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INTRODUÇÃO AO LUNA™ 3 MEN
Conheça o LUNA™ 3 MEN, a ferramenta de limpeza facial que cuida da sua pele e deixa você despreocupado. Com 
filamentos de silicone firmes, porém delicados e a tecnologia T-Sonic™, o LUNA™ 3 MEN limpa e condiciona a sua pele e 
barba, removendo a sujeira que se acumula no rosto em apenas 1 minuto, enquanto uma massagem facial relaxante ajuda 
a suavizar o inchaço nas linhas finas do rosto, deixando sua pele energizada.

Ao usá-lo como parte da sua rotina de limpeza diária, o Modo de Limpeza do LUNA™ 3 MEN canaliza pulsações T-Sonic™ 
para proporcionar uma limpeza ainda mais profunda que uma simples lavagem com as mãos, removendo sujeira, óleo 
e células mortas da pele para diminuir a acne, remover pelos encravados, evitar as abrasões causadas pelas lâminas de 
barbear e prolongar em até 2x a durabilidade das lâminas.

O Modo Massagem pode ser usado em seguida usando a superfície de trás do LUNA™ 3 e pressionando as saliências 
concêntricas levemente sobre a pele, enquanto as pulsações T-Sonic™ realizam uma massagem relaxante que potencializa 
a ação dos seus produtos anti-idade na pele.

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO
INTRODUÇÃO
Parabéns por ter tomado esse primeiro passo rumo à descoberta de um cuidado da pele mais inteligente, ao 
adquirir o LUNA™ 3 MEN. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de 
cuidado da pele no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

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

ADVERTÊNCIA: Não é permitida nenhuma modificação nesse equipamento.

CONHECENDO O SEU APARELHO

PORTA DE 
CARREGAMENTO
Até 650 usos por carga. 
100% à prova d’água.

BOTÃO UNIVERSAL 
Liga e desliga o aparelho 
e ativa o Bluetooth para o 
modo de pareamento.

INDICADOR LUMINOSO
Pisca para indicar que o 
aparelho está no modo de 
pareamento por Bluetooth 
e avisa quando o aparelho 
precisa ser recarregado.

DESIGN SUECO INTELIGENTE
Customizado para cada tipo 
de pele, sem necessidade de 
repor a cabeça da escova.

SALIÊNCIAS CONCÊNTRICAS
Realizam uma massagem facial 
relaxante que potencializa a ação 
dos seus produtos anti-idade na 
pele.

BOLSA DE TRANSPORTE
Prático para levar o aparelho 

ao se deslocar

APLICATIVO INTERATIVO 
FOREO

Controle as configurações do 
aparelho e suas preferências

CABO USB
Recarregue a qualquer 

momento e em qualquer lugar 
com o cabo USB

SILICONE RESISTENTE 
À BACTÉRIAS
35 mais higiênico que 
cerdas de nylon, livre 
de BPA e de ftalatos e 
apropriado para todos 
os tipos de pele. 

PULSAÇÕES T-SONIC™
16 intensidades e 8.000 
pulsações por minuto para 
uma limpeza profunda e 
eficaz. 
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APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU

DESBLOQUEIA O TEU DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, descarrega a aplicação móvel FOREO For You 
para desbloqueares e registares o teu dispositivo. Segue os seguintes passos:

 1. Descarrega a aplicação FOREO For You no teu telemóvel
 2. Inicia sessão na tua conta ou cria uma
 3. Adiciona o dispositivo (na parte superior do teu ecrã)
 4. Escolhe a gama do dispositivo
 5. Pressiona e mantém pressionado o botão de energia para conectares o teu 
dispositivo à aplicação móvel
 6. Preenche as informações de compra
 
 O teu dispositivo está pronto a ser utilizado!

A aplicação móvel FOREO For You oferece-te instruções sobre como 
utilizares e cuidares do teu LUNA™ 3 MEN, como controlares as 
definições, acederes a rotinas guiadas por vídeos e encontrares o teu 
dispositivo caso o percas.

