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INTRODUÇÃO 

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo na descoberta de um cuidado da pele mais inteligente ao adquirir o 

BEAR™ mini. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado da pele, 

leia atentamente as instruções contidas neste manual. 

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize o produto somente conforme previsto e descrito 

neste manual. 

USO PREVISTO: o BEAR™ mini foi concebido para estimular o rosto e o pescoço e é indicado para uso cosmético, 

sem prescrição. 

   ADVERTÊNCIA:NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. 

INTRODUÇÃO AO BEAR™ mini 
Conheça o BEAR™ mini - o aparelho inteligente com microcorrentes faciais tonificantes que combina microcorrentes 

superiores e pulsações T-Sonic™ para firmar a pele, deixando o contorno do rosto mais definido e jovem em minutos! 

O BEAR™ mini pode ser usado como parte da sua rotina de cuidado da pele, de manhã ou de noite. Escolha uma 

das várias sessões de treinos faciais conduzidas pelo aplicativo, com 3 intensidades ajustáveis de microcorrentes para 

recarregar a pele e ajudar a diminuir os sinais da idade. Durante as sessões com microcorrentes, suaves pulsações T-

Sonic™ massageiam o rosto, deixando a pele mais radiante e melhorando a absorção do SERUM SERUM SERUM antes 

do tratamento e dos seus produtos de pele favoritos logo após. 

Graças ao Anti-Shock System™ do BEAR™ mini, um sistema integrado que usa sensores ultrainteligentes para medir 100 

vezes por segundo a resistência da sua pele à eletricidade, a intensidade das microcorrentes é ajustada automaticamente 

em apenas 0,002 segundos (mais rápido que um piscar de olhos!) para melhor se adaptar à pele. O Anti-Shock System™ 

elimina qualquer possibilidade de choque elétrico, para maior segurança e eficácia e um tratamento que entrega sempre 

a mesma qualidade a cada uso. 

CONHECENDO O BEAR™ mini 
ANTI-SHOCK SYSTEM 

ESFERAS DE MICROCORRENTES 
Emitem microcorrentes superiores 

diretamente na pele, melhorando 

seu tônus. 

PULSAÇÕES  T-SONIC™ 
Melhoram a absorção dos 

PORTA DE CARREGAMENTO 
Até 90 usos por carga*. 

Mede resistência da pele e ajusta 

a intensidade das microcorrentes, 

para maior segurança e conforto. 

BOTÃO UNIVERSAL 
Liga e desliga o aparelho e 

ativa o Bluetooth no modo de 

pareamento. 

INDICADOR LUMINOSO DE 
produtos e massageiam 

suavemente o rosto para 

deixar a pele mais radiante. 

DESIGN SUECO INTELIGENTE 
Levemente curvado para se 

  BLUETOOTH 
Pisca para indicar quando o 

aparelho está em modo de 

pareamento por Bluetooth. 

3 INDICADORES DE 

encaixar no contorno do rosto e 

leve para uso em qualquer lugar. 
FRENTE VERSO INTENSIDADE 

Acendem para indicar a intensidade 

de microcorrentes configurada no 

aparelho. 

AMOSTRA SÉRUM 2ML 
Melhora a condutividade e 

os resultados. 

CARREGADOR USB 
Recarregue onde quiser, quando 

quiser, com o cabo USB. 

APLICATIVO INTERATIVO 
Acesse os treinos faciais e mais 

opções de intensidade. 

SUPORTE 
Protege e exibe o seu 

BEAR™. 

Baseado num tratamento de 1 minuto por uso. 

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO 



3  

ADVERTÊNCIAS 
PARA MAIOR SEGURANÇA 

 
• Tonificar a pele usando o BEAR™ mini é um processo confortável – se sentir qualquer desconforto ou irritação, 

interrompa imediatamente o uso e consulte um médico. 

• Não use na região do peito, nos olhos (músculo circular da cavidade orbital), parte óssea do pescoço ou genitais/ 

virilha. 

• Não use em peles vermelhas, sinais com relevo, artérias principais (por ex, carótida), capilares dilatados, implantes 

metálicos, áreas infectadas ou áreas em que não há sensação. 

• Não use o aparelho para tratar rosácea, sinais, verrugas, feridas abertas, lesões cancerosas ou qualquer outro 

problema de pele. 

