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DESCRIÇÃO GERAL DE LUNA FOFO
LUNA fofo sabe sempre exatamente o que a sua pele necessita para que possa obter os melhores resultados 
possíveis com cada limpeza. Utilizando sensores de pele avançados e tecnologia Bluetooth, Luna fofo analisa 

que é diretamente enviado para a aplicação FOREO. Realize o questionário sobre pele para saber o tipo e 
verdadeira idade da sua pele e, em seguida, desfrute de uma rotina de limpeza personalizada que sincroniza 
automaticamente com o dispositivo.

CONHECER O SEU LUNA fofo

MANUAL DO UTILIZADOR 
COMPLETO

COMEÇAR
Parabéns por ter dado o primeiro passo na direção da descoberta de cuidados para a pele inteligentes ao 

cuidados para a pele no conforto do seu lar, reserve alguns momentos para ler cuidadosamente as instruções 
constantes neste manual.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utilize este produto unicamente como previsto e 
descrito neste manual.

PONTOS DE CONTACTO 
MAIS PROFUNDOS
Proporciona uma limpeza de 
precisão profunda de áreas 
como a zona T

PONTOS DE CONTACTO 
MAIS SUPERFICIAIS
Limpa suavemente pele 
sensível e normal e áreas 
maiores como as bochechas

SILICONE EXTRA-SUAVE 
E EXTRA-HIGIÉNICO
35 x mais higiénico do que 
cerdas de nylon e adequado 
para todos os tipos de pele

SENSORES DE PELE 
BANHADOS A OURO 24 K 
Meça 1.000 unidades por 
segundo para avaliar os níveis de 
hidratação em cada zona da face

MÃOS DE LUNA FOFO
Mãos em relevo divertido 
para assegurar que está 
sempre pronta para a câmara

LUZ INDICADORA
Pisca para indicar quando o 
dispositivo está ligado e o 
Bluetooth foi ativado 



3

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™ fofo, como controlares as definições, acederes a rotinas 
guiadas por vídeos e encontrares o teu dispositivo caso o percas.

DEFINIÇÕES
Define as tuas preferências de limpeza e o teu dispositivo armazenará tais 
informações para utilizações offline.

Configura a duração da limpeza até 240 segundos e até 10 intensidades de 
pulsações T-sonic™ separadamente para cada quadrante do teu rosto - maçãs do 
rosto, testa e maxilar.

ANALISA A TUA PELE
Esta funcionalidade é ótima para uma análise rápida e fácil - pressiona 
simplesmente e mantém pressionados os sensores de pele na parte traseira do 
dispositivo para iniciares a análise. Após 10 segundos, a aplicação irá mostra-te os 
níveis de hidratação da tua pele cria automaticamente a tua rotina de limpeza 
personalizada que pode ser armazenada no teu dispositivo para a tua próxima 
limpeza.

ANÁLISE AVANÇADA
A análise avançada permite-te receber uma avaliação mais profunda dos níveis de 
hidratação da tua pele com análise das 4 áreas do teu rosto: maçãs do rosto, testa 
e maxilar. 

Pressiona e mantém pressionados os sensores da pele durante 10 segundos em 
cada área do rosto. Quando a aplicação o indicar, procede para a zona seguinte. 
A aplicação irá mostra-te os níveis de hidratação da tua pele cria automaticamente 
a tua rotina de limpeza personalizada que pode ser armazenada no teu dispositivo 
para a tua próxima limpeza. 

A Limpeza Inicial apresenta o modo Espelho, que te permite utilizar o teu 
dispositivo móvel como um espelho enquanto fazes a limpeza.
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COMO UTILIZAR O SEU LUNA fofo:

*com base em estudos clínicos, resultados em arquivo.

FASE 2: LIMPAR

sincroniza automaticamente através da aplicação FOREO.

1

2

3

4

5

6

em cada dia. 

Remova toda a maquilhagem, humedeça a pele e, em seguida, 
aplique o seu cleanser FOREO.

Siga as instruções na aplicação para ativar a sua rotina de limpeza 
personalizada.

