
Luxury Facial Steamer
GEZICHTSSAUNA MET WARME EN KOUDE STOOM



Door de combinatie van warme en 

koude stoom zorgt de Luxury Facial 

Steamer voor een diepe verzorging 

van de huid en een bestrijding van 

de tekenen van veroudering. 

Het resultaat?  

Een gereinigde, gehydrateerde 

en verstevigde huid.

Welke stoom? Welke voordelen? 

De positieve effecten van warme en 

koude stoom voor de gezichtsverzorging 

zijn al eeuwen bekend. Door de 

combinatie van warme en koude stoom 

worden huidproblemen bestreden dankzij 

de positieve effecten van zowel de 

warme als de koude stoom. De huid ziet 

er duidelijk beter uit, zonder gifstoffen, 

en grondig gereinigd en gehydrateerd. 

   De voordelen van 

warme stoom 

•  Opent de poriën 

om onzuiverheden 

te verwijderen

•  Hydrateert diep

•  Bevordert de opname van 

het verzorgingsproduct

•  Vermindert puistjes 

en mee-eters

   De voordelen van 

koude stoom 

•  Sluit de poriën

• Verstevigt uw huid

•  Bestrijdt de tekenen 

van veroudering

Luxury Facial Steamer  
gezichtssauna met warme en koude stoom



In de praktijk

De Luxury Facial Steamer biedt niet alleen de mogelijkheid 

om te kiezen tussen warme en koude stoom, maar biedt 

tevens vele voordelen voor een complete gezichtsverzorging. 

Door de vergrotende spiegel (x3) wordt uw 

gezichtsverzorging nog gemakkelijker doordat 

u elk detail van de huid goed kunt zien. 

De set accessoires 100% van roestvrij staal bestaat uit 5 

instrumenten met twee opzetstukken waarmee u moeilijk 

te verwijderen imperfecties als mee-eters, gerstekorrels 

en puistjes gemakkelijk kunt verwijderen. Het apparaat is 

geschikt voor elk huidtype en is zeer gemakkelijk in gebruik. 

Bovendien heeft de Luxury Facial Steamer een 

reservoir met een inhoud van 300 ml zodat u het 

apparaat lang aan een stuk door kunt gebruiken. 

De schenktuit zorgt voor een veilig gebruik. 



Compatibel met 
etherische oliën 

Bij de Luxury Facial Steamer hebt u de mogelijkheid om 

de stoom een geur te geven met etherische oliën, zaden, 

gedroogde vruchten of gedroogde bloemen. Hiervoor kunt 

u de aromatische stof naar keuze in de hiervoor bestemde 

houder plaatsen. De stoom neemt vervolgens de weldadige 

effecten op van de vruchten, zaden, bloemen of etherisch oliën 

en verspreidt daarmee een heerlijke geur op uw gezicht.



Een verzorging op maat
De effecten zijn snel zichtbaar. De gezichtshuid is weer vol, gehydrateerd en voelt 

comfortabel aan. De huid heeft als het ware een metamorfose ondergaan.

Met een masker 

kunt u uw huid 

tot rust brengen 

en ontspannen. 

Begin met het reinigen van 

de huid met de gezichtssauna 

met een sessie van 5 

minuten met warme stoom.

Zodra de poriën van uw 

gezicht goed geopend zijn, 

gebruikt u naar wens de 

kit met accessoires om 

mee-eters, dode huidcellen 

en andere imperfecties te 

verwijderen. U kunt uw huid 

ook scrubben waarmee u uw 

poriën volledig schoonmaakt 

en mee-eters verwijdert.

Gebruik een hydraterende crème 

op uw gezicht. De poriën, die door de 

warme stoom verwijd zijn, nemen 

de werkzame bestanddelen van de 

verzorgingsproducten en etherische 

oliën gemakkelijk op en gifstoffen en 

onzuiverheden worden gemakkelijk 

verwijderd. De verzorgingsproducten 

die u vervolgens opbrengt 

werken duidelijk beter.

Met een sessie van 5 minuten 

met koude stoom ten slotte 

sluiten de poriën weer en 

wordt de huid strakker.
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Luxury Facial Steamer
GEZICHTSSAUNA MET WARME EN KOUDE STOOM

Kenmerken

• Gezichtssauna met warme en koude stoom

•  Diepe gezichtsverzorging voor een beter 

gehydrateerde, gladdere en stevigere huid

• Vergrotende spiegel x3

•  Sets met 5 accessoires voor de behandeling 

van de huid en mee-eters

• Gearomatiseerde stoom 

•  Compatibel met etherische oliën of 

gedroogde vruchten of bloemen

• Waterreservoir 300 ml

• Inclusief schenktuit



Afmetingen Master Carton

40.5 × 31.5× 35.0 cm

Gewicht Master Carton

7.5 kg

Colour Boxes / Master Carton

4

Afmetingen Colour Box

29.5 × 16.5 × 19.5 cm

Gewicht Colour Box

1.65 kg

Spanning

220-240 V



Rue de la Légende 55 

4141 Louveigné, België

Tel.: +32 (0)4 360 92 91 
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www.lanaform.com

info@lanaform.com
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