DEFINIÇÕES
Define as tuas preferências para o modo Limpeza, e o teu dispositivo 
armazenará tais informações para utilizações offline.
 Ajusta a duração da limpeza até 240 segundos e até 16 intensidades 
de pulsações T-sonic™ separadamente para cada quadrante do teu 
rosto - maçãs do rosto, testa e maxilar.

TRATAMENTOS
 Escolhe entre 4 rotinas de massagem pré-programadas e segue 
simplesmente as instruções dos vídeos..

•  Eyes on the Prize: atinge têmporas, zona debaixo dos olhos e ossos das 
sobrancelhas (2 min.)

•  Nothing but Neck: eleva e firma o pescoço e o decote (2 min.) 
•  Magic Mouth: atinge os cantos da boca, maxilares e pescoço (2 min.)
•  Contour Crazy: esculpe as maçãs do rosto, mandíbula e pescoço (4 min.)

A Limpeza Inicial e a Massagem Inicial apresentam o modo Espelho, 
que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como um espelho 
enquanto fazes a limpeza.
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COMO USAR O LUNA™ 3 MEN

OBSERVAÇÃO: Se os filamentos de silicone se emaranharem, basta escová-las delicadamente em qualquer 
direção para que retornem à posição original.

COMO LIMPAR O SEU DISPOSITIVO
Sempre limpe bem o seu dispositivo após o uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, enxaguando 
comágua morna. Evite usar loções adstringentes e esfoliantes à base de argila ou silicone, pois podem danificar 
ospontos de contato de silicone macio do dispositivo. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após 
ouso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores

resultados.

AVISO: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem 
irritar a pele e danificar o silicone.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

Micro-Foam Cleanser

Este produto de limpeza cremoso transforma-se em microbolhas delicadas que 
removem as impurezas profundamente dentro dos poros, purificam delicadamente a 
pele e removem o excesso de sebo. A sua fórmula especial, que contém aminoácidos 
que reconstituem a pele e vitamina E, ajuda a hidratar e a proteger a tua pele para 
que fique com uma sensação suave e com um aspeto vibrante.

Dermato log icamente  Tes tado -  L i v re  de  F ragrânc ias  -  Vegano -  Crue l ty -F ree

SERUM SÉRUM SERUM

A fórmula ultra calmante desliza suavemente pela tua pele e funciona harmoniosamente 
com o modo de massagem firmante do LUNA™ 3 MEN, que melhora a eficácia do 
sérum. O poder antioxidante do esqualano dá à tua pele uma aspeto saudável e jovem, 
enquanto o ácido hialurónico retém a hidratação para te dar uma pele mais suave, mais 
macia e super hidratada.
Dermato log icamente  Tes tado -  L i v re  de  F ragrânc ias  -  Crue l ty -F ree

1. Molhe o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. 
Em seguida, molhe o aparelho.

2. Pressione o botão universal novamente para ativar o aparelho.
3. Limpe o rosto usando movimentos circulares nas bochechas, 

testa e queixo, e deslizando para cima e para baixo no nariz.
4. Pressione e mantenha o botão durante 3 segundos para 

desligar o aparelho.
5. Enxágue e seque o rosto.

MODO DE MASSAGEM

1. Aplique o sérum de sua escolha sobre a pele limpa e seca 
para melhores resultados, antes de pressionar o botão 
universal para ligar o aparelho.

2. Pressione as saliências concêntricas da parte de trás do 
aparelho sobre a pele e deslize pelas bochechas, testa e 
queixo devagar, com movimentos para cima em direção aos 
cabelos, usando uma pressão suave.

3. Finalize com o hidratante de sua preferência.

* O aparelho desligará automaticamente após 1 minuto.

MODO DE LIMPEZA
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IMPORTANTE
PARA MAIOR SEGURANÇA:

• Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, por favor consulte um dermatologista antes
de usar.

• A limpeza usando o LUNA™ 3 MEN deve ser confortável - se você sentir algum desconforto, interrompa ime
diatamente o uso e consulte um médico.

