
Dárková sada Jade Roller obsahuje 
masážní váleček na obličej s kamenem 
Jadeit, Gua-Sha kámen a špachtli na 
nabrání krému. Masážní váleček a Gua-sha 
kámen jsou vhodné na masáž obličeje a 
zapracování aktivních látek hlouběji do 
pleti. S dárkovou sadou udělejte radost 
sami sobě nebo svým blízkým. Produkty 
jsou uloženy v krásném dárkovém balení. 
Tato masáž obličeje a energie přírodního 
kamene dokonale podporuje cirkulaci 
krve. Tím dochází ke zmírnění otoků a 
zmenšení hlubokých vrásek. Pleťové 
buňky a tkáň se zpevňuje a tělo začne, 
přirozenou cestou, produkovat více 
kolagenu. 

NÁVOD K POUŽITÍ:
Manipulace s Jade Rollerem je velice 
jednoduchá a stačí kamenným válečkem 
masírovat obličej jednou až dvakrát 
denně, po dobu 3-5min. Roller nabízí dva 
velikostní válečky. Menší část je vhodná 
pro oční okolí a oblast rtů, druhou stranu 
používejte pro masáž větší plochy dekoltu, 
krku a obličeje.
1. Aplikujte krém, pleťové sérum nebo olej 
na pokožku
2. Pro zbavení otoků a kruhů pod očima, 
dejte roller na pár minut do mrazáku
3. Malým válečkem promasírujte okolí očí 
a okolí rtů
4. Při masáži postupujte vždy pouze 
směrem nahoru a do stran
5. Masáž začínáme od dekoltu směrem 
nahoru na krk
6. Poté směřujeme Rollerem na obličej

NÁVOD K POUŽITÍ Gua – Sha kamene
1. Na čistou pleť aplikujte sérum, olej nebo 
krém.
2. Pomocí kamene vmasírujte do pokožky.
3. Použijte jednoduché tahy a mírným 
tlakem od středu obličeje směrem ven

4. Začínáme na bradě táhneme kámen od 
středy brady směrem k uchu, kde 
změníme směr a táhneme směrem dolů 
po krku. (Tento tah je důležitý k odstranění 
toxinů v pleti) opakujeme 5-10x na obou 
stranách.
5. Posunem kámen ke kořenu nosu a tah 
provádíme od nosu přes líčko směrem k 
uchu. (Obě strany)
6. Další tah je pod okem opět směrem ven. 
Pozor u očního okolí příliš netlačíme.
7. Poslední tah je na čele, můžeme 
kamenem projíždět čelo zleva doprava 
nebo začneme uprostřed čela a tahy 
provádíme vždy ven.
MATERIÁL  Jade Roller: Kámen Jadeit
a křišťál. Rukojeť je vyrobena z plastu.
ÚDRŽBA: Po každém použití masážní váleček 
Jade Roller ETANI umyjte mýdlem a teplou 
vodou.
DOPORUČENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte v případě poškození kamenů. 
Dodržujte návod na údržbu.
MATERIÁL Gua – Sha: Kámen růženín.
ÚDRŽBA: Po každém použití Gua – Sha kámen 
umyjte mýdlem a teplou vodou.
DOPORUČENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte v případě poškození kamenů. 
Do-držujte návod na údržbu.
MATERIÁL Špachtle na krém: Kov, guma a 
plast.
ÚDRŽBA: Po každém použití špachtle umyjte 
mýdlem a teplou vodou.
DOPORUČENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte v případě poškození kamenů. 
Do-držujte návod na údržbu.
DISTRIBUTOR: ADIEL s.r.o.
SKLADOVÁNÍ: Roller skladujte na čistém a 
suchém místě (povrchu) a při pokojové 
teplotě.
UPOZORNĚNÍ: Jade Roller uschovávejte mimo 
dosah dětí.  Pozor křehké! Uchovávejte na 
bezpečném místě, v případě poškození 
Rolleru (nakřápnutí kamene v případě pádu 
apod.) Roller již nepoužívejte. V případě 
poškození roller vyhoďte.
ZEMĚ PŮVODU: Čínská lidová republika

ETANI DÁRKOVÁ SADA JADE ROLLER
– masážní váleček Jadeit, Gua-Sha kámen
a špachtle na krém



