
KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

   PÉLDÁTLAN
     TISZTÍTÁS
A FINOMABB, RAGYOGÓBB ARCBŐRÉRT



SZÉPSÉGIPARI TECHNOLÓGIA, 
AMELY TÚLMUTAT A 
BŐRÁPOLÁSON

PÉLDÁTLAN ARCTISZTÍTÁS
A 16 fokozatú T-Sonic pulzálás, valamint a hosszabb, puhább 
szilikon érintési pontok együtt egy mélyebb, de mégis gyengéd 
tisztítást biztosítanak.

CÉLZOTT ERŐSÍTŐ ARCMASSZÁZS
Az erősítő masszázsrutinok a T-Sonic pulzálás segítségével 
azokat a területeket veszik célba, ahol az öregedés jelei jobban 
láthatók, így bőröd megfiatalodik, kedvenc termékeid pedig 
jobban felszívódnak.

INTELLIGENSEBB BŐRÁPOLÁSI MEGKÖZELÍTÉS
A minden bőrtípushoz személyre szabott kefefejekkel még kü-
lönlegesebb élményben lehet részed, ha a FOREO alkalmazás-
ban a pulzálás intenzitásának szabályozását és a célzott erősítő 
masszázsrutinokat választod. 

HOSSZABB AKKUMULÁTORIDŐ
1 USB-s töltés akár 650 használatra is elegendő.

DEFINIÁLD ÚJRA A 
TÖKÉLETESTISZTÍTÁS 
JELENTÉSÉT

A SEMELYNÉL 
IS PUHÁBB 
KEFEFEJ

Ismerd meg a LUNA 3-at, a legpuhább bőrápoló eszközt a 
szépségipar világában. A 30%-kal puhább szilikon érintési 
pontokkal és a T-Sonic technológiával ellátott LUNA 3 
mindössze 1 perces tisztítási rutinjával könnyedén eltávolítja a 
szennyeződéseket, olajat és faggyúmaradékokat, miközben a 
célzott, bőrerősítő arcmasszázsnak köszönhetően bőröd simább 
és fiatalosabb lesz.

A LUNA 3 napi tisztítási rutinjának részeként használt tisztítási 
mód a T-Sonic pulzálással sokkal mélyebb tisztítást biztosít, 
mintha kézzel mosnád le az arcod, könnyedén eltávolítja a 
szennyeződéseket, olajat és az elhalt hámsejteket, ezáltal javítva 
kedvenc bőrápoló terméked felszívódását. Az erősítő masszázs 
módban számos, alkalmazás által vezérelt masszázsrutin közül 
választhatsz, amelyek a gyengéd T-Sonic pulzálással segítenek 
eltüntetni az öregedés látható jeleit.

A három, minden bőrtípushoz testre szabott kefefejjel a LUNA 3 
percek alatt egészségesebb, fiatalosabb arcbőrt varázsol.

ALKALMAZÁSHOZ 
CSATLAKOZTATVA



A LUNA 3 JELLEMZŐI

A FOREO For You alkalmazással a felhasználók 
megadhatják és szinkronizálhatják a készüléken használni 
kívánt felhasználói beállításaikat, miközben számos 
célzott erősítő masszázs közül választhatnak a finomabb, 
fiatalosabb arcbőrért.

FOREO FOR YOU ALKALMAZÁS

H: 102 mm / SZ: 39,2 mm / M: 82,5 mm     Tömeg: 126 g / Újratölthető: Igen

T-SONIC PULZÁLÁS
Hatékony tisztítás 
percenként akár 8000 
pulzálással, 16 fokozaton

TÖLTŐALJZAT 
Egy töltéssel akár 650 használat. 
100%-ban vízálló ház

EXTRA LÁGY 
ÉS RENDKÍVÜL 
HIGIÉNIKUS 
SZILIKON
35-ször higiénikusabb a 
nejlon sörtékhez képest, 
és minden bőrtípushoz 
használható. 
BPA- és ftalátmentes

ÁLTALÁNOS
FŐGOMB
A készülék bekapcsolására 
és 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
Minden bőrtípushoz testre 
szabva – nincs szükség a 
kefefej cseréjére

ERŐSÍTŐ 
ARCMASSZÁZS
A célzott masszázsrutin 
feszesebb bőrt és 
fiatalosabb megjelenést 
eredményez

VÉGIGVEZETI A 
FELHASZNÁLÓKAT

A CÉLZOTT ERŐSÍTŐ 
MASSZÁZSRUTINOKON

AUTOMATIKUSAN 
SZINKRONIZÁLJA A 

PREFERENCIÁKAT AZ 
ESZKÖZZEL BLUETOOTH-

TECHNOLÓGIÁN 
KERESZTÜL

A PREFERÁLT FELHASZNÁLÓI 
BEÁLLÍTÁSRA ÁLLÍTJA BE A 

T-SONIC PULZÁLÁS 
INTENZITÁSÁT 

TÖLTSD LE A FOREO ALKALMAZÁST
Olvasd be a QR-kódot a 
LUNA 3-mal kapcsolatos további tudnivalókért és 
a FOREO alkalmazás letöltéséhez.