• Não use se sofrer de uma doença preexistente como epilepsia, doenças hemorrágicas, câncer, tumores ou transtornos 

de percepção. 

• Não use caso tenha passado por um tratamento a laser, peeling químico ou qualquer outra forma de lesão ou dano 

à pele. 

• Não use caso tenha realizado uma cirurgia plástica no rosto. 

• Não use caso possua um dispositivo médico implantado ou qualquer outro instrumento eletrônico ou aparelho 

auxiliar. 

• Equipamentos de monitoramento eletrônico, como um monitor de ECG ou alarme de ECG, podem não operar 

corretamente quando o aparelho estiver em uso. 

• O BEAR™ mini não deve ser usado em, perto de ou por crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais 

reduzidas. É necessário supervisão cuidadosa sempre que esse aparelho for usado, limpado ou guardado perto de 

crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas. 

• Os efeitos de longo prazo das microcorrentes são desconhecidos. 

• Ainda não se sabe se é seguro usar o aparelho durante a gravidez. Se estiver grávida, consulte o seu médico antes 

de usar o aparelho. 

• Se você possui um problema de pele ou qualquer preocupação médica, consulte um médico antes de usar. 

• Se você possui uma doença cardíaca diagnosticada ou suspeita, siga as recomendações do seu médico. 

• Tenha muito cuidado ao tonificar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios 

olhos. 

• Você talvez perceba luzes piscando ao usar o aparelho - isso é resultado de um estímulo ao nervo óptico. Se essa 

condição ocorrer constantemente sem usar o aparelho, consulte um médico. 

• Uma leve sensação de formigamento pode ocorrer ao usar o aparelho, o que é normal e nenhum motivo de preocupação. 

Reduzir a intensidade pode amenizar ou eliminar essa sensação. 

• Devido à eficiência das rotinas tonificantes FOREO, recomendamos não usar o aparelho BEAR™ mini por mais de 3 

minutos de cada vez. 

• Por questões de higiene, não recomendamos dividir seu aparelho BEAR™ mini com outra pessoa. 

• Não use enquanto estiver dirigindo ou operando maquinário pesado. 

• Não use o aparelho enquanto ele estiver ligado na tomada. 

• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho. 

• Não use o aparelho se estiver superaquecido ou se suspeitar que não está funcionando corretamente. 

• Evite deixar o BEAR™ mini diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente. 

• O BEAR™ mini deve estar totalmente seco antes de ativar a função de microcorrente. Não use o aparelho se ele 

esteve submerso em água ou se suas mãos estiverem molhadas. 

• Esse aparelho só deve ser usado com um adaptador de tomada SELV (segurança extra para baixas voltagens). 

• Recomendamos usar uma fonte de energia conforme com a norma IEC60950 para recarregar o aparelho. 

• Antes de recarregar o aparelho, certifique-se que o plugue e a tomada estão totalmente secos. Caso não estejam, 

pode haver um choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. 

• Não use o aparelho enquanto estiver recarregando. Interrompa o uso se o aparelho ou carregador não estiver 

funcionando corretamente ou se parecerem danificados de alguma forma. Use unicamente o cabo de força fornecido 

com o aparelho. 

• A bateria precisa ser removida do aparelho antes do descarte. O aparelho deve ser desconectado da tomada ao 

remover a bateria e a bateria deve ser descartada de forma segura. 

• Este produto não possui peças reparáveis. 

• Este aparelho foi concebido para uso cosmético no rosto e no pescoço. Qualquer consequência negativa que resulte 

do uso incorreto, aplicação em outras áreas do corpo, conexão a uma fonte de energia de voltagem inadequada, uso 

com uma solução ou esferas sujas, ou qualquer outra aplicação inadequada não são de responsabilidade da FOREO. 

• Use este aparelho unicamente para o uso previsto conforme descrito neste manual. Se não encontrar a resposta à sua 

pergunta, ou se tiver qualquer outra dúvida sobre o funcionamento do aparelho, acesse foreo.com. 
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1 

2 

Limpe e seque bem seu rosto e pescoço de 

modo a não deixar nenhum tipo de resíduo. 

3 

Aplique o SERUM SERUM SERUM na pele e 

espalhe de maneira uniforme por todas as 

áreas que deseja tratar. Massageie até ter 

sido totalmente absorvido. 
 