Limpe utilizando movimentos circulares nas bochechas e testa, 
fazendo deslizar para cima e para baixo ao longo do nariz. Com 
base na sua rotina personalizada, LUNA fofo irá fazer uma pausa 
para lhe transmitir quando deve avançar para a próxima área da 
sua face.
Pressione sem soltar o botão durante 3 segundo para desligar o 
dispositivo. 

Enxague e seque com toques suaves o seu rosto.

Aplique outros produtos de cuidados para a pele, se existentes.

FASE 1: ANÁLISE

Uma análise da pele de 360 graus revela novas perceções da sua tez, o que ajuda a otimizar o seu regime
diário de cuidados para a pele.

1 Abra a aplicação FOREO no seu dispositivo móvel e ligue o Bluetooth.

Ligue LUNA fofo pressionando o botão no centro até a luz começar a piscar, 
indicando que o Bluetooth está ligado e o seu dispositivo está pronto para 
começar a análise da pele.

Pressione sem soltar os sensores de pele nas áreas da face de acordo com as 
instruções na aplicação.

A aplicação FOREO irá analisar o índice de hidratação da sua pele e a idade da 
pele e, em seguida, sincronizar uma rotina de limpeza personalizada com o seu 
dispositivo. 

2

3

4

ou quando se desloca para um novo ambiente.

azeljezic
Sticky Note
before COMO UTILIZAR O SEU LUNA fofo add two sections from the shared doc: DESBLOQUEIA O TEU DISPOSITIVO and APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU (see ENG manual for images and positioning)



• Se sofrer de uma doença de pele ou de quaisquer outras condições médicas, consulte um dermatologista
antes da utilização.

• A limpeza com LUNA fofo deve ser confortável – se sentir desconforto, interrompa a utilização de imediato
e consulte um médico.

• Tenha cuidado particular ao limpar na região por baixo dos olhos e não permita que o dispositivo entre em
contacto com as pálpebras ou com os próprios olhos.

• Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha de LUNA fofo com outras pessoas.

• É necessária uma supervisão atenta quando este dispositivo é utilizado por, em, ou próximo de crianças, bem como
de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.

contém peças substituíveis.

minutos de cada vez.
• Utilize este dispositivo unicamente como previsto e descrito neste manual. Caso não encontre resposta para a

com/support.

LIMPAR O SEU LUNA fofo
Limpe sempre detalhadamente o seu LUNA fofo após a utilização. Lave a superfície da escova com água e 

 
 

toques suaves com um pano ou toalha sem pelos. Após a utilização, recomendamos a aplicação no dispositivo do 
Spray de Limpeza de Silicone FOREO e o enxaguamento com água morna para resultados otimizados.

NOTA: Nunca utilize produtos de limpeza contendo álcool, petróleo ou acetona, uma vez que podem irritar a

PRODUTO COMPLEMENTAR

IMPORTANTE
PARA UMA SEGURANÇA IDEAL:

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
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Comment on Text
replace with:- Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado.- Desliga o Bluetooth e volta a ligá-lo para o tentares reconectar.- Fecha a aplicação FOREO e volta a abri-la para reiniciares o processo.- Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada.- Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel.- Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel- Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel está atualizado para a última versão.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Precauções a adotar no caso de alterações no desempenho de LUNA fofo

• O dispositivo não está a responder. Pressione uma vez o botão de alimentação para reiniciar o dispositivo
(pressionar o botão inicia a pesquisa de Bluetooth).

•
•

- Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está
ativado.
- Desliga o Bluetooth e volta a ligá-lo para o tentares reconectar.
- Fecha a aplicação FOREO e volta a abri-la para reiniciares o processo.
- Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada.
- Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel.
- Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
- Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel está atualizado para a última versão.

INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO
A eliminação de equipamento eletrónico antigo (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de 
recolha separada de resíduos).

