
PRZYRZĄD DO GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZANIA 

TWARZY DO SKÓRY & BEARD

INSTRUKCJA ONLINE 



POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE 

PULSACJE T-SONIC™

6 poziomów natężeń i 8 000 
pulsacji na minutę zapewnia 
głębokie i skuteczne 
oczyszczanie.

SILIKON ODPORNY NA 
BAKTERIE 
35 razy bardziej higieniczny 
niż włosie nylonowe, nie 
zawiera BPA i ftalanów, 
odpowiedni do każdego 
rodzaju skóry. 

ELEGANCKI SZWEDZKI DESIGN 
Dopasowana do każdego rodzaju 
skóry, nie ma konieczności wymiany 
główki szczoteczki. 

INTERAKTYWNA APLIKACJA 
FOREO 

Kontroluje ustawienia urządzenia 
i dobiera preferencje użytkownika 

GNIAZDO ŁADOWANIA 
Do 650 zastosowań na 
jedno ładowanie. 100% 
wodoodporna obudowa.

PODRÓŻNE ETUI 
Wygodne przechowywanie 

urządzenia do 
pielęgnacji skóry w podróży 

PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

PIERWSZE KROKI 
Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku inteligentniejszej pielęgnacji skóry poprzez nabycie produktu LUNA™ 3 MEN. Zanim 

zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, 

aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji. 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

opisanym w niniejszej instrukcji. 

OSTRZEŻENIE: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA. 

LUNA™3 MEN WPROWADZENIE 
Poznaj LUNA™3 MEN, przyrząd do oczyszczania twarzy, który zadba o Twoją skórę, abyś Ty nie musiał tego robić. Dzięki delikatnym, 

ale stanowczym silikonowym punktom dotykowym i technologii T-Sonic™, LUNA™3 MEN oczyszcza i pielęgnuje skórę oraz zarost, 

usuwając z twarzy zanieczyszczenia z całego dnia w zaledwie 1 minutę, podczas gdy ukierunkowany, ujędrniający masaż twarzy 

zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, dzięki czemu skóra wygląda na napiętą i pełną energii. 

Używana w ramach Twojego codziennego, rutynowego oczyszczania, LUNA™ 3 MEN w trybie oczyszczania wykonuje pulsacje 

T-Sonic™, aby zapewnić oczyszczanie głębsze, niż mycie ręczne, usuwając brud, sebum oraz martwe komórki skóry, aby zredukować

wypryski, usunąć wrastające włoski, zapobiec podrażnieniom po goleniu i pomóc ostrzom golarki przetrwać do 2x dłużej.

Tryb masażu ujędrniającego polega na odwróceniu urządzenia LUNA™3 MEN i dociśnięciu koncentrycznie ułożonych wypukłych linii 

z tyłu urządzenia do skóry. Delikatne pulsacje T-Sonic™ zapewniają relaksujący masaż, który pomaga zmniejszyć widoczne oznaki 

starzenia. 
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PRZEWÓD USB 
Ładuj kiedy i gdzie chcesz 

za pomocą kabla USB 

KONCENTRYCZNE WYPUKŁE 
LINIE 
Zapewnia ujędrniający masaż twarzy, 
który zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek. 

UNIWERSALNY PRZYCISK 
ZASILANIA 
Włącza i wyłącza urządzenie oraz 
uruchamia w urządzeniu tryb 
parowania Bluetooth. 

KONTROLKA WSKAŹNIKA 
Miga, aby wskazać, kiedy urządzenie 
jest w trybie parowania Bluetooth oraz 
kiedy musi zostać naładowane. 
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APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby 
odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:

1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
 2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
 3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
 4. Wybierz gamę urządzeń.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją 
mobilną.
 6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.
 
 Urządzenie będzie już gotowe do użytku!

Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące 
używania i konserwacji urządzenia LUNA™ 3 MEN, ustawienia, 
zaprogramowane zabiegi wideo oraz funkcję znalezienia utraconego 
urządzenia.

USTAWIENIA
Ustaw preferencje trybu oczyszczania, a urządzenie zapamięta je do 
użytku w trybie offline.
 Wybierz czas oczyszczania w zakresie do 240 sekund oraz jedną z 16 
intensywności pulsacji T-Sonic™ dla każdej części twarzy – zarówno dla 
polików, czoła, jak i szczęki.

ZABIEGI
Wybierz spośród 4 zaprogramowanych wstępnie rutyn masażu i 
wykonaj proste instrukcje wideo..