Para Rotinas pré-selecionadas: 

Selecione o tratamento de microcorrentes 

desejado no aplicativo FOREO For You. 

Acompanhe as instruções no aplicativo e 

continue o tratamento. O aparelho desligará 

automaticamente quando a rotina for concluída. 

Para o Modo manual: 

i) Pressione o botão universal para ativar 

as microcorrentes. As luzes abaixo do 

botão universal indicam a intensidade de 

microcorrente selecionada. Você pode alterar a 

intensidade pressionando rapidamente o botão 

universal uma vez para cada nível. Para desligar 

as pulsações T-Sonic™, pressione o botão 

universal duas vezes. Use o aplicativo para ter 

acesso a mais opções de intensidade. 

ii) Pressione levemente as duas esferas 

metálicas contra o rosto e deslize suavemente 

o aparelho pelas maçãs do rosto e testa, em 

volta dos lábios, e no maxilar e pescoço, 

conforme desejado. Verifique que as duas 

esferas de microcorrentes estão em contato 

com a pele a todo momento. Para melhores 

resultados, sempre deslize o aparelho devagar, 

com movimentos para cima e usando uma leve 

pressão. 

iii) Ao concluir o tratamento, pressione o botão 

universal e mantenha por 3 segundos para 

desligar o aparelho. 

4 Aplique outro produto de cuidado da pele, 

se desejar. 

COMO USAR O BEAR™ mini 

ATENÇÃO:O BEAR™ mini PRECISA ESTAR TOTALMENTE SECO ANTES DE INICIAR SEU TRATAMENTO COM 

MICROCORRENTE. 

Para desbloquear e registrar seu aparelho antes do primeiro uso, baixe o aplicativo FOREO For You. Conecte-o ao 

aplicativo através do Bluetooth no seu smartphone e pressione o botão universal do BEAR™ mini para sincronizar o 

aparelho ao aplicativo e ajustar as microcorrentes desejadas. 
 

 
 

COMO LIMPAR O BEAR™ mini 

Sempre limpe bem o BEAR™ mini após o uso. Lave as esferas metálicas e a superfície em silicone com água e sabão, 

e enxágue com água morna. Seque com um pano ou toalha não abrasivos e que não soltem fiapos. Recomendamos 

usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna após cada uso para melhores resultados. 

 
OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a pele e 

danificar o silicone. 
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SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 

Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do BEAR™ mini: 

Se o BEAR™ mini não liga ao pressionar o botão universal: 

• A bateria está vazia. Recarregue com o carregador USB por até 1,5 hora até estar totalmente recarregado e em 
seguida mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho. 

 
Se o BEAR™ mini não desliga e/ou o botão universal não responde: 

•opOromceicsrsador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o 

aparelho. 

 
Se o BEAR™ mini não sincroniza com o aplicativo FOREO For You: 

• Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar. 

• Feche o aplicativo FOREO For You e abra-o novamente. 

•erVifique se o aplicativo precisa ser atualizado na app store do seu celular. 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 

REGISTRO DE GARANTIA 

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu produto através do aplicativo FOREO For You ou acesse foreo. 

com/productregistration para mais informações. 

 
GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS 

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra 

defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do uso normal deste produto. A garantia cobre as peças 

que afetam o funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou 

danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho 

(ou seus acessórios) anulará a garantia. 

 
Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir 

o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá- 

la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o 

período de garantia. 

 
Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a 

opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus 

direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma. 

INFORMAÇÃO DE DESCARTE 

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua 

vizinhança ou no local de compra. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

MATERIAIS: Silicone biocompatível, ABS, PC, 

liga de zinco cromado 

CORES: Fuchsia / Mint 

DIMENSÕES: 57x56x32mm 

PESO: 52g 

BATERIA: Li-ion 520mAh 3.7V 

ALIMENTACAO: Cabo de recarga USB de 5V. 

ADAPTADOR DE TOMADA USB: use somente 

dispositivos aprovados pela IEC-60950 ou 

IEC-62368 (NÃO fornecido pela FOREO). 

