
AKILLI YÜZ TEMİZLEME VE 
SIKILAŞTIRMA MASAJI
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LUNA 3 TANITIM
Güzellik dünyasının en yumuşak cilt bakım cihazı LUNA 3 ile tanışın. %30 daha yumuşak silikon dokunma noktalarına 
ve T-Sonic teknolojisine sahip olan LUNA 3, 1 dakikalık temizleme rutini ile kir, yağ ve fazla sebumu uzaklaştırırken 
hedefli sıkılaştırıcı yüz masajı cildi daha pürüzsüz ve genç görünümlü bırakır.

Günlük temizlik rutininizin bir parçası olarak kullanılan LUNA 3’ün Temizlik Modu, elle yıkamadan çok daha derin 
bir temizlik sunmak ve kir, yağ ve ölü cilt hücrelerinin giderilmesiyle en sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinin daha iyi 
emilmesini sağlamak için T-Sonic Titreşimlerini yönlendirir. Sıkılaştırıcı Masaj Modunda, gözle görülebilir yaşlanma 
belirtilerini azaltmak için T-Sonic titreşimleri nazik bir şekilde kullanan uygulama tarafından yönetilen çeşitli masaj 
rutinlerinden birini seçin.

Her cilt tipi için özel olarak tasarlanmış üç fırça başlığı ile LUNA 3, daha sağlıklı ve daha genç görünen bir cildin 
önünü açar.

TAM KULLANIM KILAVUZU
BAŞLANGIÇ
LUNA 3'ü satın alarak daha akıllı cilt bakımını keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike CİLT 
BAKIM teknolojisinin tüm yararlarından evinizin rahatlığında faydalanmaya başlamadan önce, lütfen birkaç 
dakikanızı bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuya ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ ve bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif 
edildiği gibi amacına uygun şekilde kullanınız.

UYARI: BU CİHAZIN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA MÜSAADE EDİLMEZ.

LUNA 3'Ü TANIYALIM

T-SONIC TITREŞIMLERI
16 yoğunluk derecesiyle 
dakikada 8000'e kadar 
titreşimle etkili temizlik

ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI
Şarj başına 650 kereye kadar 
kullanım. %100 su geçirmez conta

EKSTRA YUMUŞAK 
& ULTRA-HİJYENİK 
SİLİKON
Naylon kıllardan 35 kat 
daha hijyeniktir ve tüm 
cilt tipleri için uygundur. 
BPA ve ftalat içermez

EVRENSEL DÜĞME
Cihazı açıp kapatır ve 
cihazı Bluetooth eşleştirme 
moduna geçirir

GÖSTERGE IŞIĞI
Cihazın Bluetooth 
eşleştirme modunda 
olduğunu ve cihazın 
ne zaman şarj edilmesi 
gerektiğini belirtmek için 
yanıp söner 

AKILLI İSVEÇ TASARIMI
Yedek fırça başlıklarına gerek 
duymadan her cilt tipi için 
özel olarak üretilmiştir

SIKILAŞTIRICI YÜZ 
MASAJI
Hedefli masaj rutinleri cilde 
daha sıkı, daha
 genç bir görünüm verir

SEYAHAT ÇANTASI
Seyahatteyken cilt bakımı için 

cihazı rahatlıkla koruyun

ETKİLEŞİMLİ FOREO 
UYGULAMASI

Cihaz ayarlarını kumanda edin 
ve tercih ettiğiniz sıkılaştırıcı 

masaj rutinini seçin

USB KABLOSU
İstediğiniz zaman, istediğiniz 

yerde şarj edin
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FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI

CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For 
You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;

1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin
2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun
3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)
4. Cihaz serisini seçin
5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun
6. Satın alma bilgilerini doldurun

 Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

FOREO For You mobil uygulaması; LUNA™ 3 cihazınızın nasıl 
kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol 
edileceği, video rehberli rutinlere nasıl erişileceği ve cihazınızın yerini 
kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar..

BZBSMBS
Uf n j{mf n f !n pev!uf sdji mf sjoj{ j!c f mjsmf ej�joj{ef !dji b{ !c vombs�!ebi b!
tposb!l vmmbon bl !š { f sf !i bu�smbzbdbl u�s/

Yüzünüzün her bölgesi, yanaklarınız, alnınız ve çeneniz için 240 
saniyeye kadar temizlik süresi belirleyin ve 16’ya kadar T-sonic™ 
titreşim yoğunluğundan birini seçin.