•  Eyes on the Prize: zabieg miejscowy okolic skroni, pod oczami i łuku 
brwiowego (2 min)

•  Nothing but Neck: unosi i ujędrnia szyję oraz dekolt (2 min) 
•  Magic Mouth: zabieg miejscowy kącików ust, szczęki i szyi (2 min)
•  Contour Crazy: rzeźbi policzki, szczękę i szyję (4 min)

Funkcje oczyszczania i masażu oferują tryb lustra, dzięki któremu 
można użyć urządzenia przenośnego jako lustra podczas 
przeprowadzania zabiegów oczyszczających i masaży.
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JAK STOSOWAĆ LUNA™ 3 MEN 

UWAGA: Jeśli długie silikonowe włosie zaplącze się, delikatnie przeczesz je w jednym kierunku, aby powróciło 
do swojej normalnej pozycji. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
Zawsze dokładnie oczyść szczoteczkę LUNA™3 MEN po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a 
następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów 
złuszczających lub peelingu, ponieważ mogą uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. Osusz 
niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie 
szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą. 

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ 
mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon. 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Micro-Foam Cleanser

Ta kremowa pianka oczyszczająca zmienia się w delikatne mikrobąbelki, które delikatnie 
usuwają ukryte głęboko w porach nieczystości, oczyszczają skórę oraz usuwają nadmiar 
sebum. Specjalna formuła zawierająca odnawiające skórę aminokwasy i witaminę E pomaga 
nawilżać i chronić skórę, więc pozostawią ją miękką i wyglądającą na odżywioną.

Prze tes towana  przez  dermato logów -  bezzapachowa -  wegańska  -  n ie tes towana  na  
zw ie r zę tach

SERUM SÉRUM SERUM

Ultrałagodząca formuła ułatwia przesuwanie urządzeń po skórze i doskonale współpracuje z 
trybem masażu ujędrniającego LUNA™ 3 MEN, które zwiększa skuteczność działania serum. 
Przeciwutleniające działanie skwalanu sprawia, że skóra wygląda młodo i zdrowo, a kwas 
hialuronowy zatrzymuje wilgotność dla miększej, gładszej i super nawilżonej cery.

Prze tes towana  przez  dermato logów -  bezzapachowa -  n ie tes towana  na  zw ie r zę tach

1. Zwilż twarz i nałóż swój ulubiony codzienny kosmetyk do mycia 
twarzy. Następnie zwilż urządzenie. 

2. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby uruchomić Twoje 
urządzenie. 

3. Oczyszczaj okrężnymi ruchami policzki oraz czoło i podbródek, 
przesuwając w górę i w dół nosa. 

4. Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 
sekundy. 

5. Spłucz i delikatnie osusz twarz. 

TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO 

1. Przed wciśnięciem uniwersalnego przycisku zasilania w celu 
uruchomienia urządzenia, nałóż wybrane serum na czystą, 
osuszoną skórę w celu uzyskania najlepszych rezultatów. 

2. Przyciśnij koncentryczne wypukłe linie z tyłu urządzenia do skóry i 
powoli przesuwaj po policzkach, czole i podbródku, ruchem w 
górę, w kierunku linii włosów, lekko naciskając. 

3. Następnie zastosuj ulubiony kosmetyk nawilżający. 

*Urządzenie automatycznie wyłączy się po 1 minucie.

TRYB OCZYSZCZANIA 



WAŻNE 
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: 

• Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawią się jakiekolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem skonsultuj się z
dermatologiem.

• Używanie szczoteczki LUNA™ 3 MEN powinno być komfortowe – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast
przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dotykaj urządzeniem powiek lub oczu.

• Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia innym osobom.

• Unikaj pozostawiania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na ekstremalne ciepło lub wrzącą 
wodę.

• Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także przez osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.

• Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających
się do naprawy.

• Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów oczyszczania FOREO, zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA™3 MEN dłużej niż 3
minuty w ramach jednego zastosowania.

• Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na
konkretne pytanie lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę www.foreo.com.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU SZCZOTECZKI LUNA™ 3 MEN. 

Jeśli LUNA™ 3 MEN nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku: 

• Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez 2 godziny do całkowitego naładowania, a

następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk zasilania.

Nie można wyłączyć LUNA™ 3 MEN i/lub przyciski interfejsu nie działają: 

• Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić

urządzenie.

Jeśli urządzenie LUNA™ 3 MEN nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You: 

• Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować się połączyć.

• Zamknij aplikację FOREO For You, a następnie ponownie ją otwórz, aby rozpocząć proces od nowa.

WARUNKI GWARANCJI 
ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ 
Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FOREO For You lub wejdź na stronę foreo.com/

product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji. 

