
 

  

 

CRYO ICE STICKS 
 

 
 
 
 
 
GROUP 
ACCESSORIES ACC | 006 
 

PRODUCT 
 
Cryo facials zorgen voor het zeer snel afkoelen van de huid en verhogen de 
bloedstroom naar het gezicht. Hierdoor worden meer voedingsstoffen en 
zuurstof toegevoerd, waardoor zwellingen en ontstekingen verminderen. De 
poriën worden verstrakt en de huid wordt verstevigd door een verhoogde 
lymfatische drainage. Een verhoogd celmetabolisme zorgt voor 
huidvernieuwing en verhoogde collageenproductie en geeft zo een jeugdigere 
en stralende teint aan het gelaat. De sticks zijn gemaakt van roestvrij staal van 
medische kwaliteit en gevuld met koelvloeistof. Ze kunnen het best in de 
koelkast of vriezer bewaard worden. Best even onder water spoelen nadat ze 
uit de vriezer zijn gehaald. 
 
ONZE BELOFTE 
 
• Ontzwelt  
• Lift en verstevigt  
• Vermindert poriën en ontstekingen  
• Stimuleert de doorbloeding van de huid  
• Verheldert de teint  
• Voorkomt blauwe plekken  
• Verlicht spanningshoofdpijn  
• Lymfatische afvoer 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Reinig het gezicht en dep het droog. Breng vooraf je favoriete serum aan om 
de cryo sticks gemakkelijk over de huid te laten glijden. Gebruik de cryo sticks 
vanuit het midden van het gezicht naar buiten toe voor een optimale 
lymfedrainage. Begin bovenaan het voorhoofd met een vegende beweging 
naar buiten. Ga naar de wenkbrauwen en werk rond de ogen en laat de ice 
sticks rusten op de wenkbrauwen, oogkassen en jukbeenderen. De 
verkoelende temperatuur zal het hele gezicht verfrissen. Werk over elke wang, 
van het midden van het gezicht naar boven en naar buiten toe. Werk verder 
langs de kaaklijn en laat de Cryo Ice Sticks rusten in de nek, achter de oren 
en op de schouders. Gebruik ze op regelmatige basis voor een strakkere, 
stevigere huid. Tip: ze zijn geweldig vóór je make-up! Spoel de Cryo Ice Sticks 
af met water en droog ze met een handdoek. Plaats ze terug in hun doosje en 
bewaar in de koelkast of vriezer tot het volgende gebruik. 
 


