
 

ПОЧИСТВАНЕ БЕЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ 

ПОДДЪРЖАНА И СИЯЙНА КОЖА 

Ръководство за 
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ПРОМЕНЕТЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА 
ПЕРФЕКТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 

Открийте LUNA 3, най-нежният уред за грижа за 
кожата в света на красотата. Благодарение на 30% 
по-нежните си силиконови влакънца и 
технологията T-Sonic, уредът LUNA 3 отстранява 
замърсяванията, мазнотата и излишния себум по 
време на едноминутен масаж, а специалният 
масаж за укрепване оставя кожата нежна и 
младолика. 

Почистващият режим на уреда LUNA 3 предава 
T-Sonic импулси, като ви осигурява много 
по-дълбоко ежедневно почистване, отстраняване 
на замърсяванията, мазнотата и мъртвите клетки 
на кожата, като същевременно помага за 
по-лесното абсорбиране на любимите ви продукти 
за кожа. В режим на стягащ масаж може да 
изберете от цяла гама настройки, които използват 
нежните T-Sonic импулси, за да намалят видимите 
признаци на стареене на кожата. 

Със своите 3 специални глави на четката за всеки 
тип кожа, уредът LUNA 3 само за няколко минути 
проправя пътя към по-здрава и по-млада кожа. 

 

 

 
 

СВЪРЗАНИ С 

ПРИЛОЖЕНИЕТО 



РАЗКРАСЯВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ВИ ВЛИЗА ПОД КОЖАТА 
 

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕТО БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ 
Пулсацията T-Sonic с 16 степени, заедно с по-дългите и нежни 
власинки, осигуряват дълбоко, но нежно почистване. 

НАСОЧЕН КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ ТОЧКИ СТЯГАЩ МАСАЖ НА 
ЛИЦЕТО 
Редовният стягащ масаж е насочен към определени точки на 
лицето, които проявяват признаци на стареене, като 
пулсацията T-Sonic помага кожата ви да изглежда по-млада и 
подобрява абсорбирането на козметичните продукти за 
последваща грижа. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПОДХОД КЪМ ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА 
Главите на четките са съобразени с всеки тип кожа, а 
благодарение на възможността за избор на степен на 
пулсацията и програми за стягащ масаж, може още по-добре 
да настроите уреда в приложението FOREO. 

ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА 
При 1 зареждане на батерията с USB кабел уредът може да 

бъде използван 650 пъти. 

ПОЧИСТВАЩИ ГЛАВИ, 

ПО-НЕЖНИ ОТ КОПРИНА 



ФУНКЦИИ НА УРЕДА LUNA 3 

 
 

   
 

2 МЛ МОСТРА НА 
СЕРУМ 

Съвършената основа за 
вашия стягащ масаж 

 

ИНТЕРАКТИВНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO 

Променяйте 
настройките на уреда и 
изберете любимата си 

програма за стягащ 
масаж 

 

USB КАБЕЛ 
Може да заредите по 

всяко време и 
навсякъде 

 

КАЛЪФ ЗА ПЪТУВАНЕ 
За удобно съхранение 
на уреда по време на 

път 
 

 
Д: 102 мм/ Ш: 39,2 мм/ В: 82,5 мм Тегло: 126 г/ Зареждане: Да 

     

 

ПУЛСАЦИЯ T-SONIC 

Ефективно 

почистване с до 8 000 

пулса в минута и 16 

степени на работа 

ЕКСТРА НЕЖЕН И УЛТРА 

ХИГИЕНИЧЕН СИЛИКОН 

35 пъти по-хигиенична от 

найлоновите четки, 

подходяща за всеки тип 

кожа. Не съдържа BPA 

или фталати. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ШВЕДСКИ 

ДИЗАЙН 

За всеки тип кожа, не са 

необходими допълнителни 

глави за четката 

ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 

Може да се използва 650 пъти 

с едно зареждане. 