CBL JN MBS
4 ön programlı masaj rutininden birini seçip videodaki talimatları 
uygulamanız yeterli.

• Eyes on the Prize: Şakakları, gözaltını ve kaş altı kemikleri hedefler (2 dakika)
• Nothing but Neck: Boyun ve göğüs dekoltesini toparlayıp sıkılaştırır (2

dakika)
• Magic Mouth: Ağız kenarlarını, çeneyi ve boynu hedefler (2 dakika)
• Contour Crazy: Yanakları, çeneyi ve boynu şekillendirir (4 dakika)

Temizliği Başlattığınızda veya Masajı Başlattığınızda, mobil cihazınızı 
temizlik veya masaj terapilerini uygularken ayna olarak kullanmanızı 
sağlayan Ayna Modundan yararlanabilirsiniz.
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NASIL KULLANILIR

1. Tüm makyajı silin, cildi nemlendirin ve FOREO 
temizleyicinizi uygulayın.

2. Temizleme modunu etkinleştirmek için evrensel düğmeye 
tekrar basın.

3. Yanaklarda ve alın üzerinde dairesel hareketlerle ve burun 
üzerinde aşağı ve yukarı kaydırma hareketleriyle temizleyin. 

4. Cihazı kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı 
tutun.

5. Yüzünüzü durulayın ve nazikçe kurulayın. 

SIKILAŞTIRICI MASAJ MODU

1. Temiz ve kuru cilde FOREO serumu uygulayın.
2. Tercih ettiğiniz sıkılaştırıcı masaj rutini etkinleştirmek 

için FOREO uygulamasındaki talimatları izleyin.
3. Tercih ettiğiniz nemlendirici ile devam edin.

* Rutin tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ
Cihazınızı kullandıktan sonra daima iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabunla yıkayın, ardından ılık suyla
durulayın. Cihazın yumuşak silikon dokunma noktalarına zarar verebileceği için kil bazlı, silikon bazlı veya
tanecikli temizleyiciler, kazıyıcılar veya ovalayıcılar kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havluyla
nazikçe kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihaza FOREO Silikon Temizleme Spreyi püskürtmenizi
ve ılık suyla durulamanızı öneririz.
NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleriyle cihazınızı asla temizlemeyin, bunlar cildi tahriş
edebilir veya silikona zarar verebilir.

COMPLEMENTARY PRODUCTS
Micro-Foam Cleanser

This creamy cleanser transforms into delicate micro-bubbles that lift impurities from deep 
within pores, gently purify skin, and remove excess oil. Its special formula, containing 
skin-replenishing amino acids and vitamin E, helps moisturize and protect your skin so 
it’s left feeling soft and looking vibrant.

DER M ATOLO GIS T  TE S TED -  FR AGR A NCE- FR EE -  V EGA N -  CRUELT Y- FR EE

SERUM SÉRUM SERUM

The ultra-soothing formula glides effortlessly over your skin and works seamlessly with 
LUNA 3's firming massage mode which improves the serum’s efficiency. The antioxidant 
power of squalane gives your skin a healthy, youthful look, while Hyaluronic acid locks in 
moisture to give you softer, smoother, and super-hydrated skin.

DER M ATOLO GIS T  TE S TED -  FR AGR A NCE- FR EE -  CRUELT Y- FR EE

TEMİZLİK MODU
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ÖNEMLİ
EN ETKIN GÜVENLIK IÇIN:

• Eğer bir cilt sorununuz veya medical endişeleriniz varsa kullanmadan önce lütfen bir dermatoloğa danışınız.

•     LUNA 3 ile temizlik komforlu olmalıdır – eğer rahatsız olursanız hemen kullanımı bırakın ve bir doktora
danışınız.

•  Göz altı bölgesini temizlerken özellikle özen gösterin ve cihazı göz kapağı veya gözlere temas ettirmeyiniz.

• Hijyen nedeniyle LUNA 3’nizi başka biriyle paylaşmnızı tavsiye etmiyoruz.

• LUNA 3’nizi direk güneş ışığı ile temas ettirmekten kaçınınız ve aşırı ısı ve kaynayan suya maruz bırakmayınız.

