Nós criamos produtos que te dão o poder de ser a melhor versão de si mesmo.
Na FOREO queremos te dar o poder de criar um mundo na sua imagem. A certeza de que você é único está
por trás de tudo o que fazemos, e tudo o que fazemos é pensado para fazer você sentir-se naturalmente
bonito e saudável. É isso que nos mantém trabalhando duro para criar produtos pioneiros que tem um
impacto positivo no seu bem-estar.
Nós começamos nosso processo de criação do zero para não nos prendermos a ideias antigas.
Nossa estratégia é ousada: não melhoramos idéias existentes, nós as desconstruímos e começamos da
estaca zero. É uma revolução, e não uma evolução. Essa desconstrução criativa está no centro de tudo o
que fazemos e se reflete nos nossos produtos com design único. Nossas prioridades e valores não são
estabelecidos por investidores ou acionista – a equipe da FOREO tem independência absoluta para
desenvolver os melhores produtos possíveis para o bem-estar.
Nossos produtos rompem todas as convenções, porque você merece mais do que o que estava recebendo.
O nosso desafio é questionar o modo tradicional de pensamento, e nós fazemos isso trabalhando em
projetos pioneiros no Instituto FOREO em Estocolmo, na Suécia. A linha LUNA™ de aparelhos para
cuidados faciais e a nova linha ISSA™ de aparelhos para cuidados dentais já romperam com as convenções
da indústria de saúde e beleza. E este é só o começo.
Todas as dúvidas de imprensa podem ser enviadas para paulo.feferbaum@foreo.com

www.foreo.com

5 RAZÕES QUE ESTÃO LEVANDO AS PESSOAS A FALAR SOBRE NOSSAS
SOLUÇÕES EM CUIDADOS FACIAIS

1
Com o design inteligente e elegante que o coloca quilômetros à frente dos outros aparelhos
de cuidados faciais, o LUNA™ da FOREO tem uma aparência diferente e funciona de
maneira diferente. Ao ver um LUNA™ você tem vontade de tê-lo. Se experimentá-lo uma
vez, não volta mais atrás.

2
Pulsações T-Sonic™ (transdérmicas sônicas) significam que até 8.000 pulsações por minuto
que são canalizados através da escova de silicone para camada dérmica. Estas pulsações
ajudam a remover sujeira, oleosidade e resíduos de maquiagem, melhorando a absorção de
produtos de cuidados da pele e condicionando a pele masculina para um barbear mais rente
e suave.

3
Filamentos de silicone oferecem mais uma inovação única no universo de cuidados faciais,
promovendo uma limpeza mais profunda e delicada quando combinados com as pulsações
T-Sonic™. Mais macios, suaves e menos abrasivos que as escovas de cerdas, também são
mais higiênicos por serem resistentes ao acúmulo de bactérias.

4
O design à prova d’água oferece 100% de praticidade para uso no chuveiro ou na banheira, e
todos os aparelhos LUNA™ oferecem um mínimo de 300 utilizações para cada carga completa.
Adaptando-se facilmente à sua rotina de beleza matinal e noturna, eles também não requerem
substituição da escova.

5
A tranquilidade de saber que todos os aparelhos FOREO foram projetados na Suécia e
desenvolvidos junto com dermatologistas e esteticistas renomados. Fabricados segundo os
mais exigentes padrões de qualidade, todos os modelos tem uma Garantia Limitada de 2
anos e uma Garantia de Qualidade de 10 anos.
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4 MANEIRAS EM QUE O ISSA™ VAI REVOLUCIONAR OS CUIDADOS
ESTÉTICOS DENTAIS

1
Inicialmente desenvolvido para uso clínico, o ISSA™ é uma escova de dentes revolucionária
especialmente desenhada para cuidar do seu sorriso. Combinando uma nova função, novo
material e novo formato em seu design, o novo aparelho da FOREO assegura que em todas
as escovações você fique com dentes brancos, uma boca saudável e um sorriso confiante.

2
A primeira escova de dentes elétrica com filamentos de silicone do mundo, o ISSA™
canaliza pulsações de alta intensidade através da sua escova para uma limpeza e remoção
de manchas mais efetivos. Utilizando as propriedades naturais do silicone, o ISSA™ ajuda a
gerar uma fricção mais forte para a remoção de placas bacterianas. Além disso, o design único
da escova oferece flexibilidade 3D para alcançar todas as partes da boca, enquanto oferece
uma confortável massagem para a gengiva.

