Wij maken producten die jou de kracht geven om je beste ik te zijn.
Bij FOREO willen we je in staat stellen om je eigen wereldbeeld te creëren. Het geloof dat jij uniek bent is
de drijvende kracht achter alles wat we doen, en alles wat we doen is ontworpen om jou natuurlijk mooi en
gezond te laten voelen. Dat is wat ons hard laat werken om baanbrekende producten te creëren die van
positieve invloed zijn op jouw welzijn.
We starten het creatieve proces vanuit het niets, dus we zijn niet te betrappen op verouderde ontwerpen.
Onze aanpak is gedurfd: we verbeteren bestaande ontwerpen niet zomaar; we breken ze totaal af en
bouwen het weer vanaf de grond op. Het is een revolutie, geen evolutie. Deze creatieve afbreking is de kern
van wat we doen en komt tot uiting in onze unieke product ontwerpen. Onze prioriteiten en waarden worden
niet bepaald door investeerders of aandeelhouders - ons team bij FOREO heeft absolute onafhankelijkheid
om de beste welzijn producten te ontwikkelen.
Onze producten maken zich los van gewoonten - omdat jij meer verdient dan wat je tot nu toe hebt gekregen.
Onze uitdaging is om het conventionele denken in twijfel te trekken, en dat doen we door aan baanbrekende
projecten te werken in het FOREO Instituut opgericht in Stockholm, Zweden. De LUNA™ lijn met
huidverzorging apparaten en de nieuwe ISSA™ lijn met tandheelkundige beauty apparaten hebben al
afgerekend met de conventies van de gezondheid en beauty industrie. En we zijn nog maar net begonnen.
Alle media vragen kunnen worden gericht aan pr@foreo.com
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5 REDENEN WAAROM MENSEN OVER ONZE HUIDVERZORGING OPLOSSINGEN PRATEN

1
Met een stijlvol, intelligent ontwerp wat het met kop en schouders boven andere
huidverzorging apparaten en gezichtsborstels uit laat komen, zien FOREO's LUNA™
huidverzorging oplossingen er niet alleen anders uit, ze werken ook anders. Je ziet
het en je wilt het. Je probeert het een keer, en je wilt nooit meer anders.

2
T-Sonic™ (Transdermale Sonische) technologie zorgt voor 8.000 pulsaties per minuut die
met behulp van een siliconenborstel over de huidlaag worden geleid. Deze pulsaties
helpen de poriën te ontdoen van vuil, olie en make-up resten wat de absorptie van
huidverzorgingsproducten bevordert, als ook de conditie van de mannenhuid voor een
gladder scheerresultaat.

3
Siliconen aanrakingspunten bieden nog een unieke doorbraak in de wereld van
huidverzorging, door een diepere en zachtere reiniging in combinatie met T-Sonic™
pulsaties te beloven. Naast zachter, gladder en veel minder schurend dan nylon borstels,
zijn ze tevens hygiënischer door de ophoping van bacteriën tegen te gaan.

4
100% gemak wordt aangeboden met een waterbestendig ontwerp om in bad of onder de
douche te gebruiken, terwijl elk LUNA™ ontwerp een minimum van 300 gebruiken biedt per
volledige lading. Naast dat het gemakkelijk in je ochtend en avond routines kan worden
opgenomen, vereisen ze ook geen vervangende opzetborstels.

5
Totale gemoedsrust komt voort uit de kennis dat ieder FOREO apparaat ontworpen is in
Zweden en is ontwikkeld met vooraanstaande dermatologen en schoonheidsspecialisten.
Samengesteld volgens de meest veeleisende productienormen, wordt ieder model
geleverd met een 2-jarige Fabrieksgarantie en een 10-jarige Kwaliteitsgarantie.
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4 MANIEREN WAARMEE ISSA™ EEN REVOLUTIE ZAL ZIJN VOOR DE TANDHEELKUNDIGE BEAUTY VERZORGING

1
Oorspronkelijk ontwikkeld voor klinisch gebruik, is de ISSA™ een revolutionaire
tandenborstel speciaal ontworpen om voor jouw glimlach te zorgen. De integratie van
nieuwe functies, nieuw materiaal en een nieuwe vorm, vormen samen het ontwerp.
FOREO's nieuwste apparaat zorgt met elke poetsbeurt dat je er witte tanden, een gezonde
mond en een zelfverzekerde lach aan overhoudt.

2
Als 's werelds eerste elektrische tandenborstel met siliconen borstels, zendt de ISSA™
hoge intensiteit pulsaties door zijn unieke opzetborstel voor effectieve reiniging en vlek
verwijdering. Door gebruik te maken van de natuurlijke eigenschappen van siliconen,
helpt de ISSA™ een sterkere wrijving te genereren om tandplak effectief te verwijderen.
Ondertussen biedt het unieke borstel design 3D flexibiliteit om elke spleet in de mond te
bereiken, en geeft het een aangename massage van het tandvlees.