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

• Por questões de higiene, não recomendamos dividir o aparelho com outra pessoa.

• Evite deixar o aparelho no sol e nunca o deixe exposto ao calor extremo ou à água fervente.

• O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige
supervisão cuidadosa.

• Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.

• Devido à eficiência das rotinas de limpeza FOREO, recomendamos que o LUNA™ 3 MEN não seja utilizado por
mais de 3 minutos seguidos.

• Use esse aparelho somente para o uso previsto e descrito neste manual. Se não encontrou a resposta para
uma pergunta específica, ou se tiver outras perguntas sobre a operação do aparelho, acesse foreo.com/support.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS NO CASO DE ALTERAÇÕES NO DESEMPENHO DO LUNA™ 3 MEN

Se o LUNA™ 3 MEN não ligar ao pressionar o botão central: 

•  A bateria está vazia. Recarregue usando o cabo de recarga USB durante 2 horas até estar totalmente recarregado
e em seguida reinicie o aparelho mantendo o botão universal pressionado.

Se o LUNA™ 3 MEN não desligar e/ou os botões da interface não respondem:

• O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar
o aparelho.

Se o LUNA™ 3 MEN não sincroniza com o aplicativo FOREO For You:

• Desligue e ligue o Bluetooth e tente reconectar novamente.
• Feche o aplicativo FOREO For You e abra novamente para reiniciar o processo.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
REGISTRO DA GARANTIA
Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu produto através do aplicativo FOREO For You ou acesse 
www.foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS
A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional exige 
uma garantia mínima mais longa) 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 influenciam no 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, 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.

.
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INFORMAÇÃO DE DESCARTE
Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema coleta 
seletiva). 

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao 
ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis conse-
quências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais 
também ajuda na conservação de recursos naturais.

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.

REMOÇÃO DA BATERIA
OBSERVAÇÃO: esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada 
se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve 
ser descartada junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, recorte e solte a cobertura 
de silicone, abra a carcaça plástica e remova a bateria, descartando-a conforme as regulações ambientais locais. Para sua 
segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS: Silicone biocompátivel e plástico ABS
CORES:  Preto
TAMANHO: 102 x 82,5 x 39,2 mm
PESO: 126g
BATERIA: Li-ion 850 mAh 3.7V

DURAÇÃO: até 650 dias
MODO DE ESPERA: 90 dias
FREQUÊNCIA: 100 Hz
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO: <50dB
INTERFACE: 1 botão

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. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu con-
teúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. 

Qualquer alteração ou modificação n ão a provada expressamente p ela p arte responsável p ela c onformidade p ode 
anular a autoridade do usuário em operar o equipamento. Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das 
Normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode provocar inter-
ferências nocivas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que poderá 
causar operação indesejada.

Declaração sobre exposição à RF: Este equipamento cumpre os limites da FCC de exposição a radiações especificados 
para um ambiente não controlado. Este aparelho foi avaliado e está de acordo com as exigências gerais de exposição 
à RF. Esse aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

1 2 3 4 5 6
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PERGUNTAS FREQUENTES

BASICS
1.O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN?
 Parabéns por descobrir cuidados de pele inteligentes! O mais importante em primeiro lugar: descarrega a aplicação 
FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo. 
  
2.O QUE ESTÁ INCLUÍDO COM O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN?
 1 Dispositivo LUNA™ 3 MEN, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador, 1 guia de início rápido e 1 bolsa de 
viagem.
  
3.COMO LIGO E DESLIGO O MEU LUNA™ 3 MEN?
 Pressiona o botão de energia no teu dispositivo LUNA™ 3 MEN para o ligares, e mantém-no pressionado durante 3 
segundos para desligares o dispositivo. Quando terminares uma rotina pré-programada, o dispositivo desliga-se 
automaticamente. 
  
4.E SE O MEU DISPOSITIVO NÃO ESTIVER ATIVADO QUANDO PRESSIONO O BOTÃO DE ENERGIA?
 A bateria está descarregada. Carrega-a, utilizando o cabo de carregamento USB até estar totalmente carregada, e, de 
seguida, reinicia o teu dispositivo ao pressionar o botão universal. 
  
