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VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING

AAN DE SLAG

Gefeliciteerd met het nemen van de eerste stap naar het ontdekken van slimmere huidverzorging door 
LUNA™ play plus 2 aan te schaffen. Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding aandachtig door te 
lezen voordat je thuis van alle voordelen van geavanceerde huidverzorgingstechnologie begint te genieten.

LEES VÓÓR GEBRUIK EERST ALLE INSTRUCTIES en gebruik dit product alleen voor de doelstelling die in 
deze handleiding vermeld staat.

LUNA™ play plus 2 OVERZICHT

Verbeter je huidverzorgingsroutine door de schoonheid van T-Sonic™ gezichtsreiniging te ontdekken! Dit 
kleine, maar krachtige apparaat combineert ultrahygiënische siliconen en 8000 T-Sonic™-pulsen per minuut en 
verwijdert tot 99,5% vuil, olie, transpiratie en make-upresten in slechts 1 minuut!

Met een zachte gezichtsmassage en drie nieuwe speelse kleuren zorgt LUNA™ play plus 2 voor een effectieve 
en leuke gezichtsreinigingsroutine, of je nu thuis of onderweg bent! 

DIKKERE TOUCHPOINTS
Verhoogde kromming en dikte 
zorgen voor een diepe reiniging van 
problematische gebieden zoals de 
T-zone, en een nauwkeurigere reiniging 
voor moeilijk bereikbare plaatsen. 

DUNNERE TOUCHPOINTS
Ultrazacht en teder voor een diepe 
en toch subtiele reiniging van 
normale en gevoelige huidtypen, 
inclusief grotere gebieden zoals 
de wangen.

2-ZONE BORSTELKOP 
Biedt een effectieve 
reiniging voor alle 
huidtypen.

T-SONIC™-PULSATIES
8.000 T-Sonic™-pulsen 
per minuut voor een 
diepe en effectieve 
reiniging en ontspannende 
gezichtsmassage.

UNIVERSELE KNOP 
Hiermee wordt het apparaat 
met één druk op de knop 
aan-/uitgezet. 

ULTRA-HYGIËNISCHE SILICONEN
Zijdezacht, sneldrogend en niet-poreus om 
de opbouw van bacteriën te voorkomen, 35x 
hygiënischer dan nylon borstelharen en geschikt 
voor alle huidtypen.

VERTROUWD RAKEN MET JE LUNA™ play plus 2 

WAARSCHUWING: Aanpassingen aan deze apparatuur zijn niet toegestaan.
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LUNA™ play plus 2 GEBRUIKSAANWIJZING

1.  REINIGINGSMIDDEL AANBRENGEN
Verwijder alle make-up, maak het gezicht vochtig en breng je gewone 
gezichtsreiniger aan.  bevochtig de LUNA™ play plus 2 vervolgens en druk 
op de universele knop om het apparaat aan te zetten.

2.  REINIGEN
Druk de zachte siliconen borstelharen zachtjes tegen je huid en beweeg 
het apparaat gedurende 1 minuut in cirkelvormige bewegingen rond je 
gezicht, waarbij je op en neer glijdt langs de neus. Masseer het gebied 
onder de ogen zachtjes met naar buiten gerichte bewegingen. Druk 
nogmaals op de universele knop om de LUNA™ play plus 2 uit te zetten.

3.  AFSPOELEN 
Houd de universele knop nogmaals ingedrukt om het apparaat uit
te zetten. Spoel je gezicht af en dep het droog. Breng vervolgens 
desgewenst andere huidverzorgingsproducten naar keuze aan. 

JE APPARAAT REINIGEN

Maak je apparaat na gebruik altijd grondig schoon. Reinig het borsteloppervlak met water en zeep en spoel 
het daarna af met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of korrelige, exfolianten 
of scrubs, aangezien deze de zachte siliconen van het apparaat kunnen beschadigen. Dep droog met een 
pluisvrije doek of handdoek. Voor een optimaal resultaat raden we je aan om het apparaat na gebruik in te 
spuiten met Silicone Cleaning Spray van FOREO en daarna af te spoelen met warm water.

OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid 
kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.

BELANGRIJK
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:

•  Als je een huidaandoening of medische problemen hebt, raadpleeg dan vóór gebruik een dermatoloog.
•  Reiniging met LUNA™ play plus 2 moet comfortabel zijn. Als niet comfortabel aanvoelt, stop dan

onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
•  Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de gebieden onder de ogen en breng het apparaat niet in

contact met de oogleden of de ogen zelf.
•  Om hygiënische redenen raden we af om je apparaat met iemand anders te delen.
•  Laat je apparaat niet in direct zonlicht liggen en stel het nooit bloot aan extreme hitte of kokend water.
•  Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van

kinderen, evenals door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens.
•  Beëindig het gebruik als dit product op enigerlei wijze beschadigd lijkt. Dit product bevat geen vervangbare

onderdelen.
•  Gezien de efficiënte reinigingsroutine van de FOREO, raden wij je aan om LUNA™ play plus 2 niet langer

dan 3 minuten per keer te gebruiken.
•  Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Als je het

antwoord op je specifieke vraag niet kunt vinden, of als je andere vragen hebt over de werking van het
apparaat, ga dan naar www.foreo.com
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1.

