FOREO hjälper dig att lyfta fram dina bästa sidor.
Vi skapar produkter som ger dig möjligheten att lyfta fram din naturliga skönhet. Du är unik och det genomsyrar allt
vi gör, och allt vi gör är utformat för att hjälpa dig att känna dig naturligt vacker och frisk. Det är det som driver oss
till att skapa banbrytande produkter som har en positiv inverkan på ditt välbefinnande.
Vi börjar den kreativa processen från grunden för att inte begränsas av föråldrade konstruktioner.
Vår strategi är djärv: vi vill inte bara förbättra befintliga konstruktioner; vi demolerar dem och startar från grunden.
Det är en revolution, inte en evolution. Denna kreativa destruktion är kärnan i det vi gör och återspeglas i våra unika
konstruktioner. Våra prioriteringar och värderingar dikteras inte av investerare eller aktieägare - vårt team på
FOREO har absolut självständighet för att utveckla de bästa möjliga produktlösningarna.
Våra produkter bryter sig fria från konventioner - för att du förtjänar bättre än vad du hittills har erbjudits.
Vår utmaning är att ifrågasätta konventionellt tänkande och vi gör det genom att arbeta med formbrytande projekt
vid FOREO Institutet, grundat i Stockholm, Sverige. LUNAseriens hudvårdsapparater och den nya ISSA™ seriens
tandvårdsapparater har redan krossat konventioner i hälso-och skönhetsindustrin. Och vi har bara börjat.
Alla mediaförfrågningar skickas till anna.haegerstam@foreo.com

www.foreo.com

5 SKÄL TILL ATT FOREOS HUDVÅRD BLIVIT SÅ POPULÄR

1
Med stilren, smart design är serien överlägsen andra ansiktsborstar. LUNA™ fungerar
annorlunda och är visuellt mer tilltalande - du vill ha den när du ser den. När du testat
kommer du aldrig vilja byta.

2
T-Sonic™ Teknologi (transdermal Sonic Pulsations) refererar till intervaller av hög- och
lågfrekventa vågor som pulserar djupt ned genom hudskikten via silikonborsten och
hjälper att stimulera hudens naturliga processer. Dessa vågor löser upp tilltäppta porer,
avlägsnar orenheter och döda hudceller samt förbättrar hudens absorbtionsförmåga av
hudvårdsprodukter. De hjälper dessutom att mjukgöra mäns hy för en närmare och
behagligare rakning

3
Borsten av silikon är ytterligare ett unikt genombrott i hudvårdsvärlden, som tillsammans
med T-Sonic™ teknologin möjliggör en djupare och skonsammare rengöring. Då silikonet
motverkar bakterietillväxt är borsten extremt hygienisk och dessutom mjukare, lenare och
märkbart mer skonsam än fiberborstar.

4
100% bekvämlighet kommer med varje LUNA™ som smidigt integreras i din dagliga
hudvårdsrutin. Med vattentät design kan du med fördel använda den i duschen och det
slitstarkta materialet gör att du aldrig behöver byta borsthuvud. Du behöver endast ladda
din LUNA™ ett fåtal gånger om året, då den håller minst 300 användningar vid varje
fulladdning.

5
Fullständig trygghet kommer med vetskapen om att varje produkt från FOREO har designats
i Sverige och har utvecklats tillsammans med ledande dermatologer och hudterapeuter.
Varje apparat är tillverkad efter de mest strikta produktionsföreskrifter och kommer med
2-års Produktgaranti och 10-års Kvalitetsgaranti.
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4 SKÄL TILL ATT ISSA™ KOMMER ATT REVOLUTIONERA DENTAL SKÖNHETSVÅRD

1
Ursprungligen utvecklad för klinisk användning, ISSA™ är en revolutionerande tandborste
speciellt utformad för att vårda ditt leende. Med ny funktion, nytt material och ny form
fastställer FOREOs senaste innovation att du efter varje tandborstning lämnas med vita
tänder, en frisk mun och ett självsäkert leende.

2
ISSA™ är världens första eltandborste med borsthuvud i silikon som leder högintensiva
pulser för effektiv rengöring och fläckborttagning. Genom att använda silikonets naturliga
egenskaper kan ISSA™ generera starkare friktion för att effektivt ta bort plack. Den unika
borstdesignen ger 3D flexibilitet för att nå varje vrå i munnen, samtidigt som den erbjuder
en bekväm massage av tandköttet.

