
ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA

BEZKONKURENČNÍ
          ČIŠTĚNÍ
                
               PĚSTĚNOU A ZÁŘIVOU PLEŤ



TECHNOLOGIE ZKRÁŠLENÍ, KTERÁ 
SE VÁM DOSTANE POD KŮŽI

BEZKONKURENČNÍ ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE
Pulzace T-Sonic s 16 intenzitami spolu s delšími a jemnějšími 
silikonovými dotykovými body zajišťují hloubkové, ale přesto 
jemné čištění.

CÍLENÁ ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽ OBLIČEJE
Pravidelná zpevňující masáž cílí na oblasti náchylné na známky 
stárnutí a s pomocí pulzací T-Sonic omlazuje vzhled vaší pokožky 
a vylepšuje vstřebávání produktů.

INTELIGENTNĚJŠÍ PŘÍSTUP K PÉČI O PLEŤ
Kartáčkové hlavice jsou na míru každému typu pleti a můžete si 
je výběrem intenzity pulzace a programů zpevňující masáže ještě 
více přizpůsobit v aplikaci FOREO. 

VYLEPŠENÁ VÝDRŽ BATERIE
Na 1 nabití prostřednictvím USB vydrží až 650 použití.

PŘEDEFINUJTE VÝZNAM
DOKONALÉHO ČIŠTĚNÍ

ČISTICÍ HLAVY 
JEMNĚJŠÍ NEŽ 

HEDVÁBÍ

Objevte LUNA 3, ten nejjemnější přístroj pro péči o pleť ve světě krásy. 
Díky o 30 % jemnějším silikonovým dotykovým bodům a technologii 
T-Sonic, odstraňuje přístroj LUNA 3 nečistoty, mastnotu a přebytečný 
maz už při 1minutové čisticí masáži, zatímco cílená zpevňující masáž 
obličeje zanechává pokožku jemnou a mladistvě vypadající.

Čisticí režim přístroje LUNA 3 vysílá pulzy T-Sonic, aby vám při 
vašem každodenním čištění zajistil mnohem hlubší čištění, než 
jakého dosáhnete při ručním mytí, odstraňování nečistot, mastnoty 
a odumřelých kožních buněk, a umožnil vám tak lepší vstřebávání vašich 
oblíbených produktů péče o pleť. V režimu zpevňující masáže si můžete 
vybrat z celé řady aplikací ovládaných programů, které využívají jemnou 
pulzaci T-Sonic a napomáhají redukci viditelných známek stárnutí.

Přístroj LUNA 3 se svými třemi kartáčkovými hlavicemi přizpůsobenými 
na míru každému typu pleti dláždí cestu ke zdravější a mladistvěji 
vypadající pokožce už během pár minut.

PROPOJENÉ 
S APLIKACÍ



FUNKCE PŘÍSTROJE LUNA 3

Díky aplikaci FOREO For You si uživatelé mohou vybrat 
a synchronizovat své předvolby se svým přístrojem. 
Aplikace jim také nabízí výběr z celé řady programů cílené 
masáže pro pěstěnější a mladistvěji vypadající pleť.

APLIKACE FOREO FOR YOU

D: 102 mm / Š: 39,2 mm / V: 82,5 mm     Hmotnost: 126 g / Dobíjecí: Ano

PULZACE T-SONIC
Účinně čistí pomocí až 
8 000 pulzů za minutu 
v 16 intezitách

NABÍJECÍ PORT 
Až 650 použití na jedno nabití. 
100% vodotěsný

EXTRA JEMNÝ 
A ULTRA 
HYGIENICKÝ SILIKON
35× hygieničtější než 
nylonové kartáčky a je 
vhodný pro všechny typy 
pleti. Neobsahuje BPA 
ani ftaláty

UNIVERZÁLNÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapíná a vypíná přístroj 
nebo jej přepíná do režimu 
párování pomocí Bluetooth

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
Bliká, pokud je přístroj 
v režimu párování pomocí 
Bluetooth a pokud přístroj 
potřebuje nabít INTELIGENTNÍ ŠVÉDSKÝ 