5.COMO CARREGO O MEU LUNA™ 3 MEN?
 O LUNA™ 3 MEN é recarregável por USB, com uma bateria de 2 h que funciona durante até 650 utilizações (com base 
em tratamentos de 1 minuto por utilização). O cabo de carregamento USB é fornecido com o dispositivo.
  
6.PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE NO DISPOSITIVO?
 O cabo de carregamento para o seu LUNA™ 3 MEN não deve entrar completamente no dispositivo. É perfeitamente 
normal ficar um pouco de fora do dispositivo. 
  
7.O MEU CARREGAMENTO NÃO DUROU 650 UTILIZAÇÕES.
 As 650 utilizações significam 650 minutos, pelo que a duração do carregamento depende da frequência e da duração da 
utilização do dispositivo.
  
8.O PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ 3 MEN É À PROVA DE ÁGUA?
 Sim, o ponto de carregamento é à prova de água, o que significa que podes utilizar o dispositivo no duche com 
segurança. Certifica-te de que o dispositivo está completamente seco antes de o carregares e não o utilizes enquanto 
estiver a carregar. Depois de utilizares o teu dispositivo, guarda-o num local seco. Não deixes o dispositivo submergido 
em água.

A APLICAÇÃO

9.PORQUE TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 MEN?
 Os produtos FOREO habilitados para a aplicação precisam de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO 
For You na primeira vez que são ligados. Esta é uma proteção contra produtos FOREO falsos/cópias e facilita o registo da 
garantia e protege o teu investiMENto.
  
 10.COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN COM A APLICAÇÃO FOREO?
 Descarrega a aplicação FOREO For You para o teu smartphone ou tablet e liga o teu Bluetooth. Pressiona o botão 
universal no teu dispositivo uma vez para o desligares. Uma luz branca a piscar indica que o teu dispositivo se encontra em 
modo de emparelhamento. Segue as instruções na aplicação para registares e emparelhares o teu dispositivo LUNA™ 3 
MEN.
  
11. O LUNA™ 3 MEN FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?
 Sim! A aplicação ajuda-te a gerir as definições do teu dispositivo e a aceder a massagens guiadas por vídeos, mas podes 
utilizar o modo de limpeza do LUNA™ 3 MEN anualmente. Pressiona simplesmente o botão de energia para ligares o teu 
dispositivo e pressiona-o uma vez mais para iniciares o modo de limpeza. Podes aceder aos tratamentos de massagem 
guiados por vídeos apenas através da aplicação FOREO.
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12.NÃO CONSIGO REGISTAR O MEU DISPOSITIVO OU O MEU DISPOSITIVO ESTÁ SEMPRE A DESCONECTAR-SE. 
O QUE DEVO FAZER?
 Segue os seguintes passos para resolver os problemas na aplicação FOREO For You:
 1) Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada
 2) Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel foi atualizado para a última versão, ou seja, certifica-te de 
que o teu telemóvel está a funcionar com a última atualização do software
 3) Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel
 4) Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
 5) Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado

UTILIZAÇÃO DO LUNA™ 3 MEN

13.COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN? 
 Os dispositivos LUNA™ 3 MEN são suficientemente seguros e delicados para utilizar diariamente, quer de manhã quer à 
noite. Recomendamos que utilizes o teu dispositivo LUNA™ 3 MEN sempre que a tua pele precise de uma limpeza mais 
profunda.
  
 14.DURANTE QUANTO TEMPO POR DIA POSSO UTILIZAR O DISPOSITIVO?
 Dada a eficiência das rotinas de massagem de limpeza e antienvelhecimento da FOREO, recoMENdamos que não utilizes 
o LUNA™ 3 MEN durante mais de 3 minutos por dia.
  
 15.POSSO PARTILHAR O MEU LUNA™ 3 MEN COM OUTRAS PESSOAS, COMO MEMBROS DA FAMÍLIA?
 Por questões de higiene, não recoMENdamos que partilhes o teu LUNA™ 3 MEN com ninguém.
  
