
GHID DE FORMARE

 CURĂȚARE
 FĂRĂ EGAL
   PENTRU UN TEN STRĂLUCITOR, 
          CU ASPECT CATIFELAT



TEHNOLOGIE DE ÎNGRIJIRE 
A TENULUI CARE 
PĂTRUNDE ÎN PROFUNZIME

CURĂȚARE A TENULUI FĂRĂ EGAL
Pulsațiile T-Sonic la 16 intensități și punctele tactile din silicon 
mai lungi și mai moi conlucrează pentru a asigura o curățare mai 
profundă și mai delicată a tenului.

MASAJ FACIAL ȚINTIT DE TONIFIERE
Procedurile de masaj tonifiant se axează pe zonele predispuse 
apariției semnelor de îmbătrânire, folosind pulsațiile T-Sonic 
pentru a reîntineri aspectul tenului și spori absorbția produselor.

O ABORDARE MAI INTELIGENTĂ DE ÎNGRIJIRE A 
TENULUI
Capetele cu perie sunt personalizate pentru fiecare tip de piele 
și pot fi individualizate suplimentar în aplicația FOREO selectând 
comenzile de intensitate a pulsațiilor și rutinele de masaj țintit 
de tonifiere. 

DURATĂ DE FUNCȚIONARE ÎMBUNĂTĂȚITĂ 
A BATERIEI
1 încărcare prin USB asigură până la 650 de utilizări.

REDEFINIM SEMNIFICAȚIA
UNEI CURĂȚĂRI PERFECTE

CAP CU PERIE 
EXTREM DE 

MOALE

Faceți cunoștință cu LUNA 3, cel mai moale dispozitiv de îngrijire 
a tenului din universul produselor de beauty. Incluzând puncte 
tactile din silicon cu 30% mai moi și tehnologia T-Sonic, LUNA 
3 îndepărtează impuritățile, uleiul și sebumul în exces printr-un 
program de curățare de 1 minut, în timp ce un masaj facial țintit de 
tonifiere lasă pielea mai catifelată, cu aspect întinerit.

Utilizată în cadrul programului zilnic de curățare a tenului, 
modalitatea de curățare a dispozitivului LUNA 3 canalizează 
pulsații T-Sonic, pentru a vă oferi o curățare mult mai profundă 
decât spălarea manuală, îndepărtând impuritățile, uleiul și celulele 
moarte pentru a asigura o absorbție îmbunătățită a produselor 
dvs. preferate pentru îngrijirea tenului. În modul de masaj tonifiant, 
alegeți dintr-o varietate de programe de masaj ghidate prin 
aplicație, ce folosesc pulsații T-Sonic delicate pentru a contribui la 
atenuarea semnelor vizibile de îmbătrânire.

Cu trei capete cu perie personalizate pentru fiecare tip de ten, 
LUNA 3 pregătește tot ce este necesar pentru un ten mai sănătos, 
cu aspect întinerit, în doar câteva minute.

CONECTAT 
LA APLICAȚIE



CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI LUNA 3

Aplicația FOREO For You permite utilizatorilor să selecteze 
și să-și sincronizeze preferințele de utilizare cu dispozitivul 
lor, asigurând în același timp o gamă de diferite proceduri 
de masaj tonifiant țintit dintre care puteți alege pentru un 
ten cu aspect întinerit și catifelat.

APLICAȚIA FOREO FOR YOU

L: 102 mm / l: 39,2 mm / H: 82,5 mm     Greutate: 126 g / Reîncărcabil: Da

PULSAȚII T-SONIC
Curățare eficientă cu 
până la 8000 de pulsații 
pe minut la 16 intensități

PORT PENTRU ÎNCĂRCARE 
Până la 650 de utilizări per 
încărcare a bateriei. 
Închidere 100% impermeabilă

SILICON ULTRA 
IGIENIC ȘI EXTRA 
MOALE
De 35x mai igienic decât 
perii de nylon și potrivit 
pentru toate tipurile de 
piele. Nu conține BPA și 
ftalați

BUTONUL UNIVERSAL
DE PORNIRE/OPRIRE
Asigură pornirea și oprirea 
dispozitivului și trece 
dispozitivul în modul de 
asociere prin Bluetooth