DESIGN
Na míru každému typu pleti, 
a proto nejsou zapotřebí 
náhradní kartáčkové hlavice

ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽ 
OBLIČEJE
Programy cílené masáže 
zanechávají pleť pevnější 
a mladistvěji vypadající

PROVÁZÍ UŽIVATELE
PROGRAMY CÍLENÉ 
ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽE

AUTOMATICKÁ 
SYNCHRONIZACE 

PŘEDVOLEB 
S PŘÍSTROJEM POMOCÍ 

TECHNOLOGIE 
BLUETOOTH

UPRAVUJE INTENZITU 
PULZACÍ T-SONIC NA 

UŽIVATELEM PREFEROVANÉ 
NASTAVENÍ 

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI FOREO
Pokud se chcete o přístroji LUNA 3 dozvědět více 
a stáhnout si aplikaci FOREO, naskenujte QR kód.

CESTOVNÍ VÁČEK
Pro pohodlné ukládání vašeho 

přístroje na cestách

INTERAKTIVNÍ APLIKACE 
FOREO

Ovládejte nastavení přístroje
a vyberte si svůj oblíbený 

program zpevňující masáže

2ML VZOREK SÉRA
Je dokonalým základem pro vaši 

zpevňující masáž

USB KABEL
Nabíjejte kdykoliv a kdekoliv



Pokud chcete svůj přístroj odemknout a registrovat, akti-
vujte jej ve svém mobilním zařízení nebo tabletu Bluetoo-
th, a poté stiskněte univerzální tlačítko, tím synchronizuje-
te svou aplikaci FOREO a nastavíte své předvolby čištění. 
Doporučujeme provádět čištění přístrojem LUNA 3 po 
dobu 1 minuty každé ráno a večer.

POZNÁMKA: Pro zachování optimálního stavu svého 
přístroje nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem jílu, 
silikonu nebo zrnité čisticí prostředky, protože by mohly 
poškodit silikon. Pokud se dlouhé silikonové štětinky 
zapletou, pročešte je jemně v jakémkoli směru, 
aby se vrátily do původní pozice.  

Odstraňte veškerý make-up, zvlhčete pleť a poté použijte 
čisticí přístroj FOREO. 

Znovu stiskněte univerzální tlačítko, čímž aktivujete režim 
čištění.

Pleť čistěte krouživými pohyby po tvářích 
a čele a klouzavými pohyby nahoru a dolů podél nosu.

Vypněte přístroj podržením tlačítka po dobu 3 sekund.

Obličej opláchněte a poklepáváním osušte. 
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Naneste sérum FOREO na čistou a suchou pleť.

Řiďte se pokyny v aplikaci FOREO a aktivujte svůj 
preferovaný program zpevňující masáže.

Poté naneste svůj oblíbený hydratační prostředek.
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REŽIM ČIŠTĚNÍ

REŽIM ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽE 

NÁVOD K POUŽITÍ

*Přístroj se automaticky vypne po
  dokončení programu.



FUNKCE LUNA 3 LUNA 2
Professional LUNA 2 LUNA 

mini 2 LUNA go LUNA
 fofo

LUNA 
play plus LUNA play

Technologie Bluetooth √ √

Počet použití na jedno 
nabití Až 650 Až 450 Až 450 Až 300 Až 60 Až 400 Až 400 Až 100

Sonické pulzace / 
Minimální počet intenzit/
rychlostí

16 12 8 8 2 1 1 1

Dobíjení prostřednictvím 
USB √ √ √ √ √

Pulzace T-Sonic 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

100% vodotěsný √ √ √ √ √ √ √ √

Záruka √ √ √ √ √

Dostupné barvy

ŘADA
PŘÍSTROJŮ 
LUNA

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Čisticí pěnivý krém 
MICRO-FOAM 
Lehčí než vzduch – pro jemné a hebké čištění 

Tento krémový čisticí přípravek se mění na jemné mikrobublinky, které 
odnáší nečistoty z hloubky vašich pórů a citlivě čistí vaši pleť. Krém 
obsahuje aminokyseliny a vitamin E, které dodává pokožce, a pomáhá ji 
udržovat zvlhčenou, jemnou a zdravě vypadající.