2.

INFORMATIE OVER AFVAL INZAMELEN

Het inleveren van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met 
systemen voor het gescheiden inzamelen van afval)

VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

OPMERKING: Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat 
klaar is om als afval te worden ingezameld.

Dit apparaat bevat een batterij die moet worden verwijderd voordat het apparaat 
wordt ingezameld en die niet bij het huisvuil mogen worden gegooid. Om de 
batterij te verwijderen, schroef je het batterijklepje aan de onderkant van het 
product los. Verwijder vervolgens voorzichtig de batterij erin.

SPECIFICATIES

MATERIALEN:  Lichaamsveilige siliconen, PC + ABS 
KLEUR:  Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
AFMETING:  60 × 65 × 30 mm 
GEWICHT:  57 g 
GEBRUIK:  Tot 600 keer gebruik 
STANDBY:  180 dagen 
MAX GELUIDSNIVEAU:  <50 dB 
INTERFACE:  1 knop

DISCLAIMER

Het gebruik van dit apparaat is op eigen risico. FOREO, noch zijn winkeliers aanvaarden enige 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele letsels of schades, fysiek of anderzijds, die direct of 
indirect het gevolg zijn van het gebruik van dit apparaat. Voorts behoudt FOREO zich het recht voor om deze 
publicatie te herzien en van tijd tot tijd wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder verplichting om 
wie dan ook over dergelijke revisies of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Verklaring over RF-blootstelling: Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan 
straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is geëvalueerd om te 
voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare 
blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

Het kruissymbool op de vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat niet als normaal huishoudelijk afval behandeld 
mag worden, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. 
Door ervoor te zorgen dat je dit apparaat bij het juiste inzamelpunt inlevert, draag je bij de negatieve 
gevolgen op ons milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden als het 
product niet op de juiste manier wordt ingezameld. Het recyclen van materialen helpt tevens onze natuurlijke 
grondstoffen te sparen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van je apparaat contact op met je plaatselijke gemeente of de 
winkelier bij wie je het apparaat gekocht hebt.
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Veelgestelde vragen

1.  HOE ZET IK MIJN LUNA™ play plus 2 AAN? 
Zet je LUNA™ play plus 2 aan door één keer op de universele knop te drukken. 

2.  HOE ZET IK MIJN LUNA™ play plus 2 UIT? 
Als je klaar bent met je routine, druk je eenmaal op de universele knop op je apparaat om het uit te schakelen.

3.  HOE BEGIN IK MIJN EERSTE BEHANDELING? 
Bevochtig je gezicht en breng je gewone gezichtsreiniger aan. bevochtig de LUNA™ play plus 2 vervolgens 
en druk op de universele knop om het apparaat aan te zetten. Druk de zachte siliconen borstelharen zachtjes 
tegen je huid en beweeg het apparaat gedurende 1 minuut in cirkelvormige bewegingen rond je gezicht, 
waarbij je op en neer glijdt langs de neus. Houd de universele knop nogmaals ingedrukt om het apparaat uit 
te zetten. Spoel je gezicht af en dep je gezicht droog, en breng desgewenst andere huidverzorgingsproducten 
naar keuze aan.

4.  WAT WORDT ER BIJ MIJN LUNA™ play plus 2 geleverd?
1x LUNA™ play plus 2-apparaat, 1x basishandleiding. 

5.  HOE VAAK KAN IK MIJN LUNA™ play plus 2 GEBRUIKEN?  
Alle LUNA™-apparaten zijn veilig en zacht genoeg om elke dag, ochtend of nacht te gebruiken. We raden 
je aan om je LUNA™ te gebruiken wanneer je huid grondig gereinigd of dode huidcellen verwijderd moeten 
worden. 

6.  WELKE GEZICHTSREINIGERS KAN IK GEBRUIKEN MET LUNA™ play plus 2? 
Je kunt met de LUNA™ play plus 2 elke gezichtsreiniger gebruiken, maar om je apparaat in optimale 
conditie te houden, dien je reinigingsmiddelen op basis van klei, siliconen of korrelige reinigingsmiddelen te 
vermijden, aangezien deze de siliconen kunnen beschadigen. 