O símbolo de caixote do lixo com uma cruz indica que este dispositivo não deve ser tratado como resíduos domésticos, 
mas sim transportado até ao ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar 
que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a prevenir as potenciais consequências negativas para o am-
biente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um tratamento inadequado de resíduos do produto. A 
reciclagem de materiais irá também ajudar na conservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do seu dispositivo, contacte o serviço de eliminação de resíduos 
local ou o local da compra do produto.

MUDAR AS BATERIAS

1. Desenrosca a tampa da bateria da base do produto.
2. Remove cuidadosamente ambas as baterias no interior.
3. Insere 2 novas baterias, certificando-te de que as extremidades + e – estão alinhadas com as marcas no
interior do compartimento da bateria.
4. Enrosca a tampa da bateria para que volte à posição correta.
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Declaração de exposição a RF: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiação da FCC estipulados
para um ambiente não controlado. O dispositivo foi avaliado para cumprir requisitos gerais de exposição a RF. 
O dispositivo pode ser utilizado numa situação de exposição portátil sem restrição.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso.

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por sua conta e risco. Nem a FOREO, nem
os seus retalhistas, assumem qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos, físicos ou outros, resultantes, direta 
ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Adicionalmente, a FOREO reserva-se o direito de rever esta publicação e 

ou alterações. 

podem anular a autorização do utilizador de operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade 
com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar
operação indesejada.

Silicone seguro para o corpo e ABSMATERIAIS:
COR:
TAMANHO:
PESO:  
PILHAS:  
UTILIZAÇÃO:   
MODO ESPERA:  
FREQUÊNCIA:   
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:
INTERFACE:   

70 x 66 x 38 mm
70 g
2 pilhas AAA
Até 400 utilizações por 2 pilhas AAA
180 dias
150 Hz
<50 dB
1 botão

ESPECIFICAÇÕES

PERGUNTAS FREQUENTES
BASICS

1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ fofo?
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™ fofo?
1 Dispositivo LUNA™ fofo, 1 manual de utilizador e 1 guia de início rápido.

3. COMO LIGO E DESLIGO O MEU LUNA™ fofo?
Pressiona o botão de energia no teu dispositivo LUNA™ fofo 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. PORQUE É QUE O MEU LUNA™ fofo NÃO SE ATIVA QUANDO PRESSIONO O BOTÃO UNIVERSAL?
Se o teu LUNA™ fofo não se ativar quando pressionas o botão universal, significa que a bateria está descarregada.

5. O LUNA™ fofo é À PROVA DE ÁGUA?
Sim, o LUNA™ fofo é à prova de água! Não te esqueças de lavar meticulosamente o teu dispositivo após a utilização,
e, de seguida, dares suaves toques com um pano sem pelos ou uma toalha.

6. O QUE ACONTECE SE OS SENSORES DA PELE FICAREM MOLHADOS?
O LUNA™ fofo é totalmente à prova de água, e até pode ser utilizado no duche. No entanto, para obteres resultados
ainda mais precisos ao analisares a tua pele, certifica-te de que tanto o dispositivo como a tua pele estão
completamente secos antes da utilização.
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7.  O QUE TORNA O MEU LUNA™ fofo MAIS EFICAZ DO QUE OS DISPOSITIVOS DE LIMPEZA COM CERDAS DE
NYLON?
Ao contrário das cerdas de nylon, as cerdas de silicone são não porosas, o que significa que resistem à acumulação de
bactérias e são 35x mais higiénicas que as escovas de nylon tradicionais. Com a ajuda das pulsações T-Sonic™, as
cerdas de silicone macias removem 99,5% das impurezas, do sebo e de resíduos de maquilhagem.

8. O QUE É A TECNOLOGIA T-SONIC™?
O motor de alta eficiência que potencia o teu dispositivo LUNA™ play plus é consegue fornecer mais de 8000
rotações por minuto. Este movimento de alta velocidade gera oscilações subtis, às quais nos referimos como
pulsações T-Sonic™. O «T» de T-Sonic™ é uma abreviatura para transdémica, assim denominada porque estas
pulsações viajam através das camadas exteriores da pele, trabalhando para estimular o fluxo sanguíneo e libertar as
impurezas encurraladas nos poros.

