
Masáž obličeje je jedna z nejúčinnějších možností, jak se o svou pokožku starat. Masáží 
dosáhnete prokrvení tkání, zářivějšího vzhledu a lepší vstřebatelnosti kosmetických 
produktů. ETANI 3D Liftingový masážní váleček se zaměřuje na povadlé kontury obličeje. 
Díky speciálnímu tvaru, který připomíná brus diamantu dokáže konturovat obličej, 
zmírňovat otoky, zpevňuje pokožku a uvolňuje napjaté svaly v obličeji.

Výhody a přednosti ETANI 3D Liftingového masážního válečku
• Zpevňujuje obličejové kontury.
• Zmírňuje kruhy a otoky pod očima.
• Znásobuje účinnost kosmetických přípravků.
• Relaxační účinky.
• Vhodné pro aplikaci krémů, pleťových sér a olejů.
• Pohodlné držení.
• Cestovní velikost.
• Kvalitní zpracování.

Návod k použití:
Manipulace s 3D Liftingovým masážním válečkem je velice jednoduchá a stačí jím 
masírovat obličej jednou až dvakrát denně, po dobu 3-5 min. Aplikujte krém, pleťové 
sérum nebo olej na pokožku. Váleček má dvě otáčivé hlavice z pravého kamene růženínu. 
3D roller přiložíte na pleť a provádíte masáž díky otáčivým hlavicím dochází k liftingové 
masáži. Produkt nesmíte používat na těchto částech těla nebo místech: otevřené rány či jizvy, 
hematomy.

1. Na očištěný obličej aplikujte krém, pleťové sérum nebo olej na pokožku.
2. Při masáži postupujte vždy pouze směrem nahoru a do stran. Dbejte na linie obličeje
a těla.
3. Při liftingové masáži dejte pozor na intenzivní natahování kůže. Masáž má být příjemná.
4. Po dokončení masáže očistěte roller.

Upozornění:
Všechny zde uvedené údaje o léčivých vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a 
minerálů, jsou pouze informativní, čerpané z obecné známých informací a zdrojů. Nejsou 
návodem, jak obejít klasickou léčbu a užívání léčivých přípravků. Mějte vždy na paměti, že 
použití drahých léčivých kamenů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči!
V případě, že cítíte na sobě příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte svého lékaře! 
Schopnosti léčivých kamenů používejte pouze jako dodatek a psychickou podporu ke 
konvenční léčbě, nikoli jako její náhradu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození kamenů.
Dodržujte návod na údržbu. Roller skladujte na čistém a suchém místě (povrchu) a při 
pokojové teplotě.

Materiál : Masážní váleček je vyroben z čistého kamene růženín a nerezové ocele.
Údržba: Po každém použití masážní váleček umyjte mýdlem a teplou vodou.
Osvědčení: CE/BV/ROHS/BSCI/ISO
Vyrobeno: Čínská lidová republika, Kámen v Brazílii.
Distributor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Více informací: www.etani.cz

ETANI 3D Liftingový masážní váleček



Masáž tváre je jedna z najúčinnejších možností, ako sa o svoju pokožku starať. Masážou 
dosiahnete prekrvenie tkanív, žiarivejšieho vzhľadu a lepšiu vstrebateľnosť kozmetických 
produktov. ETANI 3D Liftingový masážny valček sa zameriava na povädnuté kontúry tváre. 
Vďaka špeciálnemu tvaru, ktorý pripomína brús diamantu dokáže konturovať tvár, 
zmierňovať opuchy, spevňuje pokožku a uvoľňuje napäté svaly v tvári.

Výhody a prednosti ETANI 3D Liftingového masážneho valčeka
• Spevňuje tvárové kontúry.
• Zmierňuje kruhy a opuchy pod očami.
• Znásobuje účinnosť kozmetických prípravkov.
• Relaxačné účinky.
• Vhodné pre aplikáciu krémov, pleťových sér a olejov.
• Pohodlné držanie.
• Cestovná veľkosť.
• Kvaôitné spracovanie.

Návod na použitie:
Manipulácia s 3D Liftingovým masážnym valčekom je veľmi jednoduchá a stačí ním 
masírovať tvár raz až dvakrát denne, počas 3-5 minút. Aplikujte krém, pleťové sérum alebo 
olej na pokožku. Valček má dve otáčavé hlavice z pravého kameňa ruženínu. 3D roller 
priložíte na pleť a robíte masáž, vďaka otáčavým hlaviciam dochádza k liftingovej masáži. 
Produkt nesmiete používať na týchto častiach tela alebo miestach: otvorené rany či jazvy, 
hematómy.

1. Na očistenú tvár aplikujte krém, pleťové sérum alebo olej.
2. Pri masáži postupujte vždy len smerom hore a do strán. Dbajte na línie tváre a tela.
3. Pri liftingovej masáži dajte pozor na intenzívne naťahovanie kože. Masáž má byť 
príjemná.
4. Po dokončení masáže očistite roller.

Upozornenie:
Všetky tu uvedené údaje o liečivých vlastnostiach drahých kameňov, polodrahokamov a 
minerálov, sú len informatívne, čerpané z všeobecne známych informácií a zdrojov. Nie sú 
návodom, ako obísť klasickú liečbu a užívanie liečivých prípravkov. Majte vždy na pamäti, 
že použitie drahých liečivých kameňov nie je alternatívnou metódou ku konvenčnej 
lekárskej starostlivosti! V prípade, že na sebe cítite príznaky akejkoľvek choroby, vždy 
vyhľadajte svojho lekára! Schopnosti liečivých kameňov používajte len ako dodatok a 
psychickú podporu ku konvenčnej liečbe, nie ako jej náhradu.
Uchovávajte mimo dosah detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia kameňa. Dodržiavajte 
návod na údržbu. Roller skladujte na čistom a suchom mieste (povrchu) a pri izbovej 
teplote.

Materiál: Masážny valček je vyrobený z čistého kameňa ruženín a nerezovej ocele.
Údržba: Po každom použití masážny valček umyte mydlom a teplou vodou.
Osvedčenie: CE/BV/ROHS/BSCI/ISO
Vyrobené: Čínska ľudová republika
Distribútor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Viac informacií: www.etanikozmetika.sk

ETANI 3D Liftingový masážny valček


