
ETANI Gua-Sha kámen je určený na masáž pokožky celého těla s cílem zmírnit 
vrásky, detoxikovat pleť, eliminovat červené žilky a zmírnit otoky. Masáží dochází 
také k uvolnění napětí tvářových svalů a prokrvení pleti.

Výhody a přednosti ETANI Gua-Sha masážního kamene
• Zmírnění vrásek a otoků.
• Uvolnění tvářových svalů.
• Lifting pleti.
• Zapracování aktivních látek hlouběji do pleti.
• Relaxační účinky.

Návod k použití:
1. Na čistou pleť aplikujte sérum, olej nebo krém.
2. Pomocí kamene vmasírujte do pokožky.
3. Použijte jednoduché tahy s mírným tlakem od středu obličeje směrem ven.
4. Začněte na bradě, táhněte kámen od středu brady směrem k uchu, kde 
změníme směr a táhneme směrem dolů po krku. (Tento tah je důležitý 
k odstranění toxinů v pleti) opakujte 5-10x na obou stranách.
5. Posuňte kámen ke kořenu nosu a tah proveďte od nosu přes líčko směrem
k uchu. (Obě strany)
6. Další tah je pod okem opět směrem ven. Pozor, u očního okolí příliš netlačte.
7. Poslední tah je na čele, kamenem můžete projíždět čelo zleva doprava, nebo 
začněte uprostřed čela a tahy proveďte vždy ven.

Upozornění:
Všechny zde uvedené údaje o léčivých vlastnostech drahých kamenů, 
polodrahokamů a minerálů, jsou pouze informativní, čerpané z obecně 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 na sobě cítíte 
příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte svého lékaře! Schopnosti léčivých 
kamenů používejte pouze jako dodatek a psychickou podporu ke konvenční 
léčbě, nikoliv jako její náhradu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození kamene. 
Dodržujte návod na údržbu. Gua-Sha kámen skladujte na čistém a suchém místě 
(povrchu) a při pokojové teplotě.

Materiál Gua-Sha: Kámen růženín.
Údržba: Po každém použití masážního kamene umyjte mýdlem a teplou vodou.
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
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ETANI Gua-Sha kameň je určený na masáž pokožky celého tela s cieľom zmierniť 
vrásky, detoxikovať pleť, eliminovať červené žilky a zmierniť opuchy. Masážou 
dochádza tiež k uvoľneniu napätia tvárových svalov a prekrvenie pleti.

Výhody a prednosti ETANI Gua-Sha masážneho kameňa
• Zmiernenie vrások a opuchov.
• Uvoľnenie tvárových svalov.
• Lifting pleti.
• Zapracovanie aktívnych látok hlbšie do pleti.
• Relaxačné účinky.

Návod na použitie:
1. Na čistú pleť aplikujte sérum, olej alebo krém.
2. Pomocou kameňa vmasírujte do pokožky.
3. Použite jednoduché ťahy s miernym tlakom od stredu tváre smerom von.
4. Začnite na brade, tiahnite 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) opakujte 5 – 10x na oboch stranách.
5. Posuňte kameň ku koreňu nosa a ťah urobte od nosa cez líčko smerom k uchu 
(obe strany).
6. Ďalší ťah je pod okom opäť smerom von. Pozor, u očného okolia príliš netlačte.
7. Posledný ťah je na čele, kameňom môžete prechádzať čelo zľava doprava, 
alebo začnite v prostriedku čela a ťah urobte vždy von.

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. Gua-Sha kameň skladujte na čistom a suchom 
mieste (povrchu) a pri izbovej teplote.

Matieriál Gua-Sha: Kameň ruženín.
Údržba: Po každom použití masážneho kameňa umyte mydlom a teplou vodou.
Vyrobené: Čínska ľudová republika, Kameň v Brazílii. 
Distribútor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Viac informacií: www.etanikozmetika.sk
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