USO: Até 90 usos por carga* 

BATERIA NO MODO DE ESPERA: 90 dias 

FREQUÊNCIA:185 Hz 

NÍVEL MAX. DE RUÍDO: <50dB 

INTERFACE: 1 botão 

* Baseado num tratamento de 1 minuto por uso. 

 

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem 

responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse 

aparelho. A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem 

obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. 

http://www.foreo.com/
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INFORMACOES QUANTO A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA 

(EMC) 

BEAR & BEAR mini atendem aos padrões de compatibilidade eletromagnética conforme Norma NBR IEC60601-1- 

2:2014. Entretanto, precauções especiais tem que ser observadas: 

 

ATENCAO: 

• Uso deste equipamento adjacente ou empilhado a outro equipamento deve ser evitado porque pode resultar em 

operação tal uso seja necessário inapropriada. Se tal uso seja necessário, deve-se verificar se os dois equipamentos 

estão operando normalmente. 

•elAhopsarportátil de comunicação por RF (Rádio Frequência) incluindo periféricos tais como cabos-antena e antenas 

externas devem estar distância de no mínimo 30 cm de qualquer parte do aparelho, incluindo cabos especificados 

pela FOREO, Caso contrário, pode ocorrer a degradação da performance do monitor. 

•usOo de cabos ou acessórios não fornecidos ou especificados pela FOREO podem resultar no aumento de emissões 

eletromagnéticas ou redução da imunidade eletromagnética do aparelho e resultar em um desempenho inapropriado. 

• Consulte mais orientações abaixo sobre as condições de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) nas quais o 

aparelho deve ser usado: 

 
 

Tabela 1: Limites de EMISSAO e conformidades: 
 

Fenomeno Limites de Emissao Conformidade 

Emissões de Radio Frequência (RF) 

conduzida e irradiada 
CISPR 11 Grupo 1, Classe B 

OBSERVAÇÃO: Testes de emissão de distorção harmônica, flutuações de voltagem e “Flicker” não sao aplicáveis. 

 

Tabela 2: Níveis de Teste de Imunidade: 
 

Fenomeno Padrao Basico de EMC Níveis de Teste de Imunidade 

Descarga Eletrostatica IEC 61000-4-2 
±8 kV contato 
±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV ar 

Campos electromagneticos irradiados 
por RF 

 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz a 2,7 GHz 

80% AM a 1 kHz 

Campos de proximidade de 
equipamentos de comunicação de RF 
sem fio 

 
IEC 61000-4-3 

 
Ver Tabela 3 

Campos magneticos de frequencia de 
alimentação de rede 

IEC 61000-4-8 
30 A/m 
50Hz 

NOTA: Testes de imunidade para rajadas elétricas rápidas ou temporárias, sobretensão Fase-Fase ou Fase-Terra, 

perturbações causadas por campos de RF, quedas ou interrupções de tensão não são aplicáveis. 
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Tabela 3: Especificações dos testes para proximidade de campos gerados por equipamentos de comunicação por 

wireless por Radio Frequência, RF. 
 

Frequencia de Testes (MHz) Modulação de Pulso Nivel de Imunidade aplicado (V/m ) 

385 18 Hz 27 

450 18 Hz 28 

710 
715 

870 

 
217 Hz 

 
9 

810 
870 

930 

 
18 Hz 

 
28 

1720 
1845 

1970 

 
217 Hz 

 
28 

28 217 Hz 28 

5240 
5500 

5785 

 
217 Hz 

 
9 

 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os utilizadores deste dispositivo fazem-no por sua conta e risco. Nem a FOREO 

nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos, físicos ou não, 

resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Para além disso, a FOREO reserva-se ao direito 

de rever este documento e de realizar alterações periodicamente aos seus conteúdos sem obrigação de notificar 

qualquer pessoa em relação a estas revisões ou alterações. 

 
CUIDADO: As alterações ou modificações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável 

pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador de usar o equipamento  

 
ANATEL Seal: 

 
NOTA: Este equipamento não tem diretio a proteção contra intereferencia prejudicial e não pode causar interferência 

em sistemas devidamente autorizados 
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PERGUNTAS FREQUENTES 

INFORMAÇÃO BÁSICA SOBRE O BEAR™ mini 

O QUE DEVO FAZER APÓS RECEBER O MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Parabéns! Você está prestes a descobrir um cuidado da pele inteligente. Antes de mais nada, baixe o aplicativo 

FOREO For You gratuitamente para desbloquear e registrar o seu aparelho. (Para mais informações acesse a seção 

abaixo intitulada ‘O APLICATIVO’). 