•  Bu cihaz çocukların yanı sıra kısıtlı fiziksel veya zihinsel aktivite kabiliyetine sahip kişiler tarafından veya bu
kişilere uygulanırken yakından takip etmek gereklidir.

• Eğer bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş gibi görünüyorsa kullanmayı bırakınız. Bu ürünün tamir
gerektiren hiç bir parçası bulunmamaktadır.

•  FOREO temizlik ve yaşlanmayı geciktirici rutinlerin etkinliği göz önünde bulundurarak, LUNA 3’nizin Temizlik
veya Yaşlanmayı Geciktirici Özelliklerini 3 dakikadan uzun süre kullanmamanızı tavisye ederiz.

•  Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Belirli bir sorunuza cevap
bulamadıysanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com/support adresini
ziyaret edin.

ARIZA TEŞHİSİ
LUNA 3'ÜN PERFORMANSINDA DEĞİŞİKLİKLER OLMASI DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.

Ortadaki düğmeye basıldığında LUNA 3 etkinleşmiyorsa:

•  Pil bitmiş, Tamamen şarj olana kadar 2 saat boyunca USB şarj kablosunu kullanarak şarj edin ve ardından güç
düğmesini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

LUNA 3 kapatılamıyorsa ve/veya arabirim düğmeleri yanıt vermiyorsa:

• Mikroişlemci geçici olarak hatalı çalışıyor. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun.

LUNA 3, FOREO uygulamasına senkronize olmuyorsa:

• Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'u kapatın ve ardından açın.
• FOREO uygulamasını kapatın ve ardından işlemi baştan başlatmak için yeniden açın.

GARANTI SARTLARI VE KOSULLARI
GARANTI KAYDI
2 Yıllık Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO uygulaması üzerinden kayıt olun veya daha fazla bilgi için foreo. 
com/product-registration adresini ziyaret edin. 

2-YIL GARANTİ
FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti 
gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından 
kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışan parçalarını kapsar. Normal aşınma 
ve eskime veya kaza, yanlış kullanım veya ihmalkarlığın neden olduğu hasarlardan kaynaklanan kozmetik bozulmayı 
kapsamaz. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya çıkarmaya yönelik her türlü girişim garantiyi geçersiz kılacaktır.

Bir kusur tespit ederseniz ve garanti süresi içinde FOREO'ya bildirirseniz, FOREO, kendi takdirine bağlı olarak, cihazı 
ücretsiz olarak değiştirecektir. Garanti kapsamındaki hak talepleri, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair 
makul kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizin geçerli olması için orijinal garanti belgenizi garanti süresi boyunca bu 
garanti koşulları ile birlikte saklayın. Maske kutusunun altındaki barkod, maskelerin özgünlüğünü taahhüt eder.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından bir garanti talebinde 
bulun seçeneğini seçmelisiniz. Gönderim masrafları iade edilemez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza bir 
ilavedir ve bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

adresini ziyaret 
edin.
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BERTARAF BİLGİLERİ
Eski elektronik ekipmanların bertarafı (AB ve ayrı atık toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir).

Üzerinde çizgi bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik 
ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına götürülmesi gerektiğini gösterir. Bu cihazın doğru şekilde ber-
tarafını sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir şekilde atık olarak işlenmesinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da 
yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel evsel atık imha servisinize veya satın aldığınız yere başvurun.

PİLİN ÇIKARILMASI
NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantisini geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz elden çıkarılmaya hazır 
olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihazda bir lityum-iyon pil bulunduğundan, atılmadan önce pil çıkarılmalıdır ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili 
çıkarmak için, silikon dış katmanı çıkardıktan sonra iç plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerinize uygun olarak 
atmak üzere pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven takın. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: Ciltte kullanıma uygun silicon ve 
ABS (Akrinonitril Butadiyen Sitren)
RENK: Lavender (hassas cilt)/Pink (normal cilt)/
Blue (karma cilt) 
BOYUT: 102*82.5*39.2mm
AĞIRLIK: 126g