UTAZÓTOK
A készülék utazás közbeni 

kényelmes tárolásához

INTERAKTÍV FOREO 
ALKALMAZÁS

A készülékbeállítások vezérlése 
és a kívánt erősítő masszázsrutin 

kiválasztása

2 ML-ES MINTASZÉRUM
Tökéletes alapot biztosít az 

erősítő masszázshoz

USB-KÁBEL
Töltsd bármikor, bárhol



A készülék kioldásához és regisztrálásához aktiváld a 
Bluetooth-funkciót mobileszközödön vagy táblagépeden, 
majd nyomd meg a főgombot a FOREO alkalmazással 
való szinkronizáláshoz, valamint a tisztítási preferenciák 
beállításához. A LUNA 3 készülékkel minden reggel és 
este 1 perces tisztítás javasolt.

MEGJEGYZÉS: A készülék optimális állapotban tartása 
érdekében kerüld az agyag alapú, szilikon alapú vagy 
szemcsés arctisztítókat, mivel ezek kárt tehetnek a 
szilikonban. Ha a hosszú szilikonsörték összegabalyodnak, 
finoman keféld ki őket bármely irányba, így visszaállnak 
eredeti helyzetükbe.  

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

Nyomd meg újból a főgombot a tisztítási mód aktiválá-
sához.

Orcádat és homlokodat körkörös, orrodat pedig 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.

Vidd fel a FOREO szérumot a tiszta, 
száraz bőrödre.

Kövesd a FOREO alkalmazás utasításait kedvenc 
erősítő masszázsrutinod aktiválásához.

Fejezd be a kezelést egy általad választott 
hidratálóval.

1.
2.
3.

TISZTÍTÓ ÜZEMMÓD

ERŐSÍTŐ MASSZÁZS MÓD 

HASZNÁLAT

*A készülék automatikusan kikapcsol a
  rutin befejezése után.



JELLEMZŐK LUNA 3 LUNA 2
Professional LUNA 2 LUNA 

mini 2 LUNA go LUNA
 fofo

LUNA 
play plus LUNA play

Bluetooth-technológia √ √

Használatok száma egy 
töltéssel Akár 650 Akár 450 Akár 450 Akár 300 Akár 60 Akár 400 Akár 400 Akár 100

Szóniukus impulzusok / 
fokozatok min. száma / 
sebességek

16 12 8 8 2 1 1 1

USB-n keresztül újratölt-
hető √ √ √ √ √

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

100%-ban vízálló √ √ √ √ √ √ √ √

Garancia √ √ √ √ √

Elérhető színek

A LUNA
TERMÉKCSALÁD

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

MIKROHABOS TISZTÍTÓ 
A levegőnél is könnyebb a puha és gyengéd tisztításért 
 

Ez a krémes arctisztító 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.



GYIK
MILYEN ARCTISZTÍTÓK HASZNÁLHATÓK A LUNA 3 KÉSZÜLÉKKEL?
Bármilyen arctisztítót használhatsz a LUNA 3 készülékkel, de a készülék optimális állapotban tartása érdekében kerüld az 
agyag alapú, szilikon alapú 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 3 A SMINKELTÁVOLÍTÓKAT?

A készülék használata előtt javasolt eltávolítani a sminket a még hatékonyabb tisztítás érdekében.

HASZNÁLHATOM A LUNA 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 készülék 
használata előtt kérje ki orvosa vagy bőrgyógyász szakorvosa véleményét.

HOGYAN TISZTÍTSAM A LUNA 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 a főgombot a bekapcsoláshoz. Egy villogó 
fehér fény jelzi, ha a LUNA 3 párosítási üzemmódban van. Kövesd az alkalmazás utasításait a LUNA 3 készülék regisztrálásához 
és párosításához. 

MIT JELENT, HA A LUNA 3 FOLYAMATOSAN VILLOG?

A villogó fehér fény azt jelzi, hogy a LUNA 3 Bluetooth párosítási üzemmódban van vagy a készüléket fel kell tölteni. Kövesd 
az alkalmazás utasításait a LUNA 3 párosításához.

MENNYI IDEIG TARTANAK AZ EGYES ERŐSÍTŐ MASSZÁZSRUTINOK?

A rutinok 1–2 percig tartanak attól függően, hogy mely terület(ek) kezelése a cél. 

ALKALMAZÁS NÉLKÜL IS MŰKÖDIK A LUNA 3? 

A LUNA 3 tisztítási módjának használatához nincs szükség a FOREO alkalmazásra. A készülék első használatához azonban 
regisztrálnod kell a készüléket a FOREO alkalmazáson keresztül. A tisztítás intenzitásának és az erősítő masszázsos kezelési 
rutin kiválasztásához szükséges a FOREO For You alkalmazás használata. A preferenciák kiválasztása után azok automatikusan 
szinkronizálódnak a készülékkel.

HOGYAN TÖLTHETEM A LUNA 3 KÉSZÜLÉKET? 

A LUNA 3 készülék USB-n keresztül újratölthető. Két órán keresztül tartó töltéssel a készülék akár 650-szer is használható. 