7.  WAT MAAKT DE LUNA™ play plus 2 EFFECTIEVER DAN REINIGINGSAPPARATEN MET NYLON 
BORSTELHAREN?
LUNA™ play plus 2 is volledig gemaakt van ultrahygiënische siliconen, die sneldrogend en niet-poreus is om 
ophoping van bacteriën te voorkomen, waardoor het 35x hygiënischer is dan borstels met nylon borstelharen. 
Met extra zachte en gladde siliconen aanraakpunten, glijdt de LUNA™ play plus 2 zachtjes over je gezicht 
zonder aan je huid te trekken of je huid uit te rekken. Met behulp van T-Sonic™-pulsaties zorgt LUNA™ play 
plus 2 voor een diepe, maar zachte reiniging, waarbij 99,5%* vuil, olie, transpiratie en make-upresten worden 
verwijderd.

8.  WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE LUNA™ play plus EN DE LUNA™ play plus 2? 
De LUNA™ play plus 2 is dubbel zo krachtig en reinigt dubbel zo sterk, voor een nog effectievere 
gezichtsreiniging. 30% zachtere siliconen borstelharen betekenen dat LUNA™ play plus 2 moeiteloos over 
je gezicht glijdt, zonder aan je huid te trekken of je huid uit te rekken, om de natuurlijke elasticiteit van de 
huid te behouden. Met 200 extra gebruiksmogelijkheden biedt de LUNA™ play plus 2 nu maximaal 600 
gebruiksmogelijkheden! En om het nog leuker te maken, is de LUNA™ play plus 2 verkrijgbaar in drie 
prachtige nieuwe kleuren: 'Peach of Cake!', 'Minty Cool!' en 'I Lilac You!'.

9.  WAT IS T-SONIC™-TECHNOLOGIE? 
De uiterst efficiënte motor die je LUNA play plus 2-apparaat aandrijft, kan meer dan 8.000 omwentelingen per 
minuut leveren. Deze snelle beweging genereert subtiele oscillaties, die we T-Sonic-pulsaties noemen. De 'T' 
in T-Sonic is een afkorting voor transdermaal - zo genoemd omdat deze pulsaties door de buitenste huidlagen 
gaan, de bloedstroom stimuleren en onzuiverheden in de poriën losmaken.

10.  IS LUNA™ play plus 2 GESCHIKT VOOR ALLE HUIDTYPEN?  
Ja, LUNA™ play plus 2 is geschikt voor alle huidtypen. De borstel met dubbele zone heeft twee soorten 
siliconen aanraakpunten voor een optimale gezichtsreiniging. De dunnere aanraakpunten op het grootste 
deel van de opzetborstel zijn ultrazacht en zacht tot diep, maar reinigen toch subtiel de normale en 
gevoelige huidgebieden, inclusief grotere gebieden zoals de wangen. De dikkere aanraakpunten aan de 
bovenkant van de opzetborstel hebben een grotere kromming en dikte om een diepe reiniging te bieden 
voor problematische gebieden zoals de T-zone, en een nauwkeurigere reiniging voor moeilijk bereikbare 
plaatsen.

11.  KAN IK DE LUNA™ play plus 2 GEBRUIKEN ALS IK HUIDCONDITIES ZOALS ACNE OF ECZEEM OF ALS 
IK EEN COSMETISCHE INGREEP ZOALS BOTOX HEB ONDERGAAN?  
We adviseren iedereen die aan een ernstige huidaandoening lijdt of een cosmetische ingreep heeft 
ondergaan, om hun arts of huidverzorgingsdeskundige te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken.
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12. HOE REINIG IK MIJN LUNA™ play plus 2?
Was het apparaat met water en zeep, spoel het af met warm water en dep het droog met een pluisvrije 
doek of handdoek. Voor een optimaal resultaat raden we je aan om het apparaat na gebruik in te 
spuiten met Silicone Cleaning Spray van FOREO en daarna af te spoelen met warm water. Gebruik nooit 
schoonmaakproducten die alcohol, benzine of aceton bevatten, aangezien deze de huid kunnen irriteren en 
de siliconen kunnen beschadigen.

13.  WAT MOET IK DOEN ALS MIJN LUNA™ play plus 2 NIET AANGEZET OF UITGEZET KAN WORDEN?
Als de LUNA™ play plus 2 niet wordt geactiveerd wanneer je op de universele knop drukt, is de batterij 
mogelijk leeg. Als de LUNA™ play plus 2 niet kan worden uitgezet of de universele knoppen niet reageren, 
kan het zijn dat de microprocessor tijdelijk defect is. Houd de universele knop ingedrukt om het apparaat 
opnieuw op te starten. 
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