100% водоустойчив 

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР 

Свети, когато уредът е 

свързан посредством 

Bluetooth и когато трябва 

да се зареди 

УНИВЕРСАЛЕН БУТОН ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ 

С него включвате и 

изключвате уреда или го 

използвате, за да 

превключите в режим на 

свързване чрез Bluetooth 

СТЯГАЩ МАСАЖ НА 

ЛИЦЕТО 

Програмите за насочен 

масаж оставят кожата 

по-стегната и видимо 

по-млада 



ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO FOR YOU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарение на приложението FOREO For You можете предварително да избирате 
настройки и да ги синхронизирате с уреда. 
Приложението ви предлага възможност да изберете от серия програми за насочен 
масаж за поддържана и видимо по-млада кожа. 
 

 
  

ПРОМЕНЯЙТЕ СТЕПЕНИТЕ 
НА ПУЛСАЦИЯТА T-SONIC, ЗА 

ДА ОТКРИЕТЕ ЛЮБИМАТА 
СИ НАСТРОЙКА 

НАСТРОЙКИ 
 

АВТОМАТИЧНА 
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА 

НАСТРОЙКИТЕ С УРЕДА 
ЧРЕЗ BLUETOOTH 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
НАСОЧЕНИТЕ 
ПРОГРАМИ 

СТЯГАЩИ МАСАЖИ 
 

 

СВАЛЕТЕ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO 
Ако искате да научите повече за уреда LUNA 3 и 
да свалите приложението FOREO, сканирайте 
QR кода. 

 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  

LUNATM 3 
За да отключите и регистрирате уреда си, 
активирайте го на мобилното си устройство или 
таблет чрез Bluetooth и след това натиснете 
универсалния бутон, с което ще синхронизирате 
приложението FOREO, и ще може да изберете 
настройките за почистване. Препоръчваме да 
почиствате уреда LUNA 3 всяка сутрин и вечер 
по 1 минута. 

1 Премахнете грима, навлажнете кожата и 
използвайте почистващия уред FOREO. 

2 Натиснете отново универсалния бутон, за 
да активирате режима на почистване. 

3 Почиствайте кожата с кръгови движения по 
бузите и челото и с движения 
нагоре-надолу около носа. 

4 Изключете уреда, като натиснете бутона и 
го задържите 3 секунди. 

5 Изплакнете лицето и го подсушете с леки 
потупвания. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За оптимална поддръжка на уреда не използвайте почистващи препарати, които съдържат 
глина, силикон или гранули, защото те може да повредят силикона на четката. Ако дългите силиконови 
влакънца се заплетат, внимателно ги разчесайте във всички посоки, за да се върнат в първоначалното си 
положение. 

 

РЕЖИМ НА СТЯГАЩИ МАСАЖИ 
 

1 Нанесете серума FOREO върху чиста и суха кожа. 

2 Следвайте стъпките в приложението FOREO и 
активирайте любимата си програма за стягащ масаж. 

3 След това нанесете любимия си хидратиращ 
продукт. 
 
 
*Уредът се изключва автоматично, след като програмата 
приключи. 

РЕЖИМ НА 

ПОЧИСТВАНЕ 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 
Почистваща крем-пяна MICRO-FOAM 
 
По-лека от въздуха – за нежно и меко почистване 

Този кремообразен почистващ препарат се превръща във фини 
микромехурчета, които отнемат мръсотията дълбоко от порите 
и нежно почистват кожата. Кремът съдържа аминокиселини и 
витамин E, които внася в кожата и й помага да остане влажна, 
мека и видимо здрава. 

• Подходящ за всеки тип кожа 
• Дерматологично тестван 
• Без парфюми 
• Не е тестван върху животни, вегански продукт 
• Не съдържа: сулфати, феноксиетанол, силикони, 

динатриев едетат и минерални масла 
• Нетно тегло: 100 мл – 3,3 fl. oz., 20 мл – 0,67 fl. oz. 

