BEZKONKURENČNÉ
ČISTENIE
PRE UDRŽIAVANÚ ŽIARIACU PLEŤ

PRÍRUČKA

ZMEŇTE VÝZNAM
DOKONALÉHO ČISTENIA
Objavte zariadenie LUNA 3, najjemnejšie zariadenie na starostlivosť
o pleť vo svete krásy. S o 30 % jemnejšími silikónovými dotykovými
bodmi a technológiou T-Sonic, zariadenie LUNA 3 s 1-minútovým
čistiacim režimom odstraňuje nečistoty, mastnotu a prebytočný
kožný maz. Cielená spevňujúca masáž zanecháva jemnú a mladšie
vyzerajúcu pleť.
Pri každodennom používaní čistiaceho programu, zariadenie LUNA
3 zapája pulzáciE T-Sonic a poskytuje oveľa hlbšie vyčistenie pleti
ako klasické čistenie, odstraňuje nečistoty, prebytočnú mastnotu
a odumreté kožné bunky a tým zabezpečuje lepšie vstrebávanie
vašich obľúbených prípravkov na starostlivosť o pleť. V režime
spevňujúcej masáže si môžete vybrať z množstva aplikáciou
ovládaných programov, ktoré využívajú pulzácie T-Sonic a
napomáhajú k redukcii viditeľných známok starnutia.
S troma čistiacimi hlavicami, ako ušitými pre každý typ pleti vám
zariadenie LUNA 3 dláždi cestu k zdravšej, mladšie vyzerajúcej pleti
v priebehu niekoľkých minút.

APLIKÁCIA
PRIPOJENÉ

SKRÁŠĽUJÚCA TECHNOLÓGIA
VNIKAJÚCA HLBOKO POD KOŽU

ČISTIACE
HLAVICE
JEMNEJŠIE
AKO HODVÁB

BEZKONKURENČNÉ ČISTENIE PLETI

Pulzácie T-Sonic so 16 intenzitami spolu s dlhšími a jemnejšími
silikónovými dotykovými bodmi zaisťuje hĺbkové, ale zato jemné
čistenie.

CIELENÁ SPEVŇUJÚCA MASÁŽ TVÁRE

Pravidelná spevňujúca masáž sa pomocou pulzovania T-Sonic
zameriava na oblasti náchylné na známky starnutia, omladzuje
vzhľad pleti a zlepšuje vstrebávanie prípravkov.

INTELIGENTNEJŠÍ PRÍSTUP K STAROSTLIVOSTI O
PLEŤ

Čistiace hlavice sú ako ušité pre každý typ pleti a môžete si ich
bližšie prispôsobiť pomocou mobilnej aplikácie FOREO nastavením ovládača intezity pulzovania a programom spevňujúcej
masáže.

VYLEPŠENÁ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

1 nabitie pomocou USB vydrží až 650 použití.

FUNKCIE ZARIADENIA LUNA 3

PULZÁCIE T-SONIC

SPEVŇUJÚCA MASÁŽ
TVÁRE

Účinne čistí pomocou
8000 pulzácií za minútu v
16 intezitách

Program cielenej masáže
zanecháva pevnejšiu,
mladistvo vyzerajúcu pleť

EXTRA JEMNÉ
Z ULTRAHYGIENICKÉHO
SILIKÓNU

UNIVERZÁLNA SILA
TLAČIDLO

Zapnite a vypnite zariadenie,
uveďte ho do režimu
párovania pomocou Bluetooth

35× hygienickejšie ako
nylonové štetiny a vhodné
pre všetky typy pleti
Bez BPA a ftalátov

KONTROLKA

INTELIGENTNÝ ŠVÉDSKY
DIZAJN
Ako ušitá pre každý typ pleti,
bez potreby náhradných
čistiacich hlavíc

2 ML VZORKA SÉRA

Zabezpečuje perfektný podklad
na začiatok spevňujúcej masáže

NABÍJACÍ PORT

Bliká, ak je v režime
párovania pomocou
Bluetooth a v prípade,
že je potrebné ju nabiť