4. Začíname na brade, tiahneme kameň od 
stredu brady smerom k uchu, kde 
zmeníme smer a tiahneme smerom dole 
po krku (tento ťah je dôležitý k odstráneniu 
toxínov v pleti). Opakujeme 5-10x na 
oboch stranách.
5. Posunieme kameň ku koreňu nosa a ťah 
robíme od nosa cez líčko smerom k uchu 
(obe strany)
6. Ďalší ťah je pod okom opäť smerom von. 
Pozor, u očného okolia príliš netlačíme.
7. Posledný ťah je na čele, môžeme 
kameňom prechádzať čelo zľava do prava 
alebo začneme v prostriedku čela a ťahy 
robíme vždy von.

MATERIÁL  Jade Roller: Kameň Jadeit  Kámen 
Jadeit a křišťál. Rukojeť je vyrobena z plastu.
ÚDRŽBA: Po každom použitiu masážny valček 
Jade Roller ETANI umyte mydlom a teplou 
vodou.
ODPORÚČANIE:  Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Nepoužívejte v případě poškození 
kamenů. Dodržujte návod na údržbu.
MATERIÁL Gua – Sha: Kameň ruženín.
ÚDRŽBA: Po každom použití Gua-Sha kameň 
umyte mydlom a teplou vodou.
DOPORUČENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte v případě poškození kamenů. 
Do-držujte návod na údržbu.
MATERIÁL Špachtle na krém: Kov, guma a 
plast.
ÚDRŽBA: Po každém použití špachtle umyjte 
mýdlem a teplou vodou.
ODPORÚČANIE: Uchovávajte mimo dosah 
detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia 
kameňov. Dodržiavajte návod na údržbu.
DISTRIBÚTOR: ADIEL s.r.o.
SKLADOVANIE: Roller skladujte na čistom a 
suchom mieste (povrchu) a pri izbovej teplote.
UPOZORNENIE: Jade roller uchovávajte mimo 
dosah detí. Pozor, krehké! Uchovávajte na 
bezpečnom mieste, v prípade poškodenia 
rolleru (prasknutie kameňa v prípade pádu 
apod.), roller nepoužívajte
KRAJINA PÔVODU: Čínska ľudová republika

Darčeková sada Jade roller obsahuje 
masážny valček na tvár s kameňom Jadeit, 
Gua-Sha kameň a špachtľu na nabratie 
krému. Masážny valček a Gua-Sha kameň 
sú vhodné na masáž tváre a zapracovanie 
aktívnych látok hlbšie do pleti. S 
darčekovou sadou urobte radosť sami 
sebe alebo svojim blízkym. Produkty sú 
uložené v krásnom darčekovom balení. 
Táto masáž tváre a energia prírodného 
kameňa dokonalo podporujú cirkuláciu 
krvi. Tým dochádza ku zmierneniu 
opuchov a zmenšeniu hlbokých vrások. 
Pleťové bunky a tkanivá sa spevňujú a telo 
začne, prirodzenou cestou, produkovať 
viac kolagénu.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Manipulácia s Jade Rollerom je veľmi 
jednoduchá a stačí kamenným valčekom 
masírovať tvár raz až dva krát denne, 
počas 3-5 minút. Roller ponúka dva 
veľkostné valčeky. Menšia časť je vhodná 
na očné okolie a oblasť pier, druhú stranu 
používajte na masáž väčšej plochy dekoltu, 
krku a tváre.
1. Aplikujte krém, pleťové sérum alebo olej 
na pokožku
2. Pre zbavenie sa opuchov a kruhov pod 
očami, dajte roller na pár minút do 
mrazničky.
3. Malým valčekom pomasírujte okolie očí 
a pier
4. Pri masáži postupujte vždy len smerom 
hore a do strán
5. Masáž začíname od dekoltu smerom 
hore na krk
6. Potom smerujeme rollerom na tvár
NÁVOD NA POUŽITIE Gua-Sha kameňa
1. Na čistú pleť aplikujte sérum, olej alebo 
krém
2. Pomocou kameňa vmasírujte do 
pokožky
3. Použite jednoduché ťahy a miernym 
tlakom od stredu tváre smerom von

ETANI DARČEKOVÁ SADA JADE ROLLER 
– masážny valček Jadeit, Gua-Sha kameň
a špachtľa na krém