•   Vhodný na všechny druhy pleti 
•   Dermatologicky testováno
•   Neparfémovaný
•   Netestováno na zvířatech, veganský produkt
•   Neobsahuje: sulfáty, fenoxyethanol, silikony, 
     disodnou sůl kyseliny edetové a minerální oleje
• Netto hmotnost: 100 ml – 3,3 fl. oz., 20 ml – 0,67 fl. oz.



Časté otázky
JAKÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA OBLIČEJ MOHU POUŽÍVAT SPOLU S PŘÍSTROJEM LUNA 3?

S přístrojem LUNA 3 můžete používat jakýkoli čisticí přípravek, nicméně pro zachování optimálního stavu svého přístroje 
nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem jílu, silikonu nebo zrnité čisticí prostředky, protože by mohly poškodit silikon.  Pro 
nejlepší výsledky doporučujeme používat čisticí pěnivý krém FOREO Micro-Foam.

DOKÁŽE PŘÍSTROJ LUNA 3 NAHRADIT ODLIČOVAČE MAKE-UPU?

Pro dosažení nejlepších výsledků čištění doporučujeme make-up před použitím odlíčit.

MOHU POUŽÍVAT PŘÍSTROJ LUNA 3, POKUD MÁM PROBLÉMY S PLETÍ, JAKO JE AKNÉ, EKZÉM, 
NEBO POKUD MI APLIKOVALI BOTOX?

Doporučujeme, aby se kdokoli, kdo trpí vážnými problémy s pletí nebo podstoupil kosmetický zákrok, před použitím přístroje 
poradil se svým lékařem nebo poradcem pro péči o pleť.

JAK SE PŘÍSTROJ LUNA 3 ČISTÍ?

Omyjte přístroj mýdlem a vodou, opláchněte jej teplou vodou a osušte poklepáváním netřepivou utěrkou nebo ručníkem. Pro 
dosažení optimálních výsledků doporučujeme přístroj po použití postříkat čisticím sprejem FOREO Silicone Cleaning Spray 
a opláchnout ho teplou vodou.

JAK SPÁRUJI SVŮJ PŘÍSTROJ S APLIKACÍ?

Stáhněte si aplikaci FOREO do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Stisknutím univerzálního tlačítka přístroj zapněte. Blikající 
bílé světlo indikuje, že je přístroj LUNA 3 v režimu párování. Pro registraci a spárování svého přístroje LUNA 3 postupujte podle 
pokynů v aplikaci. 

CO ZNAMENÁ, KDYŽ PŘÍSTROJ LUNA 3 NEUSTÁLE BLIKÁ?

Blikající bílé světlo indikuje, že je přístroj LUNA 3 v režimu párování pomocí Bluetooth nebo že přístroj potřebuje nabít. Pro 
spárování svého přístroje LUNA 3 postupujte podle pokynů v aplikaci.

JAK DLOUHO TRVÁ KAŽDÝ PROGRAM ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽE?

Délka programů se pohybuje v intervalu 1–2 minut v závislosti na oblasti (oblastech), kterou ošetřujete. 

FUNGUJE PŘÍSTROJ LUNA 3 I BEZ APLIKACE? 

Čisticí režim přístroje LUNA 3 nevyžaduje použití aplikace FOREO. Nicméně pro odemknutí přístroje pro první použití se 
musíte prostřednictvím aplikace FOREO registrovat. Pro výběr intenzity programu čištění a zpevňující masáže musíte použít 
aplikaci FOREO For You. Jakmile si zvolíte své předvolby, ty se automaticky synchronizují s přístrojem.

JAK MOHU PŘÍSTROJ LUNA 3 NABÍJET? 

Přístroj LUNA 3 můžete dobíjet prostřednictvím USB. Díky dvouhodinovému nabíjení vám přístroj vydrží až na 650 použití. 


