
 

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΟ 

ΔΕΡΜΑ 

Εγχειρίδιο χρήσης 



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Ανακαλύψτε τη LUNA 3, την πιο απαλή συσκευή 
περιποίησης δέρματος στον κόσμο της ομορφιάς. 
Χάρη στα κατά 30% πιο μαλακά σημεία επαφής από 
σιλικόνη και την τεχνολογία T-Sonic, η συσκευή LUNA 
3 απομακρύνει τους ρύπους, τη λιπαρότητα και το 
περιττό σμήγμα με μασάζ καθαρισμού διάρκειας 
μόλις 1 λεπτού. Το στοχευμένο μασάζ σύσφιξης 
χαρίζει στην επιδερμίδα του προσώπου απαλότητα 
και νεανική όψη. 

Η λειτουργία καθαρισμού της συσκευής LUNA 3 
εκπέμπει παλμούς T-Sonic και σας εξασφαλίζει 
βαθύτερο καθαρισμό απ΄ ότι το συνηθισμένο 
πλύσιμο με τα χέρια. Απομακρύνει τους ρύπους, τη 
λιπαρότητα και τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδα, 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη απορρόφηση των 
αγαπημένων σας προϊόντων για τη φροντίδα της 
επιδερμίδας. Στη λειτουργία μασάζ σύσφιξης έχετε 
τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια σειρά 
προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήπιους παλμούς 
T-Sonic για να μειώσετε τα ορατά σημάδια γήρανσης. 

Η συσκευή LUNA 3 διαθέτει τρεις τύπους κεφαλών, 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες κάθε τύπου 
δέρματος, και ανοίγει το δρόμο για πιο υγιές και νεανικό δέρμα με μόλις λίγα λεπτά χρήσης. 

 

 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΣΑΣ 

 
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Οι παλμοί T-Sonic σε συνδυασμό με τα 16 επίπεδα έντασης και 
τα μακρύτερα και πιο μαλακά σημεία επαφής από σιλικόνη, 
εξασφαλίζουν πιο βαθύ και ταυτόχρονα ήπιο καθαρισμό. 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ 
Το συχνό μασάζ σύσφιξης στοχεύει σε περιοχές του προσώπου 
που εμφανίζουν σημάδια γήρανση. Οι παλμοί T-Sonic χαρίζουν 
νεανική εμφάνιση στο δέρμα και διευκολύνουν την απορρόφηση 
των καλλυντικών προϊόντων. 

ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Οι κεφαλές είναι προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο δέρματος και 
επιλέγοντας την ένταση των παλμών και τα προγράμματα μασάζ 
για σύσφιξη έχετε τη δυνατότητα της περαιτέρω προσαρμογής 
μέσω της εφαρμογής FOREO. 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Με 1 φόρτιση μέσω USB διαρκεί μέχρι και για 650 χρήσεις. 

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΛΟΤΕΡΕΣ ΚΙ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΞΙ 



 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LUNA 3 

 
 

   
 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΟΥ 2 ML  
Η τέλεια βάση για μασάζ 

σύσφιξης 
 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ FOREO 

Μπορείτε να ελέγχετε τις 
ρυθμίσεις της συσκευής 

σας και να επιλέγετε 
προγράμματα μασάζ 

σύσφιξης 
 

ΚΑΛΩΔΙΟ USB 
Φορτίστε οποτεδήποτε, 

οπουδήποτε 
 

ΘΗΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
Για βολική αποθήκευση 
της συσκευής σας στα 

ταξίδια 
 

 
Μήκος: 102 mm / Πλάτος: 39,2 mm / 
Ύψος: 82,5 mm 

Βάρος: 126 g / Επαναφόρτιση: Ναι 

     

 

ΠΑΛΜΟΙ Τ-SONIC 

Καθαρίζει 

αποτελεσματικά με τη 

βοήθεια 8000 παλμών 

ανά λεπτό σε 16 

επίπεδα έντασης 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΗ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

35 φορές υψηλότερο 

επίπεδο υγιεινής από τις 

βούρτσες νάιλον, 

κατάλληλη για όλους τους 

τύπους δέρματος. Δεν 

περιέχει BPA ή φθαλικές 

ενώσεις ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΟΥΗΔΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Είναι προσαρμοσμένη στον 

τύπο δέρματος και συνεπώς 

δεν απαιτούνται ανταλλακτικές 

κεφαλές 

ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Μέχρι 650 χρήσεις ανά φόρτιση. 

