
 

 

1. Lưu ý trước khi sử dụng: 

- Cắm nguồn điện theo đúng thông số đã ghi trên 

máy. 

- Nên sử dụng trong khoảng thời gian 20 phút, sau 

đó tắt để làm mát thiết bị trong ít nhất 15 phút. 

- Để tránh xa tầm tay trẻ em. 

- Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa, các 

khu vực tiếp xúc với nước và ẩm ướt. 

- Không nhúng thiết bị vào nước, trong bồn tắm 

hoặc dưới vòi hoa sen. 

- Rút phích cắm trước khi làm sạch thiết bị. 

- Không sử dụng khi da mặt đang bị nhiễm trùng, da 

bị bỏng, sưng tấy, bị thương, không sử dụng máy 

cho người bị tiểu đường, tim mạch. 

2. Hướng dẫn sử dụng: 

B1: Sử dụng cốc đo lượng nước đổ nước vào khay 

chứa nước, không được xả nước trực tiếp từ vòi. 

Không được đổ quá mức tối đa đã in trên cốc. 

B2: Lắp phụ kiện bạn muốn sử dụng ( mặt nạ xông 

mặt hoặc mặt nạ xông mũi ) vào phần chính của 

máy. 

B3: Cắm dây vào ổ điện. 

B4: Bật công tắc On, đèn báo hiển thị màu xanh lá 

cây cho biết thiết bị đang hoạt động, chờ từ 2-3 

phút cho đến khi nước có đủ thời gian để làm nóng. 

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm  Máy xông hơi 

mặt Lanaform Facial Care của chúng tôi. 

Máy xông hơi mặt Lanaform giúp làm sạch sâu 

khuôn mặt một cách cẩn thận bằng cách loại bỏ các 

tạp chất và mụn đầu đen. Thiết bị này rất lý tưởng 

để sử dụng tại nhà và có thể được sử dụng để làm 

sạch sâu dấu vết của make-up, làm giãn các lỗ chân 

lông, giúp ngăn chặn làn da khỏi bị khô.  

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy xông hơi mặt Lanaform Care. 

- Cốc đong nước định lượng. 

- Mặt nạ xông mặt. 

- Mặt nạ xông mũi. 

- HDSD Tiếng Anh, Tiếng Việt. 

- Thẻ bảo hành. 

----------------------------------------------------------------- 

B5: Nhắm mắt lại và thư giãn. 

B6: Nước trong khay chứa đã bốc hơi hết và quá 

trình xông hơi kết thúc, tắt để làm mát thiết bị ít 

nhất 15 phút. 

B7: Rửa lại mặt bằng nước lạnh sau khi xông, có thể 

bôi chút kem dưỡng hoặc đắp mặt nạ, khi đó lỗ chân  

lông mở ra giúp các thành phần dưỡng ngấm sâu 

vào da. Không xông mặt quá 20 phút mỗi ngày và 1 

tuần chỉ nên xông từ 2-3 lần. 

B8: Lau sạch máy sau khi sử dụng. 

 

Xông mũi: Trong thời tiết trở lạnh, màng nhày của 

mũi sẽ trở nên khô, việc xông mũi bằng hơi nước 

giúp làm sạch và dễ thở hơn. 

3. Hướng dẫn vệ sinh máy: 

- Luôn tắt máy và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện 

sau khi đã dùng xong. 

- Lau sạch máy bằng 1 miếng vải ẩm. 

- Không sử dụng các chất tẩy rửa, bàn chải… để làm 

sạch máy. 
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