COMO FAÇO PARA COMEÇAR MEU PRIMEIRO TRATAMENTO? 

Primeiro, limpe e seque bem seu rosto e pescoço. Em seguida, aplique o SERUM SERUM SERUM da FOREO e espalhe 

de maneira uniforme por todas as áreas que deseja tratar. Por último, selecione a rotina de tratamento facial que 

deseja dentro do aplicativo ou siga o passo a passo do modo manual, que pode ser encontrado mais acima ou no 

Manual do Usuário que acompanha o seu aparelho BEAR™ mini. 

COMO FAÇO PARA LIGAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Pressione o botão universal do BEAR™ mini para ligá-lo. O indicador luminoso pisca para avisar que o aparelho está 

no modo de pareamento por Bluetooth. 

COMO FAÇO PARA DESLIGAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Pressione o botão universal e mantenha por 3 segundos para desligar o aparelho. Ao completar uma rotina pré- 

configurada, o aparelho desliga automaticamente. 

O QUE ESTÁ INCLUSO COM MEU APARELHO BEAR™ mini? 

1 aparelho BEAR™ mini, 1 amostra de 2ml do SERUM, 1 carregador USB, 1 Manual do Usuário, 1 Guia de Iniciação 

Rápida & 1 Suporte. 

O APARELHO BEAR™ 

COM QUE FREQUÊNCIA POSSO USAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

O BEAR™ mini é seguro e delicado o suficiente para ser usado todos os dias, de manhã ou de noite. 

Recomendamos usar o BEAR™ mini uma vez por período de 24 horas, para um tratamento de 2 minutos.

AS MICROCORRENTES SÃO SEGURAS? 

As microcorrentes do BEAR™ mini são uma tecnologia tonificante segura e indolor unicamente quando usadas com o 

sérum protetor, necessário para uma melhor condutividade. O BEAR™ mini NUNCA deve ser ativado perto da água 

ou em qualquer superfície molhada. 

É MAIS EFICAZ USAR UMA INTENSIDADE DE MICROCORRENTES MAIS ALTA? 

Sim. Uma intensidade de microcorrentes mais alta significa uma potência maior, o que resulta em mais energia 

penetrando mais profundamente na pele, e portanto um tratamento mais eficaz. No entanto, cada pele é diferente 

- é por isso que recomendamos fortemente que o aparelho seja testado primeiro (com o SERUM SERUM SERUM) 
começando pelo nível 1, a intensidade mais baixa de microcorrentes, e aumentando gradualmente para ver qual 
intensidade de microcorrentes é melhor para você.

POSSO AJUSTAR A INTENSIDADE DAS MICROCORRENTES? 

Sim, você pode ajustar a intensidade de microcorrentes manualmente pressionando rapidamente o botão universal 

uma vez para cada nível, ou selecionando a intensidade desejada através do aplicativo. 

POSSO AJUSTAR AS PULSAÇÕES T-SONIC™? 

Sim, para ligar e desligar as pulsações T-Sonic™, basta pressionar duas vezes seguidas o botão universal do aparelho 

ou alterar a configuração através do aplicativo. 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O BEAR™ & O BEAR™ mini? 

Tanto o BEAR™ quanto o BEAR™ mini usam microcorrentes para estimular o rosto e o pescoço, firmando e 

tonificando a pele para melhorar sua aparência. No entanto, o BEAR™ mini foi desenvolvido para um treino facial mais 

específico e possui para isso esferas menores que se encaixam facilmente nos diferentes pontos do rosto, além de 

uma faixa menor de 3 intensidades de microcorrentes. Já o BEAR™ possui esferas médias que cobrem uma 

superfície maior do rosto, mas também oferecem um tratamento preciso em cada linha do rosto. O BEAR™ também 

possui uma faixa maior com 5 intensidades de microcorrentes, que são mais fortes que as do BEAR™ mini.  

QUAL A DURAÇÃO DE CADA TRATAMENTO PRÉ-CONFIGURADO DE MICROCORRENTES? 

