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alice
Nota
LIMPEZA PRÁTICA E CUSTOMIZÁVEL
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LUNA™ mini 2 OVERVIEW

The LUNATM mini 2 marks a revolution in facial cleansing, combining FOREO’s groundbreaking T-SonicTM 
pulsations with an innovative silicone brush design for a deeper and gentler cleanse. When channeled 
through smooth, silicone touch-points, T-SonicTM pulsations remove blemish-causing impurities significantly 
more effectively than washing by hand, leaving skin clearer and brighter. Deep cleansing unblocks pores 
and reduces their appearance, refining and smoothing your skin’s texture.

FULL USER MANUAL

GETTING STARTED

Congratulations on taking the first step towards flawless skin by acquiring the LUNATM mini 2 T-SonicTM facial-
cleansing device. Before you begin to enjoy all the benefits of sophisticated skincare technology in the 
comfort of your home, please take a few moments to carefully read the instructions in this manual.

Please READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE and utilize this product only for its intended use as described 
in this manual.

WARNING: NO MODIFICATION OF THIS EQUIPMENT IS ALLOWED.

3-Button 
Interface

Waterproof 
Charging Port

Deep-Cleansing 
Zone

General-Cleansing 
Zone

Precision-Cleansing 
Zone

alice
Nota
MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

alice
Nota
INTRODUÇÃO

alice
Nota
Parabéns por ter tomado o primeiro passo no caminho para uma pele perfeitamente bela, ao adquirir esse aparelho T-Sonic™ de limpeza facial LUNA™ mini 2. 
Antes de começar a aproveitar todos os benefícios da nossa sofisticada tecnologia para cuidado da pele no conforto do seu lar, por favor leia atentamente as instruções contidas nesse manual.


alice
Nota
Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual.

alice
Nota
ADVERTÊNCIA: É PROIBIDO REALIZAR QUALQUER MODIFICAÇÃO NESSE EQUIPAMENTO.

alice
Nota
INTRODUÇÃO AO LUNA™ mini 2

alice
Nota
O LUNA™ mini 2 representa uma verdadeira revolução na limpeza facial, ao combinar as incríveis pulsações T-Sonic™ da FOREO com um design inovador em silicone, para uma limpeza mais profunda e mais delicada. As pulsações T-Sonic™ são canalizadas através de filamentos de silicone macios para remover as impurezas que causam imperfeições de maneira muito mais eficaz que uma lavagem manual, deixando sua pele mais lisa e luminosa. Essa limpeza profunda desobstrui os poros e reduz sua aparência, para uma pele de textura refinada e suave.

alice
Nota
Zona para Limpeza Geral

alice
Nota
Zona para Limpeza Precisa


alice
Nota
Zona para Limpeza Profunda

alice
Nota
Interface de 3 botões

alice
Nota
Porta de Carregamento à Prova d'água
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USING YOUR LUNA™ mini 2

Suitable for all skin types, the LUNATM mini 2's 3-zone brush features thinner touch-points to gently cleanse 
sensitive or normal skin and thicker touch-points for precision cleansing on the front, and broad touch-points 
to refresh oilier skin on the back. We recommend cleansing with the LUNATM mini 2 for 1 minute every morning 
and evening.

The LUNATM mini 2’s cleansing intensity is adjustable for comfort:

   1. Press the center button once to turn on your LUNATM mini 2.
   2. Use the +/– buttons to select your preferred cleansing intensity. 8 intensities are available to suit every  
       user’s comfort and efficacy requirements, with a memory function that will remember your preferences
       for the next time the device is used.
   3. Press the center button once more to deactivate your LUNATM mini 2.

The individual stages of FOREO’s cleansing routine are described below. After each stage of this simple, 
cleansing procedure, the LUNATM mini 2’s indicator will flash, prompting you to move on to the next area of 
your face.

