendamos a aplicação do Spray de Limpeza de Silicone 
FOREO no dispositivo e o posterior enxaguamento com água morna para obter os melhores resultados.

MÁSCARAS POWER ATIVADAS PELO UFO™
POSSO REUTILIZAR AS MÁSCARAS POWER ATIVADAS PELO UFO™? 
Cada máscara power ativada pelo UFO™ destina-se a uma única utilização. Contudo, se um tratamento com o 
UFO™ 2 não for suficiente, volte a premir o botão universal 30 segundos após o fim da rotina para repetir o mesmo 
tratamento.

DEVO LIMPAR A ESSÊNCIA DA MÁSCARA DEPOIS DE UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?
Não, a tecnologia Hyper-Infusion é especificamente concebida para ajudar a que a essência da máscara seja 
absorvida mais rapidamente pelas camadas mais profundas da pele. Após o tratamento, massaje simplesmente 
qualquer resíduo da essência da máscara para que seja absorvido pela pele ou remova o excesso com um disco de 
algodão. 

COMO SEI QUE A MINHA MÁSCARA POWER ATIVADA PELO UFO™ É AUTÊNTICA?
Ao utilizar a aplicação FOREO For You, pode digitalizar o código de barras na embalagem da máscara e verificar a 
sua autenticidade.

© 2020 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.
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