LED INDICATOR
Se aprinde intermitent când 
dispozitivul se află în modul 
de asociere prin Bluetooth 
și când dispozitivul trebuie 
să fie încărcat 

DESIGN SUEDEZ 
INTELIGENT
Personalizat pentru fiecare 
tip de piele; nu este necesară 
înlocuirea capetelor cu perie

MASAJ FACIAL DE 
TONIFIERE
Procedurile de masaj țintite 
conferă un aspect mai ferm 
și întinerit tenului

ASIGURĂ UN GHID PENTRU
PROCEDURILE DE MASAJ 

FACIAL 
ȚINTIT DE TONIFIERE

SINCRONIZEAZĂ 
AUTOMAT PREFERINȚELE 

CU DISPOZITIVUL 
PRIN TEHNOLOGIA 

BLUETOOTH

REGLEAZĂ INTENSITATEA 
PULSAȚIILOR T-SONIC 

LA SETAREA DE UTILIZARE 
PREFERATĂ 

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA FOREO
Scanați codul QR pentru a afla mai multe despre 
LUNA 3 și pentru a descărca aplicația FOREO.

SĂCULEȚ PENTRU 
TRANSPORT

Depozitați confortabil dispozitivul 
de îngrijire a tenului atunci când 

călătoriți

APLICAȚIA FOREO 
INTERACTIVĂ

Controlați setările dispozitivului 
și selectați procedura de masaj 

tonifiant preferată

MOSTRĂ DE SER DE 2 ML
Asigură baza perfectă pentru 

masajul dvs. tonifiant

CABLU USB
Încărcare oricând, oriunde



Pentru a debloca și pentru a vă înregistra dispozitivul, activați 
conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul dvs. mobil sau table-
tă, iar apoi apăsați pe butonul universal pentru a-l sincroniza 
cu aplicația FOREO și pentru a configura preferințele dvs. de 
curățare a tenului. Vă recomandăm să vă curățați tenul cu LUNA 
3 timp de 1 minut în fiecare dimineață și seară.

NOTĂ: Pentru a menține dispozitivul în stare optimă, 
evitați utilizarea de produse pe bază de argilă, silicon sau 
produse de curățare granuloase, deoarece acestea pot 
deteriora siliconul. Dacă perii lungi din silicon se încurcă, 
periați-i ușor în orice direcție pentru a-i readuce în poziția 
lor normală.  

Eliminați complet machiajul, umeziți pielea, apoi aplicați 
produsul de curățare FOREO. 

Apăsați pe butonul universal din nou pentru a activa 
modul de curățare.

Curățați folosind mișcări circulare pe obraji și 
frunte, glisând în sus și în jos pe nas.

Apăsați continuu butonul timp de 3 secunde pentru a 
opri dispozitivul.

Clătiți și ștergeți-vă fața prin atingeri ușoare cu prosopul. 
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Aplicași serul FOREO pe pielea curată și uscată.

Urmați instrucțiunile din aplicația FOREO pentru a 
vă activa procedura preferată de masaj tonifiant.

Apoi utilizați produsul hidratant pe care îl doriți.
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MODUL DE CURĂȚARE

MODUL DE MASAJ TONIFIANT 

MOD DE UTILIZARE

*Dispozitivul se va opri automat după
  finalizarea procedurii.



CARACTERISTICI LUNA 3 LUNA 2
Professional LUNA 2 LUNA 

mini 2 LUNA go LUNA
 fofo

LUNA 
play plus LUNA play

Tehnologie Bluetooth √ √

Număr de utilizări per 
încărcare a bateriei Până la 650 Până la 450 Până la 

450 Până la 300 Până la 60 Până la 400 Până la 400 Până la 100

Pulsații sonice / 
Nr. min. de intensități/
viteze

16 12 8 8 2 1 1 1

Reîncărcabil prin USB √ √ √ √ √

Pulsații T-Sonic 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

100% impermeabil √ √ √ √ √ √ √ √

Garanție √ √ √ √ √

Culori disponibile

GAMA
LUNA

PRODUSE COMPLEMENTARE

PRODUSUL DE CURĂȚARE 
CU MICRO-SPUMĂ 
Mai ușor decât aerul pentru o curățare delicată și catifelată 
 

Acest produs de curățare cremos se transformă în micro-bule delicate 
care ridică impuritățile din pori pentru a purifica ușor pielea. Formulat cu 
aminoacizi și vitamina E care restabilesc gradul de hidratare a tenului și 
care contribuie la retenția umidității, tenul va avea un aspect catifelat și 
întinerit.