3
De ultra-hygiënische, zachte siliconen borstels zijn aangenaam voor tandglazuur en
tandvlees, waardoor het perfect is voor mensen met een gevoelig gebit. Ook wordt
terugtrekkend tandvlees voorkomen. Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten, is de
ISSA™ een veel hygiënischere oplossing dan iets anders op de markt. In tegenstelling
tot tandenborstels met nylon haren, is het siliconen ontwerp sneldrogend en
niet-poreus, waardoor het de opbouw van bacteriën tegengaat.

Nylon Borstels

Zachte Siliconen Borstels

4
Ontwikkeld met jouw drukke levensstijl in het achterhoofd, is ISSA™'s gebruiksvriendelijke
ontwerp de ultieme uitdrukking van gemak. Perfect voor op reis, de ISSA™ vereist geen
oplaadstation, lichtgewicht en compact en gaat met zijn geïntegreerde batterij tot wel 365
gebruiken mee per volledige lading. De ISSA™ biedt ook uitzonderlijke waarde met een
2-jarige Fabrieksgarantie, een 10-jarige Kwaliteitsgarantie en opzetborstels die slechts
één keer per jaar vervangen hoeven te worden.
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DE ISSA™ SERIE
Met de introductie van een nieuwe manier om voor jouw glimlach te zorgen, is FOREO's serie van tandheelkundige beauty apparaten hier om
de tandheelkundige industrie te veranderen. De ISSA™ is niet te vergelijken met een andere tandenborstel, door het bieden van een slimmere,
effectievere manier om witte tanden, een gezondere mond en een zelfverzekerde lach te krijgen.

ISSA™ - Volledige Zorg voor Jouw Glimlach
Met een 8-snelheden interface, is de ISSA™ aan te passen op basis van de frequentie van pulsaties die
aansluiten op elke gevoeligheid en comfort eis. Een ergonomisch handvat en flexibele borstelkop
helpen de borstels rondom de tanden te vormen waardoor een groter oppervlak wordt gereinigd, en wat
toegang geeft tot zelfs de moeilijkste te bereiken spleten.

ISSA™ mini - Makkelijk & Leuk Poetsen
De levendige kleuren en het leuke ontwerp van de ISSA™ mini maakt dit lichtgewicht, kleinere apparaat
ideaal voor kinderen. De 2-snelheden functie en extra zachtheid is geschikt voor gevoelige tanden en
tandvlees van kinderen, daarnaast heeft de ISSA™ mini de toevoeging van de Glimlach Helper Ouderlijk
Toezicht. Ouders kunnen de poetsgewoontes van kinderen controleren met behulp van een 12-uur
indicator, terwijl kinderen genieten van een gemakkelijke en leuke poetsroutine!

DE LUNA™ SERIE
FOREO's premium reeks van LUNA™ huidverzorging apparaten heeft de beauty wereld doen opschudden met een spannende nieuwe manier
om je huid te verzorgen. Gebruik maximaal 2 minuten per keer in combinatie met jouw favoriete huidverzorgingsproducten, en geniet van een
direct stralende en heldere teint. Eeuwenlang maken we onze gezichten op dezelfde manier schoon - nu is het tijd voor verandering!

LUNA™ - Complete beauty verzorging
Het meest bekende product uit de LUNA™ serie, de LUNA™ levert een stralender en
jonger-uitziende teint na gebruik van slechts 2 minuten, elke ochtend en avond. Naast het
reinigen beschikt de LUNA™ over een Anti-Veroudering Modus om de zichtbare tekenen van
veroudering te verminderen, heeft 8 snelheden voor optimaal comfort en effectiviteit en is
verkrijgbaar in 3 modellen afgestemd op verschillende huidtypes.

LUNA™ mini - Diepe, Zachte Reiniging
Een stijlvol klein reinigingsapparaat met unieke siliconen aanrakingspunten geschikt voor
alle huidtypes, belooft de LUNA™ mini een schonere, stralendere en gezonder uitziende huid
in slechts 3 dagen. Zijn diepe, maar zachte routine voelt als een mini-gezichtsbehandeling
tijdens elk gebruik, doordat poriën worden gereinigd en ontdaan worden van onzuiverheden
die puistjes veroorzaken.

LUNA™ for MEN - Ultieme Voorbereiding op Scheren
Speciaal ontwikkeld voor de mannenhuid, zorgt deze stoere variant van de LUNA™ voor een
gladder scheer resultaat na gebruik van 1 minuut, door huid onzuiverheden weg te drijven en
huidirritatie door scheren te voorkomen. Een douche-vriendelijke oplossing die een frissere
ochtend look belooft al na één keer gebruiken, bestempelt dit apparaat een radicale stap
voorwaarts in de wereld van mannelijke huidverzorging.

LUNA™ LUXE - Luxe Huidverzorging
Zonder twijfel 's werelds meest luxueuze huidverzorging apparaten, bevatten beide LUNA™LUXE
edities Duale T-Sonic™ technologie en 4-zone borstels voor nog krachtigere huidverzorging
voordelen, met 18-karaats gouden basis voor vrouwen, en een platina basis voor mannen.

FOREO'S BEAUTY APPARATEN ZIJN NEERGESTREKEN IN...
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