
Máme pro vás snadné a účinné čistění pleti. ETANI Čistící sonický kartáček rychleji, 
efektivněji a hloubkově vyčistí vaši pleť, díky vibracím lépe cirkuluje krev a tím dochází k 
tvorbě kolagenu v pokožce. Při pravidelném čistění se pleť stane jemnější, vypnutá a bude 
působit zářivějším dojmem. S ETANI Čistícím kartáčkem docílíte i jemného peelingu. 
Kartáček má 5 stupňů intenzity a praktický tip rukojeti pro pohodlné držení.

Jak ETANI Čistící kartáček funguje?
Manipulace s kartáčkem je velice jednoduchá a stačí jím čistit obličej jednou až dvakrát 
denně, po dobu 3-5 min. Důležité je při aplikaci použít ETANI Čistící hydratační pěnu nebo 
změkčující gel. Není vhodné denně kartáček používat pro citlivou pleť a pleť s ekzémem, 
může narušovat kožní film a kůže se může ztenčovat a být pak citlivá. Produkt nesmíte 
používat na těchto částech těla nebo místech: otevřené rány či jizvy, hematomy.

• Aplikujte ETANI čistící pěnu na navlhčený obličej, a i na štětinky kartáčku.
• Pomocí tlačítek upravte vyhovující vibrace (nahoru – větší intenzita, dolů – menší intenzita).
• Poté přiložte kartáček na pleť a jemnými krouživými pohyby projíždějte kartáčkem po pleti.
• Pleť opláchněte vodou a pokud máte silnější vrstvu make-upu můžete proces opakovat.
• Pleť opláchněte a jemně osušte.
• Po vyčištění na pleť aplikujte sérum, které můžete vysušeným kartáčkem zapracovat.
• Po séru je nutné na pleť aplikovat krém či olej.
• Kartáček po použití dezinfikujte.

Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození. Dodržujte návod na 
údržbu. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované odborné 
opravně. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Pozor křehké! Uchovávejte na 
bezpečném místě. Silikonovou hlavici kartáče nelze vyměnit. Produkt by neměl být 
vystavován přímému slunečnímu svitu. Uchovávejte při pokojové teplotě. Neumývejte a 
nenechávejte výrobek po dlouhou dobu pod vodou – obsahuje baterii. Neumisťujte do 
ohně, nebo do nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požáru, nebo výbuchu. ETANI 
Čistící vibrační kartáček má certifikaci CE.

Nabíjení: Doporučujeme nabíjet déle jak dvě hodiny po prvním použití a po úplném vybití. 
Tento produkt přijímá režim rozhraní DC (stejnosměrný elektrický proud). Zapojte USB 
konec do konektoru (není součástí balení) a nabíječku do zásuvky a druhý konec do otvoru 
na zadní straně kartáčku. Po vložení nabíječky je kartáček ve vypnutém stavu, tudíž při 
napájení přístroj nefunguje. Při vybití přístroje je spodní světlo červené, rozsvítí-li se zeleně, 
je plně nabitý.

Napájecí adaptér: 5V / 1A
Napětí: 3,7 V / 200 mA
Baterie: 300 mAh
Rozměry: 188,5 * 36,5 * 22,3 mm
Vodotěsná úroveň: IPX6
Barva: Růžová
Skladování: Kartáček skladujte na čistém a suchém místě (povrchu) a při pokojové teplotě.
Materiál: Silikon
Vyrobeno: Čínská lidová republika
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Máme pre vás ľahké a účinné čistenie pleti. ETANI Čistiaci sónický kartáčik rýchlejšie, 
efektívnejšie a hĺbkovo vyčistí vašu pleť, vďaka vibráciám lepšie cirkuluje krv a tým dochádza k 
tvorbe kolagénu v pokožke. Pri pravidelnom čistení sa pleť stane jemnejšou, vypnutou a bude 
pôsobiť žiarivejším dojmom. S ETANI Čistiacim kartáčikom docielite aj jemný peeling. Kartáčik 
má 5 stupňov intenzity a praktický tip rukoväte pre pohodlné držanie.

Ako ETANI Čistiaci kartáčik funguje?
Manipulácia s kartáčikom je veľmi jednoduchá a stačí ním čistiť tvár jeden až dvakrát denne, 
počas 3 – 5 minút. Dôležité je pri aplikácii použiť ETANI Čistiacu hydratačnú penu alebo 
zmäkčujúci gél. Nie je vhodné denne kartáčik používať na citlivú pleť a pleť s ekzémom, môže 
narušovať kožný film a koža sa môže stečnovať a byť potom citlivá. Produkt nesmiete používať 
na týchto častiach tela alebo miestach: otvorené rany či jazvy, hematómy.

• Aplikujte ETANI čistiacu penu navlhčenú tvár, a aj na šteninky kartáčika.
• Pomocou tlačidiel upravte vyhovujúce vibrácie (hore – väčšia intenzita, dole – menšia ntenzita).
• Potom priložte kartáčik na pleť a jemnými krúživými pohybmi choďte kartáčikom po pleti.
• Pleť opláchnite vodou a pokiaľ máte silnejšiu vrstvu make-upu môžete proces opakovať.
• Pleť opláchnite a jemne osušte.
• Po vyčisteniu na pleť aplikujte sérum, ktoré môžete vysušeným kartáčikom zapracovať.
• Po sére je nutné na pleť aplikovať krém či olej.
• Kartáčik po použitiu dezinfikujte.

Upozornenie:
Uchovávajte mimo dosah detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia. Dodržiavajte návod na 
údržbu. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanej 
odbornej opravovne. Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Pozor krehké! 
Uchovávajte na bezpečnom mieste. Silikónová hlavica kartáča sa nedá vymeniť. Produkt by 
nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému svitu. Uchovávajte pri izbovej teplote. 
Neumývajte a nenechávajte výrobok dlhý čas pod vodou – obsahuje batériu. Nedávajte do 
ohňa alebo do nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požiaru, alebo výbuchu. ETANI 
Čistiaci vibračný kartáčik má certifikáciu CE.

Nabíjanie: Odporúčame nabíjať dlhšie ako dve hodiny po prvom použití a po úplnom vybití. 
Tento produkt prijíma režim rozhrania DC (jednosmerný elektrický prúd). Zapojte USB koniec 
do konektoru (nie je súčasťou balenia) a nabíjačku do zásuvky a druhý koniec do otvoru na 
zadnej strane kartáčika. Po vloženiu nabíjačky je kartáčik vo vypnutom stave, teda pri napájaní 
prístroj nefunguje. Pri vybitiu prístroja je spodné svetlo červené, ak sa rozsvieti zeleno, je 
úplne nabitý.

Napájaci adaptér: 5V / 1A
Napätie: 3,7 V / 200 mA
Batéria: 300 mAh
Rozmery: 188,5 * 36,5 * 22,3 mm
Vodotesná úroveň: IPX6
Farba: Ružová
Skladovanie: Kartáčik skladujte na čistom a suchom mieste (povrchu) a pri izbovej teplote.
Materiál: Silikón
Vyrobené: Čínska ľudová republika
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