
 

ČIŠČENJE BREZ 

KONKURENCE 

ZA NEGOVANO IN SIJOČO KOŽO 

Priročnik za uporabo 



DEFINIRAJTE POMEN 
POPOLNEGA ČIŠČENJE 

Odkrijte LUNA 3, najbolj nežno sonično čistilno 
napravo za nego kože v lepotnem svetu. Zahvaljujoč 
za 30 % nežnejšim silikonskim točkam in tehnologiji 
T-Sonic naprava LUNA 3 odstrani umazanijo in 
maščobe že po enominutni masaži, hkrati pa ciljna 
učvrstitvena masaža obraza naredi kožo nežno in 
mladostno. 

Čistilni način naprave LUNA 3 oddaja pulze T-Sonic, ki 
pri vsakodnevni uporabi zagotavljajo še boljše 
čiščenje kot običajno umivanje, odstranjevanje 
umazanije, maščobe in odmrlih kožnih celic, ter vam 
tako omogoča boljšo absorpcijo priljubljenih izdelkov 
za nego vaše kože. V načinu učvrstitvene masaže 
lahko izbirate med celo vrsto z aplikacijo vodenih 
programov, ki uporabljajo nežno pulzacijo T-Sonic in 
pomagajo kar se da zmanjšati očitne znake staranja. 

Naprava LUNA 3 ima tri krtačaste glave, prilagojene 
vsakemu tipu kože, ki že v nekaj minutah prispevajo k 
bolj zdravemu ter mladostnemu videzu kože. 

 

 

 
 

POVEZAVA Z APLIKACIJO 



TEHNOLOGIJA LEPOTE, KI VAM BO ZLEZLA POD KOŽO 
 

ČIŠČENJE OBRAZA BREZ KONKURENCE 
Pulzacija T-Sonic s 16 stopnjami intenzivnosti skupaj z daljšimi in 
nežnejšimi silikonskimi točkami dotika zagotavlja globinsko, a 
nežno čiščenje. 

CILJNA UČVRSTITVENA MASAŽA OBRAZA 
Redno izvajanje učvrstitvene masaže s pulzacijo T-Sonic na 
predelih, ki kažejo znake staranja, pomladi vašo kožo in izboljša 
absorpcijo izdelkov. 

INTELIGENTNEJŠI PRISTOP K NEGI TELESA 
Krtačaste glave so prilagojene vsakemu tipu kože, lahko pa si jih z 
izborom intenzivnosti pulzacije ter programov učvrstitvene 
masaže v aplikaciji FOREO še bolj prilagodite. 

IZBOLJŠANA ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE 
Eno polnjenje prek USB omogoča do 650 uporab. 

ČISTILNE GLAVE, NEŽNEJŠE 

OD SVILE 



FUNKCIJE NAPRAVE LUNA 3 

 
 

   
 

VZOREC SERUMA 2 ml 
Je odlična osnova za vašo 

učvrstitveno masažo 
 

INTERAKTIVNA 
APLIKACIJA FOREO 
Uredite nastavitve 

naprave in si izberite svoj 
priljubljeni program za 
učvrstitveno masažo 

 

USB-KABEL 
Polnite kadar koli in kjer 

koli 
 

POTOVALNA VREČKA 
Za udobno shranjevanje 

vaše naprave na 
potovanjih 

 

 
D: 102 mm/Š: 39,2 mm/V: 82,5 mm Teža: 126 g/Možnost polnjenja: Da 

     

 

PULZACIJA T-SONIC 

Učinkovito čisti z 8.000 

pulzi na minuto in 16 

stopnjami intenzivnosti 

POSEBNO FIN IN ULTRA 

HIGIENSKI SILIKON 

35-krat bolj higienski kot 

najlonske krtače in 

primeren za vse tipe kože. 

Ne vsebuje BPA in ftalatov 

INTELIGENTNI ŠVEDSKI DIZAJN 

Prilagojeno vsem tipom kože, 

zato ni potrebna menjava glav 

krtače 

VHOD ZA POLNJENJE 

Eno polnjenje omogoča do 650 

uporab. 