A duração das rotinas varia de 1 a 2 minutos, dependendo da zona a ser tratada. 
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O APLICATIVO 

POR QUE EU PRECISO BAIXAR O APLICATIVO FOREO ANTES DE USAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Todos os produtos FOREO ativados pelo aplicativo precisam ser desbloqueados através do aplicativo FOREO For You 

antes do primeiro uso. Isso ajuda a protegê-lo de produtos FOREO falsificados ou copiados e torna o processo de 

registro de garantia mais fácil, protegendo assim o seu investimento. 

COMO FAÇO PARA PAREAR MEU APARELHO BEAR™ mini AO APLICATIVO FOREO? 

Baixe o aplicativo FOREO For You no seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Pressione o botão universal do 

aparelho uma vez para ligá-lo. Uma luz branca pisca para avisar que o aparelho está em modo de pareamento. Siga as 

instruções do aplicativo para registrá-lo e parear o seu aparelho BEAR™ mini. 

MEU APARELHO BEAR™ mini FUNCIONA SEM O APLICATIVO? 

Sim, você pode usar o aparelho manualmente sem necessidade de conectá-lo ao aplicativo FOREO For You. No 

entanto, para desbloquear o aparelho antes do primeiro uso, você deve registrá-lo através do aplicativo FOREO For 

You e configurar suas preferências. Para ativar uma rotina facial pré-configurada, é necessário passar diretamente pelo 

aplicativo. A partir daí, sua rotina ficará automaticamente sincronizada no aparelho. 

 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS & MANUTENÇÃO 

COMO SABER SE ESTOU USANDO MEU APARELHO BEAR™ mini CORRETAMENTE? 

Ao usar seu aparelho BEAR™ mini, verifique que as duas esferas de microcorrentes estão em contato com a pele a 

todo momento. Se as duas esferas não estiverem tocando a pele, o botão universal ficará ligado. Quando esta luz 

desliga significa que você está usando o aparelho corretamente. 

O MEU APARELHO ESTÁ PISCANDO CONSTANTEMENTE. O QUE ISSO QUER DIZER? 

Uma luz piscando em volta do botão universal significa que o aparelho está em modo de pareamento por Bluetooth 

ou que o aparelho precisa ser recarregado. Siga as instruções no aplicativo para conectar seu aparelho. 

COMO FAÇO PARA RECARREGAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

O BEAR™ mini pode ser recarregado via USB, sendo que 1,5 hora de recarga entrega até 90 usos (com base em  

um tratamento de 1 minuto por uso). Os indicadores luminosos de intensidade abaixo do botão universal piscam 

enquanto o aparelho está carregando para indicar quanta bateria ele possui. Quando todos os indicadores estiverem 

acesos, quer dizer que seu aparelho já está totalmente carregado. 

COMO FAÇO PARA LIMPAR MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Certifique-se que o aparelho está desligado e lave-o com água e sabão, enxágue com água morna e seque com um 

pano ou uma toalha não abrasivos e que não soltem fiapos. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da 

FOREO e enxaguar com água morna após cada uso para melhores resultados. 

 
SERUM SERUM SERUM 

PRECISO USAR O SERUM SERUM SERUM DA FOREO COM MEU APARELHO BEAR™ mini? 

Sim, é essencial usar nosso SERUM SERUM SERUM com o aparelho pois o sérum cria uma barreira condutora que 

permite transmitir as microcorrentes de maneira segura e eficaz para sua pele. 

POR QUE O SERUM SERUM SERUM É COMPATÍVEL COM APARELHOS DE MICROCORRENTES? 

Nosso SERUM SERUM SERUM foi especialmente formulado com ingredientes condutores como a glicerina, que 

permite que as microcorrentes de aparelhos como o BEAR™ mini atuem perfeitamente na pele sem causar dor. 

O SERUM SERUM SERUM É UM PRODUTO CRUELTY FREE? 

Sim, SERUM SERUM SERUM é cruelty free, o que significa que ele não foi testado em animais. 

O SERUM SERUM SERUM CONTÉM ALGUM DESREGULADOR HORMONAL? 

Não, nossa fórmula limpa foi desenvolvida sem nenhum desregulador  hormonal. 

POSSO RECICLAR O FRASCO DO SERUM SERUM SERUM APÓS O USO? Sim, o frasco é reciclável. 
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