Sorumluluk reddi: Bu cihazın kullanıcıları riskleri kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. Ne FOREO ne de perakendecil-
eri, doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan, fiziksel veya diğer herhangi bir yaralanma 
veya hasar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, FOREO, herhangi bir kişiye bu tür bir 
revizyon veya değişiklik bildirme yükümlülüğü olmaksızın, zaman zaman bu ilanı revize etme ve içeriğinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme, kullanıcının ekipmanı kullanma 
yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz FCC Yönetmelikleri bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz.
(2) Bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

PİL: Li-ion 850mAh 3.7V
KULLANIM MİKTARI: 650 kullanıma kadar
BEKLEME KONUMU: 90 gün
FREKANS: 100 Hz
AZAMİ SES SEVİYESİ: <50dB
ARABİRİM: 1-düğme

RF maruz kalma bildirimi: Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyeti limitlerine 
uygundur. Cihaz, genel RF maruziyet gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın 
taşınabilir maruziyet koşullarında kullanılabilir.

1 2 3 4 5 6
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SIK SORULAN SORULAR

TEMEL BİLGİLER
1.LUNA™ 3 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?
 Daha akıllıca cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! Öncelikle, ücretsiz FOREO For You uygulamasını indirerek cihazınızın kilidini açın 
ve kaydedin. 
  
2.LUNA™ 3 CİHAZIMIN YANINDA NE GELECEK?
1 LUNA™ 3 Cihazı, 1 USB Şarj Kablosu, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 Seyahat Çantası.
  
3.LUNA™ 3 CİHAZIMI NASIL AÇIP KAPATABİLİRİM?
LUNA™ 3 cihazınızı üzerindeki güç düğmesine basarak açabilir, aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutarak kapatabilirsiniz. Önceden ayarlı bir 
rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır. 
  
4.GÜÇ DÜĞMESİNE BASTIĞIMDA CİHAZIM ÇALIŞMAZSA NE OLUR?
Pili boştur. Tamamen şarj olana kadar bir USB şarj kablosu kullanarak şarj edin ve ardından güç düğmesini basılı tutarak cihazınızı 
yeniden başlatın. 
  
5.LUNA™ 3’ÜMÜ NASIL ŞARJ EDEBİLİRİM?
LUNA™ 3, 2 saat şarjla 650 defaya kadar kullanılabilen (kullanım başına 1 dakika terapi süresiyle), USB üzerinden şarj edilebilen bir 
cihazdır. USB şarj kablosu cihazın yanında gelir.
  
6.ŞARJ CİHAZIM NEDEN SONUNA KADAR GİRMİYOR?
LUNA™ 3 şarj kablosu, cihaza tamamen girecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazdan biraz çıkıntılı durması tamamen normaldir. 
  
7.ŞARJIM 650 KULLANIM DAYANMADI.
650 kullanım, 650 dakikayı ifade eder, bu nedenle şarj süresi, cihazın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle kullanıldığına bağlıdır.
  
8.LUNA™ 3 ŞARJ NOKTASI SU GEÇİRMEZ MİDİR?
Evet şarj noktası su geçirmezdir, yani duştayken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan 
emin olun ve şarj olurken kullanmayın. Cihazınızı kullanmayı bitirdikten sonra kuru bir yerde saklayın. Cihazı suya batırılmış halde 
bırakmayın.

DIE APP

9.WARUM MUSS ICH DIE APP HERUNTERLADEN, BEVOR LUNA™ 3 VERWENDET WIRD?
Alle App-fähigen FOREO Produkte müssen vor dem ersten Einschalten über die FOREO For You App aktiviert und 
entsperrt werden. Dies hilft uns, uns vor gefälschten/kopierten FOREO Produkten zu schützen und es erleichtert die 
Registrierung der Garantie und den Schutz Ihrer Investition.
 
10.WIE KOPPELE ICH MEINE LUNA™ 3 MIT DER FOREO APP?
Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und schalten Sie Bluetooth ein. Drücken Sie 
die Taste an Ihrem Gerät einmal, um es einzuschalten. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass sich Ihr Gerät im 
Kopplungsmodus befindet. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihre LUNA™ 3 zu registrieren und zu koppeln.
 