A APLICAÇÃO

9. PORQUE TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O MEU LUNA™ fofo?
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™ fofo 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™ fofo.

11. O LUNA™ fofo FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?
Sim! A aplicação ajuda-te a gerir as definições do teu dispositivo, mas podes utilizar o LUNA™ fofo manualmente.
Pressiona simplesmente o botão de energia para iniciar o modo de limpeza.

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™ fofo

13.  COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ fofo?
Os dispositivos LUNA™ fofo são suficientemente seguros e delicados para utilizar diariamente, quer de manhã quer à
noite. Recomendamos que utilizes o teu dispositivo LUNA™ fofo 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™ fofo durante mais de 3 minutos por dia.

15. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO REALIZAR A MINHA ANÁLISE DE PELE?
Para obteres ainda melhores resultados, recomendamos que analises a tua pele uma vez por semana à mesma hora do
dia, ou quando viajares para um novo ambiente.

16. PORQUE É QUE O MEU LUNA™ fofo NÃO CAPTA/NÃO REGISTA A PELE DURANTE A MINHA ANÁLISE DE
PELE?
Certifica-te de que o dispositivo está completamente seco e reinicia o teu dispositivo. Certifica-te de que
pressionas firmemente ambos os sensores sobre a pele.



17.  PORQUE É QUE A HIDRATAÇÃO DA MINHA PELE É TÃO IMPORTANTE?
A hidratação da pele atua como barreira protetora para impedir a pele de se tornar rígida e seca. Também evita a
proliferação de bactérias e promova a regeneração e a elasticidade das células da pele. Depois de analisar os níveis de
hidratação da tua pele, a aplicação criará uma rotina de limpeza personalizada totalmente à medida das necessidades
da tua pele e sincroniza-a ao teu dispositivo, garantindo que tens sempre uma pele saudável, hidratada e luminosa.

18.O MEU LUNA™ fofo É ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE?
Sim, o LUNA™ fofo é especificamente desenhado para ser adequado para todos os tipos de pele. O LUNA™ fofo
apresenta uma cabeça de escova com 2 zonas, com pontos de contacto mais finos ultra suaves e delicados para
limpar profundamente, ainda que de forma delicada, tipos de pele normais e sensíveis, e pontos de contacto mais
grossos com uma curvatura e grossura aumentadas que fornecem uma limpeza profunda a áreas problemáticas,
como a zona T.

19.POSSO PARTILHAR O MEU LUNA™ fofo COM OUTRAS PESSOAS, COMO MEMBROS DA FAMÍLIA?
Por questões de higiene, não recomendamos que partilhes o teu LUNA™ fofo com ninguém.

20.É POSSÍVEL UTILIZAR O LUNA™ fofo PARA REMOVER A MAQUILHAGEM?
Toda a maquilhagem deve ser removida antes de fazeres a rotina de limpeza com qualquer um dos nossos
dispositivos.

21.COM QUE PRESSÃO DEVO MOVER O MEU LUNA™ fofo?
Não é necessário utilizar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ fofo. Limpa delicadamente o teu rosto utilizando
movimentos circulares nas maçãs do rosto e na testa, deslizando para cima e para baixo do nariz.

22.POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ fofo DA FOREO NA ÁREA À VOLTA DOS OLHOS?
Sim, podes utilizar o teu LUNA™ fofo 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.

23.COMO É QUE AJUSTO A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?
O LUNA™ fofo é desenhado com 10 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.

24.COMO ACEDO AO MODO GLOW BOOST?
Pressiona simplesmente duas vezes o botão de energia para ativares o modo Glow Boost. Para selecionares as tuas
definições preferidas, conecta o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth e escolhe entre intensidade Baixa,
Média ou Alta das pulsações T-sonic™.

25.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.

26.POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ fofo S TIVER CONDIÇÕES DE PELE, COMO ACNE OU 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.

27. POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ fofo DURANTE A GRAVIDEZ?
Sim, é seguro utilizares o LUNA™ fofo durante a gravidez ou amamentação.
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