Až 650 použití na jedno nabitie.
100 % vodotesný uzáver

INTERAKTÍVNA MOBILNÁ
APLIKÁCIA FOREO

Nabite kedykoľvek, kdekoľvek

USB KÁBEL

D: 102 mm/Š: 39,2 mm/V: 82,5 mm

Hmotnosť: 126 g/Nabíjateľná: Áno

Nastavte ovládač zariadenia a
vyberte vami preferovaný
program spevňujúcej masáže

CESTOVNÝ OBAL

Uskladnite si zariadenie na
starostlivosť o pleť pohodlne
na cesty

MOBILNÁ APLIKÁCIA FOREO FOR YOU
STIAHNITE SI MOBILNÚ APLIKÁCIU FOREO
Oskenujte QR kód a dozviete sa viac o
zariadení LUNA 3 a ako si stiahnuť mobilnú
aplikáciu FOREO.

Mobilná aplikácia FOREO For You umožnuje používateľom
nastaviť si a zosynchronizovať ich používateľské preferencie
so zariadením a poskytuje na výber širokú škálu nastavení
programov cielenej spevňujúcej masáže pre udržiavanú,
mladistvo vyzerajúcu pleť.

NASTAVUJE INTENZITU
PULZÁCIE T-SONIC NA
POUŽÍVATEĽOM
PREFEROVANÉ NASTAVENIE

AUTOMATICKÁ
SYNCHRONIZÁCIA
PREFERENCIÍ SO
ZARIADENÍM POMOCOU
BLUETOOTH

SPREVÁDZA POUŽÍVATEĽOV
CIELENOU SPEVŇUJÚCOU
MASÁŽOU TVÁRE
MASÁŽNE PROGRAMY

NÁVOD NA POUŽITIE

REŽIM ČISTENIA

Na odomknutie a registrovanie zariadenia aktivujte
Bluetooth na mobilnom zariadení alebo tablete, stlačte
univerzálne tlačidlo na synchronizáciu mobilnej aplikácie
FOREO a nastavte si čistiace preferencie. Odporúčame,
aby ste si pleť čistili kefkou LUNA 3 jednu minútu každé
ráno a večer.

1

Odlíčte všetok make-up, navlhčite pleť a použite čistič
FOREO.

2

Znovu stlačte univerzálne tlačidlo na aktiváciu čistiaceho
režimu.

3
4
5

Čistite krúživými pohybmi na lícach a
čele a po nose prechádzajte nahor a nadol.
Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy vypnete
zariadenie.
Opláchnite a osušte si tvár.

POZNÁMKA: Na zachovanie optimálneho stavu zariadenia
sa vyhnite používaniu prípravkov založených íle, silikóne
alebo zrnitých čistiacich, pretože môžu poškodiť silikón.
Ak sa dlhé silikónové štetiny zapletú, jemne ich prečešte
akýmkoľvek smerom, aby sa vrátili na pôvodné miesto.

REŽIM SPEVŇUJÚCEJ MASÁŽE

1
2
3

Naneste sérum FOREO na čistú, suchú pleť.
Riaďte sa pokynmi v mobilnej aplikácii FOREO,
aby sa aktivoval váš preferovaný čistiaci režim.
Potom naneste hydratačný krém podľa vášho
výberu.

*Zariadenie sa automaticky vypne po
ukončení programu.

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

MIKRO-PENOVÝ ČISTIČ
Ľahučký ako pierko na jemné, hebké čistenie
Tento krémový prípravok na čistenie pleti sa zmení na krehké
mikrobublinky, ktoré odstraňujú nečistoty z hĺbky pórov a jemne
prečisťujú pleť. Obsahuje aminokyseliny a vitamín E, ktoré dodáva
pokožke, napomáha k prinavráteniu hydratácie, zanecháva jemnú
a zdravo vyzerajúcu pleť.
•
•
•
•
•

Vhodný pre všetky typy pleti
Dermatologicky testovaný
Bez parfumácie
Netestovaný na zvieratách a vegánsky
Neobsahuje: Sulfáty, fenoxyetanol, silikóny,
Disodium EDTA a minerálne oleje
• Čistá hmotnosť: 100 ml - 3,3 fl. oz., 20 ml - 0,67 fl. oz.

