
CZ | ETANI Denní krém s extraktem z Opuncie 50ml

Etani denní krém s extraktem z Opuncie je lehký, hedvábný, rychle se vstřebávající. 
Pleť zanechá jemnou, vyhlazenou a nemastnou.  Díky kyselině Hyaluronové dostává 
pleť potřebou hydrataci, která je důležitá pro zdravou jemnou a svěží pokožku. 
Tento krém je úžasný bojovník proti stárnutí pokožky. Krém je hluboce hydratační, 
má anti-age účinky, zjemňuje pokožku, dodává pokožce regeneraci, sjednocuje tón 
pleti, vhodný je i na problematickou pleť a akné. Díky Opunciovému extraktu je 
mimořádně bohatý na mastné kyseliny a vitamínu E. 
Návod k použití: 
1.  Na očištěnou pleť a krk naneste malé množství krému
2.  Jemně rozmažte po pokožce krém
3.  Jemně vklepejte do pokožky konečky prstů 
Upozornění:
Zabraňte kontaktu s očima. Pouze pro kosmetické   použití. Skladujte při pokojové 
teplotě, mimo dosah dětí.
Šarže/datum výroby/spotřebujte nejlépe do: na spodní straně obalu.
Výrobce/Distributor: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, 
Česká republika. www.etani.cz

SK | ETANI Denný krém s extraktom z Opuncie 50ml

Etani denný krém s extraktom z Opuncie je ľahký, hodvábny, rýchlo sa vstrebávajúci. 
Pleť zanechá jemnú, vyhladenú a nemastnú. Vďaka Kyseline Hyaluronovej dostáva 
pleť potrebnú hydratáciu, ktorá je dôležitá pre zdravú, jemnú a sviežu pokožku. 
Tento krém je úžasný bojovník proti starnutiu pokožky. Krém je hlboko hydratačný, 
má anti-age účinky, zjemňuje a regeneruje pokožku, zjednocuje tón pleti, vhodný je 
aj na problematickú pleť a akné. Vďaka Opunciovému extraktu je mimoriadne 
bohatý na mastné kyseliny a vitamín E.
Návod na použitie:
1. Naneste malé množstvo krému na očistenú pleť a krk
2. Krém jemne rozotrite po pokožke
3. Jemne vklepte do pokožky končekmi prstov
Upozornenie:
Zabráňte kontaktu s očami. Iba pre kozmetické použitie. Skladujte pri izbovej
teplote, mimo dosah detí.
Šarža/dátum výroby/spotrebujte najlepšie do: na spodnej strane obalu.
Výrobca/Distribútor: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, 
Česká republika. www.etanikozmetika.sk 
Ingredients (INCI): Aqua, Biosaccharide Gum - 1, Glycerin,  Hydroxyethyl Acrylate/-
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Octyldodecanol, Squalane, Caprylic/-
Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Butyrosper-
mum Parkii Butter, Panthenol, Octyldodecyl Xyloside, PEG-30 Dipolyhydroxystea-
rate, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Sodium Hyaluronate,
Opuntia Ficus Indica Stem Extract, Jania Rubens Extract,  Helichrysum Italicum
Extract, Butylene Glycol, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil,
Parfum, Potassium PCA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate,
Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene. 
Objem: 50 ml