3
Os filamentos de silicone suaves e super higiênicos agem suavemente para o esmalte dos
dentes e a gengiva, tornando-os perfeitos para quem possui sensibilidade nestas regiões da
boca, além de prevenir a retração da gengiva. Fácil de limpar e esterilizar, o ISSA™ é uma
solução muito mais higiênica do que qualquer outro produto no mercado. Ao contrário das
escovas com cerdas de nylon, o design com silicone seca rápido e não é poroso, tornando-o
resistente ao acúmulo de bactérias.

Cerdas de Nylon

Filamentos de Silicone Suaves

4

Criado com seu estilo de vida agitado em mente, o design amigável do ISSA™ é a perfeita
expressão de conveniência. Perfeito para viagens, o ISSA™ não precisa de uma base para
recarga, tem um formato leve e compacto e a sua bateria integrada dura até 365 utilizações por
carga completa. O ISSA™ também oferece excelente custo-benefício com uma Garantia
Limitada de 2 anos e uma Garantia de Qualidade de 10 anos, com uma escova que somente
precisa ser trocada uma vez ao ano.

www.foreo.com

A LINHA ISSA™
Introduzindo uma nova maneira de cuidar do seu sorriso, a linha de produtos de estética dental da FOREO chegou para mudar de vez a indústria dental.
O ISSA™ não se compara a nenhuma outra escova de dentes, oferecendo uma maneira mais eficiente e inteligente de obter dentes mais brancos, uma
boca mais saudável e um sorriso mais confiante.

ISSA™ - Cuidado completo para o seu sorriso
Com uma interface de 8 velocidades, o ISSA™ permite a customização completa da frequência das
pulsações para se adaptar a qualquer demanda de conforto e sensibilidade. O cabo ergonômico e a escova
flexível ajudam os filamentos a se moldar aos dentes para limpar a maior área possível, permitindo acesso
até às regiões mais difíceis de alcançar na boca.

ISSA™ mini - Escovação Fácil & divertida
As cores vibrantes e design divertido do ISSA™ mini fazem este leve e compacto aparelho perfeito para
crianças. Suas duas velocidades e suavidade extras são compatíveis com os seus dentes e gengivas
sensíveis, além de incluir o Controle Parental com Ajuda no Sorriso. Os pais podem monitorar os hábitos de
escovação da criança com um indicador de 12 horas, enquanto as crianças aproveitam a fácil e divertida
rotina de escovação.

A LINHA LUNA™
A linha premium da FOREO de aparelhos LUNA™ para cuidados faciais está conquistando o mundo com um modo novo e estimulante de cuidar
da sua pele. Use por até 2 minutos de cada vez com os produtos faciais de sua preferência e desfrute instantaneamente de uma pele radiante
e saudável. Há séculos limpamos nossa pele da mesma maneira – agora é hora de mudar!

LUNA™ - Cuidado Total de Beleza
O atual carro-chefe da linha LUNA™ proporciona uma pele mais radiante e com aparência mais
jovem com apenas 2 minutos de uso de manhã e à noite. Além da limpeza, o LUNA™ oferece a
opção antienvelhecimento, que ajuda a suavizar rugas e linhas finas, e está disponível em 3
modelos criados especialmente para diferentes tipos de pele.

LUNA™ mini - Limpeza Profunda e Delicada
Um pequeno e elegante aparelho de limpeza, com filamentos de silicone únicos e adequados para
todos os tipos de pele, o LUNA™ mini proporciona uma pele mais limpa, mais radiante e mais
saudável em apenas 3 dias de uso. Sua ação profunda, porém suave, tem o efeito de uma mini
limpeza facial a cada utilização, à medida que os poros vão ficando livres de impurezas.

LUNA™ for MEN - o Pré-barbear definitivo`
Projetado especificamente para a pele do homem, o elegante LUNA™ for MEN garante um
barbear mais rente e mais suave após 1 minuto de uso, além de remover as impurezas da pele
para prevenir a vermelhidão e o ardor provocados pelo barbear. Uma solução de uso fácil no
chuveiro que promete uma pele mais fresca pela manhã após apenas uma utilização, esse
aparelho estabelece um avanço radical no universo de cuidados com a pele masculina.

LUNA™ LUXE - Cuidado luxuoso para a pele
Sem dúvidas o aparelho para a pele mais luxuoso do mundo, o LUNA™ LUXE possui
tecnologia Dual T-Sonic™ dupla para resultados ainda melhores nos cuidados com a pele.
Para a pele feminina, um aparelho com escova de 4 zonas e base de ouro de 18 quilates, e
base de platina com escova de filamentos mais espessos para condicionar a pele masculina.

VOCÊ PODE ENCONTRAR OS APARELHOS DE BELEZA DA FOREO EM...
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