LUNA

ŠKÁLA
FUNKCIE

LUNA 3

LUNA 2
Professional

LUNA 2

LUNA
mini 2

LUNA go

LUNA
fofo

LUNA
play plus

LUNA play

Technológia Bluetooth

√

Počet použití na jedno
nabitie

Až do 650

Až do 450

Až do 450

Až do 300

Až do 60

Až do 400

Až do 400

Až do 100

Sonické pulzovanie/
Minimálna počet intenzít/
rýchlostí

16

12

8

8

2

1

1

1

Dobíjateľné pomocou USB

√

√

√

√

√

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

100 % vodotesné

√

√

√

√

√

√

√

√

Záruka

√

√

√

√

√

Pulzácie T-Sonic

Dostupné farby

√

Často kladené otázky
AKÉ ČISTIACE PRÍPRAVKY MÔŽEM POUŽIŤ SPOLU SO ZARIADENÍM LUNA 3?
So zariadením LUNA 3 môžete použiť akýkoľvek prípravok na čistenie pleti, ale aby ste udržali zariadenie v optimálnom stave,
vyhnite sa prípravkom s obsahom ílu, silikónu alebo zrnitým čistiacim prostriedkom, pretože môžu poškodiť silikón. Pre
najlepšie výsledky odporúčame použiť prípravok na čistenie pleti FOREO Micro-Foam Cleanser.

MÔŽEM ZARIADENIE LUNA 3 POUŽIŤ NAMIESTO ODLIČOVAČOV MAKE-UPU?
Pre najlepšie výsledky odporúčame pred použitím zariadenia odlíčiť make-up.

MÔŽEM POUŽÍVAŤ ZARIADENIE LUNA 3, AK MÁM PROBLÉMOVÚ PLEŤ S AKNÉ ALEBO
EKZÉMOM, ALEBO SOM PODSTÚPILA KOZMETICKÚ PROCEDÚRU AKO JE BOTOXOVÁ KÚRA?
Odporúčame, aby sa ľudia s problémovou pleťou alebo po podstúpení kozmetickej procedúry o používaní zariadenia najskôr
poradili s obvodným lekárom alebo s odborníkom na starostlivosť o pleť.

AKO VYČISTÍM ZARIADENIE LUNA 3?
Umyte zariadenie s mydlom a vodou, opláchnite teplou vodou a osušte ho handrou alebo uterákom, ktorý nezanecháva
čiastočky prachu. Aby ste dosiahli optimálne výsledky, odporúčame použiť silikónový čistiaci sprej značky FOREO a následne
prístroj opláchnuť teplou vodou.

AKO SPÁRUJEM ZARIADENIE S MOBILNOU APLIKÁCIOU?
Stiahnite si mobilnú aplikáciu FOREO do smartfónu alebo tabletu. Zapnite ho stlačením univerzálneho tlačidla. Blikajúce
biele svetlo naznačuje, že zariadenie LUNA 3 je v režime párovania. Na registráciu a spárovanie zariadenia LUNA 3 sa riaďte
pokynmi v mobilnej aplikácii.

ČO ZNAMENÁ, AK ZARIADENIE LUNA 3 NEPRESTAJNE BLIKÁ?
Blikajúce biele svetlo naznačuje, že zariadenie LUNA 3 je v režime párovania, alebo potrebuje nabiť batériu. Na spárovanie
zariadenia LUNA 3 sa riaďte pokynmi v mobilnej aplikácii.

AKO DLHO TRVÁ PROGRAM SPEVŇUJÚCEJ MASÁŽE?
Dĺžka programov trvá od 1 do 2 minút v závislosti od zvolenej/ných oblasti/í pôsobenia.

FUNGUJE ZARIADENIE LUNA 3 AJ BEZ MOBILNEJ APLIKÁCIE?
Čistiaci program zariadenia LUNA 3 nevyžaduje použitie mobilnej aplikácie FOREO. Na odblokovanie zariadenia pred prvým
použitím sa však musíte registrovať pomocou mobilnej aplikácie FOREO. Na výber intenzity čistenia a na nastavenie programu
spevňujúcej masáže musíte použiť mobilnú aplikáciu FOREO For You. Hneď ako si vyberiete preferencie, automaticky sa
zosynchronizujú so zaradením.

AKO NABIJEM ZARIADENIE LUNA 3?
Zariadenie LUNA 3 sa nabíja pomocou USB, po dvoch hodinách nabíjania je zariadenie pripravené na 650 použití.