100-% vodoodporno 

SVETLOBNI INDIKATOR 

Utripa, če se naprava 

povezuje s tehnologijo 

Bluetooth in če jo je treba 

napolniti 

UNIVERZALNA TIPKA ZA 

ELEKTRIČNO NAPAJANJE 

Prižiga in ugaša napravo 

ter jo preklopi v način 

povezovanja s tehnologijo 

Bluetooth 

UČVRSTITVENA MASAŽA 

OBRAZA 

Zahvaljujoč programom 

ciljne masaže je koža 

čvrstejša in bolj mladostna 



APLIKACIJA FOREO FOR YOU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S pomočjo aplikacije FOREO For You si lahko uporabniki izberejo in sinhronizirajo svoje 
priljubljene izbire s svojo napravo. 
Izbirate lahko iz velikega nabora programov ciljne masaže za bolj negovano in čisto kožo. 
 

 
  

NASTAVI INTENZIVNOST 
PULZACIJE T-SONIC NA 

STOPNJO, KI JO ŽELI 
UPORABNIK 
NASTAVITEV 

 

SAMODEJNA 
SINHRONIZACIJA VAŠIH 
PRILJUBLJENIH IZBIR Z 

NAPRAVO S TEHNOLOGIJO 
BLUETOOTH 

 

UPORABNIKA 
SPREMLJA SKOZI 

CILJNE PROGRAME 
UČVRSTITVENA 

MASAŽA 
 

 

PRENESITE MOBILNO APLIKACIJO FOREO 
Če želite o napravi LUNA 3 izvedeti več in presneti 
aplikacijo FOREO, poskenirajte QR-kodo. 

 



NAVODILA ZA UPORABO  

LUNATM 3 
Če želite svojo napravo odkleniti in registrirati, v 
svoji mobilni napravi ali tabličnem računalniku 
aktivirajte tehnologijo Bluetooth, nato pritisnite 
univerzalno tipko, s čimer sinhronizirate svojo 
aplikacijo FOREO ter nastavite svoje priljubljene 
izbire čiščenja. Priporočamo, da čiščenje z napravo 
LUNA 3 izvajate eno minuto, vsako jutro in vsak 
večer. 

1 Odstranite ličila, navlažite kožo in nato 
uporabite napravo za čiščenje FOREO. 

2 Ponovno pritisnite univerzalno tipko, s čimer 
vključite čiščenje. 

3 Kožo čistite s krožnimi gibi po obrazu in čelu 
ter z drsečimi gibi navzgor in navzdol vzdolž 
nosu. 

4 Napravo izklopite tako, da tipko pridržite tri 
sekunde. 

5 Obraz splaknite in ga s tapkanjem osušite. 

 
OPOMBA: Da bo vaša naprava kar najdlje v optimalnem stanju, ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo 
ilovico, silikon ali zrnatih delcev, ker lahko poškodujejo silikon. Če se dolge silikonske ščetine zapletejo, jih 
počešite v kateri koli smeri, da se vrnejo v prvotno lego. 
 

NAČIN UČVRSTITVENE MASAŽE 
 

1 Serum FOREO nanesite na čisto in suho kožo. 

2 Upoštevajte navodila v aplikaciji FOREO in vključite 
svoj priljubljeni program učvrstitvene masaže. 

3 Nato nanesite priljubljeno vlažilno sredstvo. 
 
 
*Naprava se samodejno izklopi, ko je konec programa. 

NAČIN ČIŠČENJA 



DODATNI IZDELKI 
 
Čistilna penasta krema MICRO-FOAM 
 
Lažja kot zrak – za nežno in fino čiščenje 

Ta kremasti izdelek se spremeni v drobne mikromehurčke, ki 
odnesejo umazanijo iz globine vaših por in fino očistijo vašo kožo. 
Krema vsebuje aminokisline in vitamin E, s katerim kožo nahrani in 
jo ohranja vlažno, nežno in zdravo. 

• Za vse vrste kože 
• Dermatološko testirano 
• Brez parfumov 
• Ni testirano na živalih, veganski izdelek 
• Ne vsebuje sulfatov, fenoksietanola, silikonov, natrijeve soli 

edetinske kisline in mineralnih olj 
• Neto teža: 100 ml – 3,3 fl. oz., 20 ml – 0,67 fl. oz. 