3
Den ultrahygieniska, mjuka silikonborsten är skonsam mot tandemaljen och tandköttet,
vilket gör den perfekt för personer med känsligt tandkött, samtidigt som den hjälper till
att förhindra tandköttsrecession. ISSA™ är även den mest hygieniska tandborsten på
marknaden då den är lätt att rengöra och sterilisera. Till skillnad från tandborstar med
nylonstrån, är silikonborsten snabbtorkande och icke-poröst, vilket gör den resistent
mot bakterieuppbyggnad.
Standardborste av nylon

Mjuk borste av silikon

4
ISSA™s ergonomiska design är skapad med din hektiska livsstil i åtanke. Den kräver ingen
laddningsstation och det inbyggda batteriet räcker upp till 356 användningar vid varje
fulladdning. Det slitstarka och hygieniska borsthuvudet behövs endast bytas ut en gång per år,
vilket gör den perfekt till resan. Med ISSA™ kommer dessutom en 2-års produktgaranti och en
10-årig kvalitetsgaranti.
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ISSA™ SERIEN
FOREO är här för att revolutionera tandvårdsindustrin. En ny unik serie av dentala skönhetsapparater vårdar ditt leende med nya metoder. Ingen annan
tandborste kan mäta sig med ISSA™ som erbjuder ett smartare, mer effektivt sätt att få vita tänder, en friskare mun och ett självsäkert leende.

ISSA™ - Vårdar Ditt Leende
Välj mellan 8 olika hastigheter och justera frekvenserna efter komfort och munkänslighet. Ett ergonomiskt
handtag och flexibelt borsthuvud att formas efter dina tänder för att effektivt rengöra en större yta och låta
dig nå de mest svåråtkomliga delarna.

ISSA™ mini - Enkel & Rolig Tandborstning
De sprakande färgerna och den roliga designen av ISSA™ mini gör denna lätta, smidiga eltandborste
perfekt för barn. Den är extra skonsam och har 2 hastigheter som effektivt rengör barns känsliga tänder
och tandkött. ISSA™ mini kommer med föräldrakontroll i form av leendehjälpare med 12-timmars
indikator. Föräldrar kan övervaka sina barns tandborstningsrutiner medan barnen själva tycker att det
är enkelt och roligt att borsta tänderna.

LUNA™ SERIEN
FOREOs högkvalitativa serie av hudvårdsborstar har tagit skönhetsvärlden med storm. LUNA™ serien erbjuder en ny fascinerande metod som vårdar
din hy på bara 2 minuter. Använd tillsammans med dina favorithudvårdsprodukter och beundra en direkt strålande och klarare hy. Vi har rengjort våra
ansikten på samma sätt i årtionden - nu är det dags för en förändring!

LUNA™ - Fullständig Skönhetsvård
LUNA™ är seriens flaggskeppsprodukt och utlovar en mer strålande, visuellt yngre hy på bara
2-minuters användning, morgon och kväll. Förutom rengöring erbjuder LUNA™ även en
Anti-Aging funktion för att reducera synbara ålderstecken. Den har 8 justerbara hastigheter för
optimal effektivitet och komfort och kommer i 3 modeller för olika hudtyper.

LUNA™ mini - Djup, Skonsam Rengöring
En trendig liten rengöringsapparat med unik silikonborste som passar alla hudtyper. LUNA™ mini
utlovar en renare, klarare och visuellt friskare hy på bara 3 dagar. Dess djupa och samtidigt
skonsamma metod rengör porerna på djupet och avlägsnar orenheter som orsakar blemmor och
akne. Upplev den rena känslan och njut av en skonsam mini-ansiktsbehandling vid varje
användning.

LUNA™ for MEN - En renare hy och närmare rakning
LUNA™ for MEN är speciellt utformad för en mans hy och förbereder huden inför rakning för
att förhindra inflammerade hårsäckar och hudirritationer. En duschvänlig apparat som
rengör porer, avlägsnar döda hudceller och ger en fräschare hy. LUNA™ for Men förändrar
radikalt framtiden för mäns hudvård.

LUNA™ LUXE - Hudvårdslyx
LUNA™ LUXE är utan tvekan världens mest lyxiga serie av hudvårdsapparater med en bas av
18-karats massivt guld för kvinnor, en massiv platinabas för män och integrerad Dubbel
T-Sonic™ Teknologi.

FOREOS SKÖNHETSAPPARATER HAR LANDAT HOS...
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