100% αδιάβροχη 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 

Αναβοσβήνει όταν η 

συσκευή βρίσκεται σε 

κατάσταση σύζευξης με τη 

χρήση Bluetooth και όταν 

η συσκευή χρειάζεται 

φόρτιση 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Ενεργοποιεί και 

απενεργοποιεί τη 

συσκευή ή την θέτει σε 

λειτουργία σύζευξης με τη 

χρήση Bluetooth 

ΜΑΣΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΣΦΙΞΗ 

Τα προγράμματα 

στοχευμένου μασάζ 

αφήνουν την επιδερμίδας 

σας πιο σφριγηλή και 

νεανική 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ FOREO FOR YOU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Με την εφαρμογή FOREO For You, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν και να 
συγχρονίσουν τις προεπιλογές τους με τη συσκευή τους. 
Η εφαρμογή προσφέρει επίσης επιλογή από στοχευμένα προγράμματα μασάζ για πιο 
περιποιημένο και νεανικό δέρμα. 
 

 
  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ Τ-SONIC ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH 
 

ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ 
ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ 

ΜΑΣΑΖ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FOREO 
Για να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή LUNA 
3 και να κατεβάσετε την εφαρμογή FOREO, 
σαρώστε τον κώδικα QR. 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

LUNATM 3 
Για να ξεκλειδώσετε και να εγγράψετε τη συσκευή 
σας, ενεργοποιήστε στο κινητό σας τηλέφωνο ή 
tablet το Bluetooth και στη συνέχεια, πιέστε το 
πλήκτρο γενικής χρήσης για να συγχρονίσετε την 
εφαρμογή FOREO και να ρυθμίσετε τις 
προεπιλογές καθαρισμού. Συνιστούμε τον 
καθαρισμό διάρκειας 1 λεπτού με τη συσκευή 
LUNA 3 κάθε πρωί και βράδυ. 

1 Αφαιρέστε κάθε ίχνος μακιγιάζ, υγράνετε το 
δέρμα σας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 
τη συσκευή καθαρισμού FOREO. 

2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο γενικής χρήσης για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
καθαρισμού. 

3 Καθαρίστε το δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις 
στα μάγουλα και το μέτωπο και με κινήσεις 
πάνω, κάτω κατά μήκος της μύτης. 

4 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο 3 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. 

5 Ξεπλύνετε και στη συνέχεια σκουπίστε το πρόσωπό σας πιέζοντας απαλά με πετσέτα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα 
καθαρισμού που περιέχουν άργιλο, σιλικόνη ή κόκκους, καθώς μπορεί να φθείρουν τη σιλικόνη. Εάν οι 

μακριές τρίχες σιλικόνης μπλεχτούν, βουρτσίστε τις απαλά 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να επιστρέψουν στην 
αρχική τους θέση. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
 

1 Εφαρμόστε τον ορό FOREO σε καθαρό και στεγνό 
δέρμα. 

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή FOREO 
και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα μασάζ σύσφιξης που 
προτιμάτε. 

3 Στη συνέχεια εφαρμόστε το αγαπημένο σας προϊόν 
ενυδάτωσης. 
 
 

*Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Αφρώδης κρέμα καθαρισμού MICRO-FOAM 
 
Πιο ελαφριά κι από τον αέρα - για απαλό και μεταξένιο καθαρισμό 

Αυτό το κρεμώδες προϊόν καθαρισμού μετατρέπεται σε απαλό 
αφρό που απομακρύνει τους ρύπους από τους πόρους και 
καθαρίζει το δέρμα σε βάθος. Η κρέμα εμπλουτίζει την επιδερμίδα 
με αμινοξέα και βιταμίνη Ε, βοηθώντας την να διατηρείται 
ενυδατωμένη, απαλή και υγιής. 