  



СЕРИЯ УРЕДИ LUNA 

      
  

ФУНКЦИИ LUNA 3 
LUNA 2 

Professional 
LUNA 2 

LUNA mini 
2 

LUNA go LUNA fofo 
LUNA 

play plus 
LUNA play 

Технология Bluetooth ✓     ✓   

Брой използвания на 
едно зареждане 

до 650 до 450 до 450 до 300 до 60 до 400 до 400 до 400 

Звукова 
пулсация/Минимален 
брой 
степени/скорости 

16 12 8 8 2 1 1 1 

USB зареждане ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Пулсация T-Sonic 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

100% водоустойчив ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Гаранция ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Налични цветове         

 



Често задавани въпроси 
КАКЪВ ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ ЗА ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМ С УРЕДА LUNA 3? 

С уреда LUNA 3 може да използвате всеки почистващ препарат, но за да поддържате уреда в оптимално 
състояние, не използвайте продукти, които съдържат глина, силикон или гранули, защото те може да 
повредят силикона на четката. За най-добри резултати ви препоръчваме да използвате крема-пяна 
FOREO Micro-Foam. 

МОЖЕ ЛИ УРЕДЪТ LUNA 3 ДА ЗАМЕСТИ ПОЧИСТВАЩИТЕ ГРИМ ПРОДУКТИ? 

За постигане на най-добри резултати от почистването с уреда, ви препоръчваме да отстраните грима 
преди това. 

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ УРЕДА LUNA 3 ПРИ ПРОБЛЕМИ С КОЖАТА, КАТО НАПРИМЕР АКНЕ, ЕКЗЕМА 
ИЛИ СЛЕД ИНЖЕКТИРАНЕ НА БОТОКС? 

Препоръчваме на всеки, който има сериозни кожни проблеми или е претърпял козметична операция, 
да се консултира с лекар или друг кожен специалист, преди да използва устройството. 

КАК СЕ ПОЧИСТВА УРЕДЪТ LUNA 3? 

Измийте уреда със сапун и вода, изплакнете го с топла вода и го подсушете внимателно с кърпа, която 
не оставя мъхчета. За оптимални резултати препоръчваме след използване да напръсквате с 
почистващия спрей FOREO Silicone Cleaning Spray и да изплаквате с топла вода. 

КАК ДА СВЪРЖА УРЕДА СИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО? 

Изтеглете приложението FOREO на смартфона или таблета си. Включете уреда, като натиснете 
универсалния бутон. Мигащата бяла светлина показва, че уредът LUNA 3 е в режим на свързване. За да 
регистрирате и свържете своя уред LUNA 3, следвайте инструкциите в приложението. 

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО УРЕДЪТ 3 НЕ СПИРА ДА МИГА? 

Мигащата бяла светлина показва, че уредът LUNA 3 е в режим на свързване чрез Bluetooth или че уредът 
трябва да се зареди. За да свържете LUNA 3 чрез Bluetooth, следвайте инструкциите в приложението. 

КОЛКО ДЪЛГИ СА ПРОГРАМИТЕ ЗА СТЯГАЩ МАСАЖ? 

Дължината на програмите варира от 1 до 2 минути, в зависимост от областта (областите), която 
масажирате. 

МОЖЕ ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ УРЕДА LUNA 3 И БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО? 

Почистващият режим на уреда LUNA 3 не изисква използването на приложението FOREO. Въпреки това 
обаче, за да отключите уреда за първо ползване, трябва да се регистрирате чрез приложението FOREO. 
За да може да изберете степен на програмата за почистване и стягащ масаж, трябва да използвате 
приложението FOREO For You. След като изберете настройки, те се синхронизират автоматично с уреда 
ви. 

КАК СЕ ЗАРЕЖДА УРЕДЪТ LUNA 3? 

Може да зареждате LUNA 3 чрез USB кабел. След двучасово зареждане, уредът може да се използва до 
650 пъти. 

 

 