 16.É POSSÍVEL UTILIZAR O LUNA™ 3 PARA REMOVER A MAQUILHAGEM?
 Toda a maquilhagem deve ser removida antes de fazeres a rotina de limpeza com qualquer um dos nossos dispositivos.
  
 17.COM QUE PRESSÃO DEVO MOVER O MEU LUNA™ 3 MEN?
 Não é necessário utilizar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ 3 MEN. Limpa delicadamente o teu rosto utilizando 
moviMENtos circulares nas maçãs do rosto e na testa, deslizando para cima e para baixo do nariz. 
  
 18.POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ 3 MEN NA ÁREA À VOLTA DOS OLHOS?
 Sim, podes utilizar o teu LUNA™ 3 MEN na área à volta dos olhos. Ao utilizá-lo nessa área, tem especial cuidado nas 
zonas sob os olhos e não coloques o dispositivo em contacto com as pálpebras ou os próprios olhos.
  
 19.QUE TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL POSSO UTILIZAR?
 Podes utilizar o produto de limpeza facial da tua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar 
o silicone do teu dispositivo. Evita utilizares produtos à base de argila, silicone ou esfoliantes granulosos, pois podem 
danificar os pontos de contacto do silicone macio do dispositivo. Para obteres melhores resultados, recoMENdamos que 
utilizes o Micro-Foam Cleanser da FOREO. 
  
 20.POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 MEN SE TIVER CONDIÇÕES DE PELE, COMO ECZEMA, OU SE TIVER 
REALIZADO UM PROCEDIMENTO COSMÉTICO, COMO BOTOX?
 Sugerimos a quem sofre de uma condição de pele séria ou a quem tenha realizado um procedimento cosmético que 
consulte o seu médico ou o seu profissional de cuidados de pele antes de utilizar o dispositivo.
  
 21.POSSO USAR O LUNA™ 3 DURANTE A GRAVIDEZ?
 Sim, é seguro utilizares o LUNA™ 3 MEN durante a gravidez ou amamentação.13.

O DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN

22.COMO É QUE AJUSTO A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?
 O LUNA™ 3 MEN é desenhado com 16 diferentes intensidades de limpeza à tua escolha. Precisas de conectar o teu 
dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para ajustar e selecionar as tuas definições de utilizador preferidas.
  
23.COMO ACEDO AO MODO DE MASSAGEM FIRMANTE?
 Conecta o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para escolheres entre 4 tratamentos de massagem pré-
programadas guiadas por vídeos.
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24.QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O LUNA™ 3 MEN E O LUNA™ 2 MEN?
 Ambos os dispositivos são fantásticos na remoção de impurezas, oleosidade e sebo excessivo com uma rotina de 
limpeza de 1 minuto, enquanto oferece massagens faciais firmantes que deixam a pele mais macia e com aspeto mais 
jovem. As principais diferenças entre os dispositivos são as seguintes:
 
 - O LUNA™ 3 MEN apresenta 16 níveis de intensidade de pulsações T-Sonic™, enquanto o LUNA™ 2 MEN apresenta 
12.
 - O LUNA™ 3 MEN tem conexão à aplicação, pelo que podes definir e guardar a tua rotina de limpeza personalizada. 
Além disso, também apresenta o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como espelha enquanto 
realizas a limpeza. Também podes monitorizar o teu LUNA™ 3 MEN ao ires à secção «Encontrar o meu dispositivo» na 
página inicial do teu dispositivo.
 - O LUNA™ 3 MEN oferece 4 rotinas de massagem guiadas por vídeo: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour 
Crazy, e Magic Mouth.
 - As cerdas de silicone do LUNA™ 3 MEN são 30% maiores e 25% mais suaves do que as do LUNA™ 2 MEN.
 - O LUNA™ 3 MEN oferece uma bateria com autonomia para até 650 utilizações de um minuto, enquanto o LUNA™ 2 
MEN oferece até 450 utilizações de um minuto. 
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