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος 
• Δερματολογικά ελεγμένο 
• Χωρίς αρώματα 
• Χωρίς πειράματα σε ζώα, προϊόν vegan 
• Δεν περιέχει: θειικά άλατα, φαινοξυαιθανόλη, σιλικόνες, 

άλας δινατρίου του εδετικού οξέος και ορυκτέλαια 
• Καθαρό βάρος: 100 ml - 3,3 fl. oz., 20 ml - 0,67 fl. oz. 

  



ΣΕΙΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
LUNA 

      
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LUNA 3 
LUNA 2 

Professional 
LUNA 2 

LUNA mini 
2 

LUNA go LUNA fofo 
LUNA 

play plus 
LUNA play 

Τεχνολογία 
Bluetooth 

✓     ✓   

Αριθμός 
χρήσεων ανά 
φόρτιση 

Έως 650 Έως 450 Έως 450 Έως 300 Έως 60 Έως 400 Έως 400 Έως 400 

Ηχητικοί 
παλμοί / 
Ελάχιστος 
αριθμός 
επιπέδων 
έντασης / 
ταχυτήτων 

16 12 8 8 2 1 1 1 

Φόρτιση μέσω 
USB 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Παλμοί T-Sonic 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

100% 
αδιάβροχη 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Εγγύηση ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Διαθέσιμα 
χρώματα         

 



Συχνές ερωτήσεις 
ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ LUNA 3; 

Με τη συσκευή LUNA 3 μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν καθαρισμού, ωστόσο για να 
διατηρήσετε την συσκευή σε άριστη κατάσταση, αποφύγετε τη χρήση προϊόντων καθαρισμού με άργιλο, 
σιλικόνη ή κόκκους, καθώς μπορεί να φθείρουν τη σιλικόνη. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε την αφρώδη κρέμα καθαρισμού FOREO Micro-Foam. 

ΜΠΟΡΕΙ Η LUNA 3 ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ; 

Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, συνιστάται η απομάκρυνση του μακιγιάζ πριν από τη χρήση. 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LUNA 3 ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΟΥ ΟΠΩΣ 
ΑΚΜΗ, ΕΚΖΕΜΑ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOTOX; 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται σοβαρά δερματικά προβλήματα ή έχουν εφαρμοστεί αισθητικές 
επεμβάσεις, συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή έναν σύμβουλο φροντίδας του δέρματος πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LUNA 3; 

Πλύνετε τη συσκευή με σαπούνι και νερό, ξεπλύνετε με ζεστό νερό και σκουπίστε την πιέζοντας απαλά με ένα 
μαλακό πανί ή πετσέτα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστούμε να ψεκάσετε τη συσκευή με το σπρέι 
καθαρισμού FOREO Silicone Cleaning Spray μετά τη χρήση και να ξεβγάλετε με ζεστό νερό. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ; 

Κατεβάστε την εφαρμογή FOREO στο έξυπνο τηλέφωνο ή στο tablet σας. Πιέστε το πλήκτρο γενικής χρήσης 
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η λευκή λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η LUNA 3 βρίσκεται σε 
λειτουργία σύζευξης. Για να εγγραφείτε και να αντιστοιχίσετε τη LUNA 3, ακολουθήστε τις οδηγίες της 
εφαρμογής. 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΛΕΥΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LUNA 3 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ; 

Η λευκή λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η LUNA 3 βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης μέσω 
Bluetooth ή ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να αντιστοιχίσετε 
τη συσκευή LUNA 3. 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΑΖ ΣΥΣΦΙΞΗΣ; 

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται σε 1-2 λεπτά, ανάλογα με την περιοχή (περιοχές) όπου 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η LUNA 3 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ; 

Η λειτουργία καθαρισμού της συσκευής LUNA 3 δεν απαιτεί τη χρήση της εφαρμογής FOREO. Ωστόσο πρέπει 
να εγγραφείτε στην εφαρμογή FOREO για να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή την πρώτη φορά που θα 
την χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή FOREO For You για να επιλέξετε την ένταση 
του προγράμματος καθαρισμού και του μασάζ σύσφιξης. Αφού επιλέξετε τις προεπιλογές σας, αυτές 
συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή σας. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΩ ΤΗ LUNA 3; 

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή LUNA 3 μέσω USB. Η φόρτιση διαρκεί δύο ώρες και εξασφαλίζει έως και 
650 χρήσεις. 

 



 