2 LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA 
FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną 
gwarancję) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z 
normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona 

uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym 

użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji. 

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie 

wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia 

roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu 

wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji. 

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia 

roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw 

konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa. 
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SPECYFIKACJA 

MATERIAŁY: Bezpieczny dla ciała silikon oraz tworzywo ABS 

KOLOR: Czarny 

WYMIARY: 102*82.5*39.2mm

WAGA: 126 g 

BATERIA: Litowo-jonowa 850 mAh 3,7 V

INFORMACJE O UTYLIZACJI 
Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki 
odpadów). 

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz 

powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową 

utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby 

być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub 

z miejscem zakupu. 

WYJMOWANIE BATERII 
UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność można wykonać wyłącznie, 

gdy urządzenie ma zostać zutylizowane. 

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami 

domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć 

baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie 

tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:

UŻYTKOWANIE: Do 650

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 100 Hz

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB

INTERFEJS: 1 przycisk 

Wyłączenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy 

detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio 

lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania 

okresowych modyfikacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach. 

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z norma -mi 
i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. 

Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

(2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF): Urządzenie to spełnia wymagania limitów narażenia na promieniowanie 

FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań w zakresie 

ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń. 
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY
1.CO NALEŻY ZROBIĆ PO ODEBRANIU URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN?
 Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry! Zacznij od pobrania aplikacji FOREO For You, aby za darmo odblokować i 
zarejestrować urządzenie. 
  
 2.CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM LUNA™ 3 MEN?
 1 urządzenie LUNA™ 3 MEN, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 przewodnik „Szybki start” i jedna saszetka.
  
 3.JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN?
 Naciśnij przycisk zasilania urządzenia LUNA™ 3 MEN, aby je włączyć. Przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po 
ukończeniu ustawionej rutyny urządzenie wyłączy się automatycznie. 
  
 4.CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE WŁĄCZY SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ZASILANIA?
 Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je 
ponownie, przytrzymując przycisk zasilania. 
  
 5.JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN?
 Urządzenie LUNA™ 3 MEN jest ładowane przez port USB, a 2-godzinne naładowanie starcza nawet na 650 użyć (1-minutowy zabieg na 
użycie). Do urządzenia dołączony jest kabel ładujący USB.
  
 6.DLACZEGO MOJA ŁADOWARKA NIE DOCHODZI DO KOŃCA?
 Kabel ładujący nie ma wchodzić w całości w urządzenie LUNA™ 3 MEN. Jego wystawanie z urządzenia jest całkowicie normalne. 
  
 7.NAŁADOWANIE NIE STARCZYŁO NA 650 UŻYĆ.
 650 użyć określono na podstawie 650 minut, więc czas trwania naładowania zależy od częstotliwości i długości używania urządzenia.
  
 8.CZY PORT ŁADOWANIA URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN JEST WODOODPORNY?
 Tak, port ładowania jest wodoodporny, więc urządzenia można używać bezpiecznie pod prysznicem. Przed ładowaniem sprawdź, czy 
urządzenie w pełni wyschło i nie używaj go podczas ładowania. Po skończeniu używania przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie 
pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

APLIKACJA

9.DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN?
 Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację muszą zostać uaktywnione i odblokowane w aplikacji FOREO For You po 
ich pierwszym włączeniu. Chroni to klientów przez podrobionymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację dla uzyskania 
ochrony gwarancyjnej.
  
 10.JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN Z APLIKACJĄ FOREO?
 Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia, aby je 
włączyć. Migające białe światło oznacza przejście urządzenia w trybie parowania. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby 
zarejestrować i sparować urządzenie LUNA™ 3 MEN.
  
 11.CZY URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN DZIAŁA BEZ APLIKACJI?
 Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami urządzenia oraz zapewnia dostęp do instrukcji wideo na temat masaży, ale 
trybu oczyszczania urządzenia LUNA™ 3 MEN można używać ręcznie. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć 
urządzenie, a następnie nacisnąć go ponownie w celu uruchomienia trybu oczyszczania. Instrukcje wideo dotyczące masaży 
są dostępne tylko w aplikacji FOREO. 
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12. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA LUB CAŁY CZAS SIĘ ONO ROZŁĄCZA. CO ZROBIĆ?
 Wykonaj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów w aplikacji FOREO For You:
 1) Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
 2) Upewnij się, że masz aktualny system operacyjny urządzenia mobilnego (oprogramowanie telefonu zostało 
zaktualizowane do najnowszej wersji).
 3) Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
 4) Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.  