NOTE: The LUNATM mini 2 may be locked when first unboxed – unlock it by holding down the + and –
buttons together. The light will flash to indicate that your device is unlocked. Should you wish to lock your
device for travel convenience, follow the same procedure.

alice
Nota
COMO USAR O SEU LUNA™ mini 2

alice
Nota
A escova do LUNA™ mini 2 é compatível com todo tipo de pele. Um lado do aparelho possui filamentos mais finos para uma limpeza delicada de peles sensíveis ou normais, bem como filamentos mais espessos para uma limpeza precisa. No lado oposto, filamentos mais largos são ideais para revigorar peles oleosas. Recomendamos usar o LUNA™ mini 2 durante 1 minuto, de manhã e de noite.

alice
Nota
Para maior conforto, é possível ajustar a intensidade da limpeza do LUNA™ mini 2.

alice
Nota
1. Pressione o botão central para ligar o seu LUNA™ mini 2. 2. Utilize as teclas +/- para selecionar dentre as 8 intensidades a que é mais confortável e eficaz para sua pele. Uma função especial irá memorizar as suas preferências para a próxima vez que o aparelho for usado. 3. Pressione o botão central novamente para desligar o seu LUNA™ mini 2. 

alice
Nota
As fases individuais da rotina de limpeza da FOREO estão descritas abaixo. Após cada fase desse procedimento de limpeza simples, o indicador luminoso do LUNA™ mini 2 piscará, sinalizando que é hora de seguir para a próxima região do rosto.Observação: O LUNA™ mini 2 pode estar bloqueado quando retirado da caixa - desbloqueie o aparelho pressionando ao mesmo tempo os botões + e -. A luz piscará indicando que o aparelho está desbloqueado. Se desejar bloquear o aparelho ao viajar, siga o mesmo procedimento.
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1. APPLY CLEANSER
Remove all makeup, wet the LUNATM mini 2 then dampen your face and apply your regular 
cleansing product. Turn on your LUNATM mini 2 by pressing the center button. 

2. CLEANSE THE FOLLOWING ZONES:
Every 15 seconds pulsations will pause to indicate when to cleanse a new zone.
   - Cleanse your chin and cheek using circular movements and repeat on the other side.
   - Starting from the center, cleanse your forehead with gentle outward circular strokes.
   - Cleanse the nose by gliding up and down one side, then the other. Delicately cleanse the  
     under-eye region using outward strokes – we suggest reducing the pulsation intensity.

3. RINSE
Rinse and dry your face to complete the 1-minute cleansing routine. Then, apply your 
favorite skincare products, if any.

CLEANSING MODE
Channeled through smooth, silicone touch-points, T-SonicTM pulsations help to unclog pores of 99.5% of dirt and 
oil*, as well as remove makeup residue and dead skin cells.

Try spending around 15 seconds cleansing each zone of your face; after this interval the LUNATM mini 2’s indicator 
will flash and pulsations will pause momentarily.

Please note that to prevent overuse, the LUNATM mini 2 will automatically switch itself off if left on for 3 minutes.

CAUTION: If you experience any discomfort when using your FOREO device, discontinue use immediately and 
consult a physician.

*Based on clinical tests, results on file.

alice
Nota
MODO DE LIMPEZA

alice
Nota
As pulsações T-Sonic™ são canalizadas através de filamentos de silicone macios para desobstruir os poros, removendo 99,5% da sujeira e óleo*, bem como resíduos de maquiagem e células mortas da pele.

alice
Nota
Tente passar cerca de 15 segundos limpando cada região do rosto; ao final desse período, o indicador luminoso do LUNA™ mini 2 piscará e as pulsações pausarão momentaneamente.

alice
Nota
1. APLIQUE PRODUTO DE LIMPEZARemova toda a maquiagem, molhe o LUNA™ mini 2 e o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. Ligue o LUNA™ mini 2 pressionando o botão central uma vez, o que ativará o Modo de Limpeza.

alice
Nota
2. LIMPE AS SEGUINTES ZONAS:A cada 15 segundos, as pulsações pausam para indicar quando deve seguir para uma nova zona.- Limpe o queixo e as bochechas, usando movimentos circulares. Repita no outro lado do rosto.- Começando no centro da testa, limpe toda a região com movimentos delicados e circulares, em direção às extremidades.- Limpe um lado do nariz, deslizando o aparelho para cima e para baixo, e passe para o outro lado. Sugerimos reduzir a intensidade das pulsações antes de limpar delicadamente a região abaixo dos olhos com movimentos para fora.

alice
Nota
3. ENXÁGUEEnxágue e seque o rosto para concluir a rotina de limpeza de 1 minuto. Aplique seu produto de pele favorito, se desejar.