•   Potrivit pentru toate tipurile de piele 
•   Testat de dermatologi
•   Nu conține parfum
•   Netestat pe animale și vegan
•   Formulat fără: sulfați, fenoxietanol, silicon, 
     disodiu EDTA și ulei mineral
•   Greutate netă: 100 ml - 3,3 fl. oz., 20 ml - 0,67 fl. oz.



Întrebări frecvente
CE PRODUSE DE CURĂȚARE FACIALĂ SE POT FOLOSI ÎN COMBINAȚIE CU LUNA 3?
Puteți folosi orice produs de curățare facială în combinație cu LUNA 3, dar, pentru a menține dispozitivul în stare optimă, evitați 
folosirea de produse de curățare pe bază de argilă, silicon sau a celor granulare deoarece pot deteriora siliconul.  Pentru cele 
mai bune rezultate, recomandăm utilizarea produsului de curățare cu micro-spumă FOREO.

POATE LUNA 3 SĂ ÎNLOCUIASCĂ DEMACHIANTELE?

Recomandarea noastră este să vă demachiați înainte de folosire pentru o curățare mai eficientă.

POT FOLOSI LUNA 3 DACĂ SUFĂR DE AFECȚIUNI ALE PIELII, PRECUM ACNEE SAU ECZEME, 
SAU DUPĂ O PROCEDURĂ COSMETICĂ, PRECUM BOTOX?

Recomandarea noastră este ca persoanele care suferă de afecțiuni grave ale pielii sau care au suferit o procedură cosmetică 
să consulte medicul sau cosmeticiana înainte de folosirea dispozitivului.

CUM SE CURĂȚĂ LUNA 3?

Spălați dispozitivul cu săpun și apă, clătiți cu apă caldă și uscați cu un prosop sau o lavetă fără scame. Recomandăm utilizarea 
sprayului de curățare pentru silicon FOREO pe structura dispozitivului și clătirea ulterioară cu apă caldă pentru rezultate 
optime.

CUM ÎMI ASOCIEZ DISPOZITIVUL CU APLICAȚIA?

Descărcați aplicația FOREO pe smartphone-ul sau tableta dvs. Apăsați pe butonul universal pentru a porni dispozitivul. O 
lumină albă intermitentă indică faptul că LUNA 3 este în modul de asociere. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a 
înregistra și asocia dispozitivul dvs. LUNA 3. 

CE INDICĂ LEDUL LUNA 3 CARE SE APRINDE INTERMITENT CONTINUU?

O lumină albă intermitentă indică faptul că LUNA 3 este în modul de asociere sau că dispozitivul trebuie să fie încărcat. Urmați 
instrucțiunile din aplicație pentru a asocia dispozitivul dvs. LUNA 3.

CÂT DUREAZĂ FIECARE PROCEDURĂ DE MASAJ TONIFIANT?

Durata procedurilor variază între 1 și 2 minute în funcție de zonele care sunt vizate. 

LUNA 3 FUNCȚIONEAZĂ FĂRĂ APLICAȚIE? 

Modul de curățare LUNA 3 nu necesită utilizarea aplicației FOREO. Totuși, pentru a debloca dispozitivul pentru utilizarea 
inițială, trebuie să vă înregistrați prin aplicația FOREO. Pentru a selecta intensitatea curățării și procedura de tratare cu masaj 
tonifiant, trebuie să utilizați aplicația FOREO For You. După ce vă selectați preferințele, acestea se vor sincroniza automat cu 
dispozitivul.

CUM SE ÎNCARCĂ LUNA 3? 

LUNA 3 se încarcă prin USB, o încărcare de două ore asigurând până la 650 de utilizări. 