  



VRSTA NAPRAVA 
LUNA 

      
  

FUNKCIJA LUNA 3 
LUNA 2 

Professional 
LUNA 2 

LUNA mini 
2 

LUNA go LUNA fofo 
LUNA 

play plus 
LUNA play 

Tehnologija 
Bluetooth 

✓     ✓   

Število uporab z 
enim polnjenjem 

Do 650 Do 450 Do 450 Do 300 Do 60 Do 400 Do 400 Do 400 

Sonična 
pulzacija/minimalno 
število 
intenzivnosti/hitrosti 

16 12 8 8 2 1 1 1 

Polnjenje prek USB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Pulzacije T-Sonic 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

100-% vodoodporno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Garancija ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Razpoložljive barve         

 



Pogosta vprašanja 
KAKO LAHKO IZDELEK ZA ČIŠČENJE OBRAZA UPORABLJATE SKUPAJ Z NAPRAVO LUNA 3? 

Z napravo LUNA 3 lahko uporabite kateri koli izdelek za čiščenje, seveda pa za optimalno delovanje vaše 
naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo ilovico, silikon ali zrnatih delcev, ker lahko poškodujejo 
silikon. Za najboljše rezultate priporočamo uporabo čistilne penaste kreme FOREO Micro-Foam. 

ALI LAHKO NAPRAVA LUNA 3 NADOMESTI ODSTRANJEVALCE LIČIL? 

Za najboljše rezultate čiščenja vam priporočamo, da pred uporabo odstranite ličila. 

LAHKO UPORABLJAM NAPRAVO LUNA 3, ČE IMAM TEŽAVE S KOŽO, KOT SO AKNE IN IZPUŠČAJI ALI ČE 
UPORABLJAM BOTOKS? 

Vsem, ki imajo resne težave s kožo ali pa so imeli kozmetični poseg, svetujemo, da se pred uporabo naprave 
posvetujejo s svojim zdravnikom ali kozmetičarko. 

KAKO SE ČISTI NAPRAVA LUNA 3? 

Napravo umijte z milom in vodo, splaknite jo s toplo vodo in osušite s krpo ali z brisačo, ki ne pušča sledi. Prav 
tako priporočamo, da po uporabi napravo poškropite s čistilnim sprejem FOREO Silicone Cleaning Spray in jo 
splaknete s toplo vodo. 

KAKO POVEŽEM SVOJO NAPRAVO Z APLIKACIJO? 

Naložite aplikacijo FOREO v svoj pametni telefon ali tablični računalnik. S pritiskom univerzalne tipke napravo 
prižgete. Utripajoča bela lučka opozarja, da je naprava LUNA 3 v načinu povezovanja. Za registracijo in 
povezovanje vaše naprave LUNA 3 upoštevajte navodila v aplikaciji. 

KAJ POMENI, ČE NAPRAVA LUNA 3 VES ČAS UTRIPA? 

Utripajoča bela lučka opozarja, da je naprava LUNA 3 v načinu povezovanja z Bluetoothom ali pa da jo je 
potrebno napolniti. Za povezovanje vaše naprave LUNA 3 upoštevajte navodila v aplikaciji. 

KAKO DOLGO TRAJA POSAMEZNI PROGRAM UČVRSTITVENE MASAŽE? 

Dolžina programov se spreminja v intervalu 1–2 minuti, odvisno od predela, ki ga obravnavate. 

ALI NAPRAVA LUNA 3 DELUJE TUDI BREZ APLIKACIJE? 

Čistilni način naprave LUNA 3 ne zahteva uporabe aplikacije FOREO. V vsakem primeru pa se morate, ko 
napravo odklenete, za prvo uporabo registrirati prek aplikacije FOREO. Za izbiro stopnje intenzivnosti programa 
čiščenje in učvrstitvene masaže morate uporabiti aplikacijo FOREO For You. Takoj, ko izberete svoje priljubljene 
izbire, se te samodejno sinhronizirajo z napravo. 

KAKO LAHKO POLNIM NAPRAVO LUNA 3? 

Napravo LUNA 3 lahko polnite prek USB. Po samo dveh urah polnjenja lahko napravo uporabite do 650-krat. 

 

 