alice
Nota
Observe que para evitar o uso excessivo, o LUNA™ mini 2 desligará automaticamente se ficar ligado durante 3 minutos.

alice
Nota
CUIDADO: Se você sentir qualquer desconforto ao usar o seu aparelho FOREO, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico.

alice
Nota
*Baseado em ensaios clínicos, conforme resultados em arquivo.
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CLEANING YOUR LUNA™ mini 2

Always clean the LUNATM mini 2 thoroughly after use. Wash the brush surfaces with water and soap, then rinse 
with warm water. Pat dry with a lint-free cloth or towel. We recommend spraying the device with FOREO’s Silicone 
Cleaning Spray and rinsing with warm water afterwards for optimal results. 

NOTE: Never use cleaning products containing alcohol, petrol or acetone, as they may irritate the skin. 

CHARGING

Your FOREO device is rechargeable with its included charger. One hour of charging delivers a full charge which 
lasts for over 5 months of use.

•  Insert the DC connector into the LUNATM mini 2’s charging port. 

•  Insert the mains plug into a charging point. The LUNATM mini 2’s LED indicator will flash repeatedly to indicate the battery  
    is charging. When it is fully charged (after approximately 1 hour), the LED indicator will emit a steady glow.

•  When the battery is running low, the LED indicator on your LUNATM mini 2 will emit a blinking white light.

CAUTION: 
Before charging, make sure the charging port and charger are free from water and cleanser residue. Do not 
charge the LUNATM mini 2 in any location where it or the charger may become immersed in water. Do NOT use 
your FOREO device while charging and do NOT charge for more than 24 hours. Only use the FOREO-provided 
charger. 

IMPORTANT
FOR OPTIMUM SAFETY:
• Avoid using clay-based, silicone-based or grainy cleansers, exfoliators or scrubs, as they may damage the 
   LUNATM mini 2’s soft silicone touch-points.

• If you have a skin condition or any medical concerns, please consult a dermatologist before use.

• Cleansing with the LUNATM mini 2 should be comfortable – if you experience discomfort, discontinue use 
   immediately and consult a physician.

• Exercise particular care when cleansing the under-eye regions and do not bring the device into contact  
   with the eyelids or eyes themselves.

• For reasons of hygiene, we do not recommend sharing your LUNATM mini 2 with anyone else.

• Avoid leaving your LUNATM mini 2 in direct sunlight and never expose it to extreme heat or boiling water.

• Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, as well as those with 
   reduced physical and mental abilities. 

• Never use the device or charger if they are damaged, and only use the charger supplied by FOREO with the device.  

• Discontinue use if this product appears damaged in any way. This product contains no serviceable parts. 

• To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with 
   protective earth. 

• Given the efficiency of the FOREO cleansing routine, we recommend that you do not use the 
   LUNATM mini 2 for more than 3 minutes at a time.

• Use this device only for its intended use as described in this manual.

alice
Nota
COMO LIMPAR O SEU LUNA™ mini 2

alice
Nota
Sempre limpe bem o LUNA™ mini 2 após a utilização. Lave as superfícies da escova com água e sabão, e enxágue com água limpa. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone FOREO e enxaguar em água morna em seguida para melhores resultados.OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool ou acetona, pois podem irritar a pele.

alice
Nota
RECARGA

alice
Nota
Seu aparelho FOREO pode ser recarregado com o carregador que o acompanha. Após uma hora carregando, a bateria estará cheia e o aparelho poderá ser usado por até 5 meses.

alice
Nota
• Insira o cabo de alimentação CC na porta de carregamento do LUNA™ mini 2.• Insira o plugue principal numa tomada. Os indicadores de LED do LUNA™ mini 2 piscarão repetidamente para informar que a bateria está carregando. Quando estiver totalmente carregada (após aproximadamente 1 hora), os indicadores de LED emitirão uma luz constante.  • Quando a bateria estiver fraca, os indicadores de LED do seu LUNA™ mini 2 piscarão uma luz branca.

alice
Nota
CUIDADO: Antes de recarregar, certifique-se que a porta de carregamento e o carregador estão secos e limpos. Não recarregue o LUNA™ 2 em qualquer lugar onde ele ou o carregador possam ficar imersos dentro d'água. NÃO utilize seu aparelho FOREO enquanto estiver carregando e NÃO recarregue por mais de 24 horas. Use somente o carregador fornecido com o aparelho.