11.FUNKTIONIERT LUNA™ 3 OHNE DIE APP?
Ja! Die App hilft Ihnen, Ihre Geräteeinstellungen zu verwalten und auf videogeführte Massagen zuzugreifen, aber Sie 
können den Reinigungsmodus der LUNA™ 3 auch manuell verwenden. Drücken Sie einfach die Taste, um das Gerät 
einzuschalten und drücken Sie sie erneut, um den Reinigungsmodus zu starten. Auf videogeführte Massagebehandlungen 
kann jedoch nur über die FOREO App zugegriffen werden.
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12.ICH KANN MEIN GERÄT NICHT REGISTRIEREN ODER MEIN GERÄT TRENNT SICH STÄNDIG. WAS SOLL ICH 
MACHEN?
Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung bei der FOREO For You App:
1) Löschen Sie die App und installieren Sie sie erneut - möglicherweise muss die Anwendung einfach aktualisiert werden
2) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Smartphones auf die neueste Version aktualisiert wurde (stellen Sie 
sicher, dass auf Ihrem Smartphone das neueste Software-Update ausgeführt wird).
3) Stellen Sie nach dem Löschen und Neuinstallieren der App sicher, dass Sie Ihr Telefon neu starten
3) Löschen Sie die Cookies und den Cache-Speicher Ihres Telefons
5) Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen und Ihr Bluetooth eingeschaltet ist

VERWENDUNG DER LUNA™ 3

13.WIE OFT KANN ICH MEINE LUNA™ 3 VERWENDEN?
LUNA™ 3 Geräte sind sicher und schonend genug, um sie jeden Tag morgens oder abends zu verwenden. Wir 
empfehlen die Verwendung Ihrer LUNA™ 3 immer dann, wenn Ihre Haut eine gründlichere Reinigung benötigt.
 
14.WIE LANGE KANN ICH SIE PRO TAG VERWENDEN?
Angesichts der Reinigungseffizienz empfehlen wir, LUNA™ 3 nicht länger als 3 Minuten pro Tag zu verwenden.
 
15.KANN ICH MEINE LUNA™ 3 MIT ANDEREN PERSONEN, Z. B. FAMILIENMITGLIEDERN, TEILEN?
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir nicht, Ihre LUNA™ 3 mit jemand anderem zu teilen.
 
16.KANN LUNA™ 3 ZUM ENTFERNEN VON MAKE-UP VERWENDET WERDEN?
Jegliches Make-up sollte entfernt werden, bevor Sie die Reinigungsroutine mit einem unserer Geräte durchführen.
 
17.WIE KRÄFTIG SOLLTE ICH DRÜCKEN, WENN ICH MEINE LUNA™ 3 BEWEGE?
Bei der Anwendung von LUNA™ 3 muss kein Druck ausgeübt werden. Reinigen Sie Ihr Gesicht sanft mit kreisenden 
Bewegungen auf den Wangen und der Stirn und die Nase auf und ab gleiten.
 
18.KANN ICH FOREO LUNA™ 3 IM AUGENBEREICH VERWENDEN?
Ja, Sie können Ihre LUNA™ 3 im Augenbereich verwenden. Bitte achten Sie dabei besonders auf den Bereich unter den 
Augen und bringen Sie das Gerät nicht mit den Augenlidern oder den Augen selbst in Kontakt.
 
19.WELCHE ART VON GESICHTSREINIGER KANN ICH VERWENDEN?
Sie können jeden beliebligen Gesichtsreiniger verwenden, solange er keine Inhaltsstoffe enthält, die das Silikon Ihre 
Geräts beschädigen können. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, Peelings oder Peelings auf 
Tonerde-, Silikon- oder Körnungsbasis, da diese die weichen Silikonnoppen des Geräts beschädigen können. Für beste 
Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von FOREO's Micro-Foam Cleanser.
 
20.KANN ICH LUNA™ 3 VERWENDEN, WENN ICH HAUTERKRANKUNGEN WIE EKZEM HABE ODER WENN ICH EIN 
KOSMETISCHES VERFAHREN WIE BOTOX HABE?
Wir empfehlen, dass jeder, der an einer ernsthaften Hauterkrankung leidet oder sich einem kosmetischen Eingriff 
unterzogen hat, seinen Arzt oder Kosmetiker konsultiert, bevor er das Gerät verwendet.
 
21.KANN ICH MEINE LUNA™ 3 WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT VERWENDEN?
Ja, LUNA™ 3 kann während der Schwangerschaft oder Stillzeit sicher angewendet werden.