UŻYWANIE URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN

13.JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN? 
 Urządzenia LUNA™ 3 MEN są na tyle delikatne, że można ich używać codziennie rano lub wieczorem. Zalecamy 
skorzystanie z urządzenia LUNA™ 3 MEN za każdym razem, gdy skóra potrzebuje dokładnego oczyszczenia.
  
 14.ILE CZASU DZIENNIE MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIE?
 Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy nie używać urządzenia LUNA™ 3 MEN dłużej niż 3 minuty dziennie.
  
15.CZY MOGĘ DZIELIĆ SIĘ URZĄDZENIEM LUNA™ 3 MEN Z INNYMI OSOBAMI, TAKIMI JAK CZŁONKOWIE RODZINY?
 Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia LUNA™ 3 MEN innym osobom.
  
 16.CZY URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN MOŻNA UŻYWAĆ DO USUWANIA MAKIJAŻU?
 Przed wykonaniem zabiegu dowolnym z naszych urządzeń należy usunąć makijaż.
  
17. JAK MOCNO NALEŻY DOCISKAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN PODCZAS JEGO PRZESUWANIA?
 Dociskanie urządzenia LUNA™ 3 MEN nie jest konieczne. Oczyszczaj twarz okrężnymi ruchami na policzkach i czole oraz 
przesuwaj w górę i w dół nosa. 
  
 18.CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN WOKÓŁ OCZU?
 Tak, można używać urządzenia LUNA™ 3 MEN na obszarze wokół oczu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania 
w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi.
  
 19.JAKIEGO ŚRODKA DO CZYSZCZENIA TWARZY MOGĘ UŻYĆ?
 Możesz wybrać dowolny preferowany środek, o ile nie będzie on zawierał środka mogącego uszkodzić silikon urządzenia. 
Unikaj stosowania środków czyszczących, złuszczających lub peelingów na bazie glinki, silikonu lub ziarnistych, ponieważ 
mogą one uszkodzić miękkie silikonowe wypustki. Dla najlepszych efektów zalecamy skorzystanie z pianki Micro-Foam 
Cleanser firmy FOREO. 
  
20. CZY MOGĘ UŻYĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN, JEŚLI MAM PROBLEMY SKÓRNE, JAK TRĄDZIK LUB EGZEMA 
ALBO PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, JAK BOTOKS?
 Przed użyciem urządzenia osobom cierpiącym na poważne problemy skórne lub po zabiegach kosmetycznych zalecamy 
skonsultowanie się z lekarzem lub kosmetologiem.
  
21.CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 MEN W CIĄŻY?
 Tak, urządzenie LUNA™ 3 MEN jest bezpieczne dla osób w ciąży i karmiących piersią. 

URZĄDZENIE LUNA™ 3 MEN

22.JAK DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™?
 Projekt urządzenia LUNA™ 3 MEN oferuje 16 różnych intensywności oczyszczania do wyboru. Aby dostosować i wybrać 
preferowane ustawienie użytkownika, należy połączyć urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth.
  
23. JAK URUCHOMIĆ TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO?
 Połącz urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth, aby wybrać spośród 4 zaprogramowanych wstępnie zabiegów 
masażu z instrukcjami wideo. 
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24.JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 3 MEN I LUNA™ 2 MEN?
 Oba urządzenia są niesamowite w usuwaniu brudu, zanieczyszczeń i nadmiaru sebum podczas 1-minutowego zabiegu 
oczyszczającego, zapewniając jednocześnie masaże twarzy dla gładszej i młodziej wyglądającej cery. Główne różnice 
między urządzeniami to:
 
 - LUNA™ 3 MEN oferuje 16 poziomów intensywności pulsacji T-Sonic™; LUNA™ 2 MEN oferuje 12.
 - LUNA™ 3 MEN zapewnia łączność z aplikacją, za pomocą której możesz skonfigurować i zapisać własny zabieg 
oczyszczający, a także oferującą tryb lustra zmieniający podczas zabiegu urządzenie mobilne w lusterko. Możesz również 
znaleźć urządzenie LUNA™ 3 MEN, przechodząc do sekcji „Znajdź moje urządzenie” na stronie startowej urządzenia.
 - LUNA™ 3 MEN oferuje 4 rutyny masażu z instrukcjami wideo: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy i 
Magic Mouth.
 - Silikonowe wypustki urządzenia LUNA™ 3 MEN są o 30% dłuższe i 25% miększe niż dostępne w urządzeniu LUNA™ 2 
MEN.
 - Urządzenie LUNA™ 3 MEN oferuje żywotność akumulatora na poziomie 650 minutowych użyć, a LUNA™ 2 MEN – 450 
minutowych użyć. 
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