alice
Nota
IMPORTANTEPARA MAIOR SEGURANÇA:

alice
Nota
Evite usar produtos à base de argila, silicone ou produtos esfoliantes, pois podem danificar a superfície macia dos filamentos de silicone do LUNA™ mini 2.

alice
Nota
Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, por favor consulte um dermatologista antes de usar. 

alice
Nota
A limpeza usando o LUNA™ mini 2 deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. 

alice
Nota
Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos. 

alice
Nota
Por questões de higiene, não recomendamos que o seu LUNA™ mini 2 seja utilizado por qualquer outra pessoa. 

alice
Nota
Evite deixar o seu LUNA™ mini 2 diretamente sob o sol, e nunca deixe o aparelho exposto ao calor extremo ou à água fervente. 

alice
Nota
O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige supervisão cuidadosa.

alice
Nota
Nunca utilize o aparelho, carregador ou cabo de recarga se estiverem danificados e use somente o carregador fornecido pela FOREO.

alice
Nota
Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.

alice
Nota
Para evitar o risco de um choque elétrico, esse equipamento só deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada.

alice
Nota
Devido à eficiência das rotinas FOREO, recomendamos que o LUNA™ mini 2 não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos.

alice
Nota
Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual.
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TROUBLESHOOTING
LED does not pulse when charger is connected?

• Battery is fully charged, ready for up to 300 full cleansing routines.

• Battery is drained and will require several minutes to acknowledge charging cable.

• Charging cable is not properly connected. Check wall socket and charging port.

The LUNATM mini 2 does not activate when the center button is pressed?

• Battery is empty. Recharge your LUNATM mini 2.

• Interface is locked. Unlock it by holding down + and – buttons together. 

The LUNATM mini 2 cannot be switched off and/or interface buttons do not respond?

• Microprocessor is temporarily malfunctioning. Connect the charging cable to restore function to normal.

The LUNATM mini 2's silicone surfaces have degraded to a sticky or bubbly texture?

•  Discontinue use. Silicone is highly durable, but degrades under certain conditions – consult this manual’s   
   Cleaning and Safety sections for how to prevent this.

If you do not find the answer to your specific question in the troubleshooting section, or if you have any 
other questions regarding the device’s operation, please visit the Customer Care section of www.foreo.com. 

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS
REGISTER WARRANTY 
To activate your 2-Year Limited Warranty and 10-Year Quality Guarantee, register the number provided on the 
FOREO Authenticity Card at www.foreo.com Warranty and Returns section under Customer Care.

2-YEAR LIMITED WARRANTY
FOREO warrants this device for a period of TWO (2) YEARS after the original date of purchase, against defects due to 
faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify FOREO during the warranty period, FOREO will, 
at its discretion, replace the device free of charge. 

The warranty covers working parts that affect the device’s function. It does NOT cover purely cosmetic deterioration 
caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or disassemble 
the device (or its accessories) will void the warranty.

For any warranty claim, reasonable evidence must be provided that the date of the claim is within the warranty period. 
For this reason, please keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period. 

To claim your warranty, you must first register and log in to your account on www.foreo.com, then select the option to 
make a warranty claim. You will be sent a Return Merchandise Authorization (RMA) number which should be returned 
with the FOREO product to your nearest FOREO office. Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in 
addition to your statutory rights as a consumer and does not affect those rights in any way.
 
10-YEAR QUALITY GUARANTE
As a continuation of the terms of FOREO’s TWO (2) Year Limited Warranty, FOREO’s TEN (10) Year Quality Guarantee 
makes owners eligible to purchase a new device from www.foreo.com for 50% of the listed price should a manufactur-
ing defect be discovered in this time. See the Customer Care section of www.foreo.com for full terms and conditions.

alice
Nota
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

alice
Nota
Indicadores LED não piscam quando o carregador está conectado?• A bateria está completamente carregada, e pronta para ser usada em até 300 rotinas de limpeza completas. • A bateria está descarregada e exige alguns minutos para reconhecer que o cabo de recarga está conectado. • O cabo de recarga não está conectado corretamente. Verifique a tomada na parede e a porta de carregamento

alice
Nota
O LUNA™ mini 2 não liga quando o botão central é pressionado?• A bateria está vazia. Recarregue o seu LUNA™ mini 2.• A interface está bloqueada. Desbloqueie pressionando os botões + e – ao mesmo tempo. 