DAS LUNA™ 3 GERÄT

22.WIE STELLE ICH DIE INTENSITÄT DER T-SONIC™ PULSATIONEN EIN?
LUNA™ 3 ist mit 16 verschiedenen Reinigungsintensitäten ausgestattet. Sie müssen Ihr Gerät über Bluetooth mit der 
FOREO App verbinden, um Ihre bevorzugten Benutzereinstellungen anzupassen und auszuwählen.
 
23.WIE KANN ICH DEN STRAFFUNGSMASSAGEMODUS VERWENDEN?
Verbinden Sie Ihr Gerät über Bluetooth mit der FOREO App, um zwischen 4 vorprogrammierten videogeführten 
Massagebehandlungen zu wählen.
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24.WAS SIND DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN LUNA™ 3 FÜR EMPFINDICHE, NORMALE UND MISCHHAUT?
LUNA™ 3 bietet 3 Bürsten, die speziell für Ihre Hautbedürfnisse entwickelt wurden;

• LUNA™ 3 für empflindliche Haut verfügt über dünne Borsten für Haut, die zu Entzündungen, Rötungen, Juckreiz oder 
Trockenheit neigt.

• LUNA™ 3 für normale Haut hat dickere Borsten auf der Oberseite für eine gesunde Haut mit perfektem Öl- und 
Wasserhaushalt, die sich weder zu trocken noch zu fettig anfühlt

• LUNA™ 3 für Mischhaut verfügt über dickere Borsten für Haut, die an einigen Stellen trocken und an anderen fettig 
ist, wie z. B. in der T-Zone

 
25.WAS SIND DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN LUNA™ 3 UND LUNA™ 2?
Beide Geräte entfernen hervorragend Schmutz, Öl und überschüssiges Talg mit einer 1-minütigen Reinigungsroutine und 
bieten gleichzeitig straffende Gesichtsmassagen, die die Haut glatter und jünger aussehen lassen. Die Hauptunterschiede 
zwischen beiden Geräten sind:

• LUNA™ 3 verfügt über 16 Intensitätsstufen von T-Sonic™ Pulsationen; LUNA™ 2 verfügt über 12.
• LUNA™ 3 ist mit der App verbunden, sodass Sie Ihre persönliche Reinigungsroutine einrichten und speichern können; 

Außerdem verfügt sie über den Spiegelmodus, mit dem Sie Ihr Smartphone während der Reinigung als Spiegel 
verwenden können. Sie können Ihre LUNA™ 3 auch ausfindig machen, indem Sie auf der Indexseite Ihres Geräts zum 
Abschnitt „Mein Gerät finden“ gehen.

• LUNA™ 3 bietet 4 videogeführte Massageroutinen: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy und Magic 
Mouth.

• Die Silikonnoppen der LUNA™ 3 sind 30 % länger und 25 % weicher als die der LUNA™ 2.
• LUNA™ 3 bietet eine Batterieautonomie von bis zu 650 einminütigen Anwendungen; LUNA™ 2 bietet bis zu 450 

einminütige Nutzungen.
 
26.WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN LUNA™ 3 UND LUNA™ MINI 3?
LUNA™ 3 und LUNA™ mini 3 sind unsere smarten Geräte, die mit der App verwendet werden können.

• LUNA™ 3 ist größer als LUNA™ mini 3. Sie ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich, die jeweils für einen bestimmten 
Hauttyp entwickelt wurden: Blau für Mischhaut, Violett für empfindliche Haut und Rosa für normale Haut. LUNA™ mini 
3 ist in verschiedenen Farben erhältlich, aber alle haben die gleiche 2-Zonen-Bürste, die für alle Hauttypen geeignet 
ist. Die Bürste auf der Vorderseite des Geräts ist für empfindliche bis normale Haut und die Bürste auf der Rückseite 
für fettigere Gesichtspartien wie die T-Zone.

• LUNA™ 3 hat eine Seite für straffende Massagen, während LUNA™ mini 3 beide Seiten mit Silikonborsten zur 
Reinigung hat.

• LUNA™ 3 hat 16 Intensitätsoptionen und hält bis zu 650 Anwendungen mit einer einzigen Ladung, während LUNA™ 
mini 3 12 Intensitäten hat und bis zu 400 Anwendungen mit einer einzigen Ladung hält.