alice
Nota
O LUNA™ mini 2 não desliga e/ou os botões da interface não respondem?• O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para restaurar as funções.

alice
Nota
A superfície de silicone do LUNA™ mini 2 se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas? • Descontinue o uso. O silicone é um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas condições – consulte a seção sobre Limpeza e Segurança para saber como prevenir tal degradação.

alice
Nota
Se não encontrou a resposta para sua pergunta nesta seção, ou tiver quaisquer dúvidas sobre a operação do aparelho, por favor acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com.

alice
Nota
TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

alice
Nota
REGISTRO DE GARANTIAPara ativar a Garantia Limitada de 2 anos e a Garantia de Qualidade de 10 anos, registre o número fornecido pela FOREO no Cartão de Autenticidade em www.foreo.com, na seção Garantia e Devoluções dentro da área de Atendimento ao Cliente.

alice
Nota
GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOSA FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais. Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Você receberá um número de Autorização para Retorno do Produto (RMA), além de instruções completas do nosso serviço de Atendimento ao Cliente sobre como enviar seu produto FOREO ao escritório FOREO mais próximo de você. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

alice
Nota
GARANTIA DE QUALIDADE DE 10 ANOSAlém dos termos da Garantia Limitada de DOIS (2) anos da FOREO, a Garantia de Qualidade de DEZ (10) anos permite aos donos de aparelhos comprarem um novo em www.foreo.com, a um custo 50% menor que o valor listado, caso um defeito de fabricação seja encontrado dentro desse período. Acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com para consultar os termos e condições completos. 
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DISPOSAL INFORMATION
Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collec-
tion systems).

The crossed-out dustbin symbol indicates that this device should not be treated as household waste, but rather be 
brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this 
device is disposed of correctly, you will help prevent the potential negative consequences for the environment and 
human health which could be caused by inappropriate waste handling of the product. The recycling of materials will 
also help conserve natural resources.

For more information about the recycling of your device, please contact your local household waste disposal service 
or your place of purchase.

Disclaimer: Users of this device do so at their own risk. Neither FOREO nor its retailers assume any responsibility or 
liability for any injuries or damages, physical or otherwise, resulting, directly or indirectly, from the use of this device. 
Further, FOREO reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents 
thereof without obligation to notify any person of such revision or changes. Further, FOREO reserves the right to 
revise this publication and to make changes from time to time in the contents thereof without obligation to notify 
any person of such revision or changes.

SPECIFICATIONS
MATERIALS:   Body-safe silicone & ABS
COLOR:   Aquamarine/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
SIZE:    75 x 80 x 28.5 mm
WEIGHT:   67 g
BATTERY:   Li-ion 200 mAh 3.7 V
CHARGING:   60 min
USAGE:   up to 300 uses
STANDBY:   90 days
FREQUENCY:   125 Hz
MAX NOISE LEVEL:  50 dB
INTERFACE:   3-button 

Model may be changed for improvements without notice.

©2016 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.
IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN EU: FOREO AB,
BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN
IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN US: FOREO INC.,
3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
MANUFACTURED BY FOREO AB
DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.
www.foreo.com

EN - P1 - 2016 02 03

alice
Nota
INFORMAÇÃO DE DESCARTEDescarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem).O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais. Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

alice
Nota
ESPECIFICAÇÕESMATERIAIS: Silicone biocompatível & ABSCOR: Aquamarine/Fuschia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower YellowTAMANHO: 75x80x28,5mmPESO: 67 gBATERIA: Li-ion 200 mAh 3.7 V CARREGAMENTO: 60 minUSO: até 300 usosBATERIA NO MODO DE ESPERA: 90 DIASFREQUÊNCIA: 125 HzNÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 50 dBINTERFACE: 3 botões

alice
Nota
Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. 

alice
Realce
Repetition; need to delete

alice
Nota
O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.©2016 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTOCOLMO, SUÉCIAIMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, EUAFABRICADO POR FOREO ABPROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIAwww.foreo.com




