ETANI Konjaková houbička
Znáte tajemství dokonalé a jemné pleti japonských žen? ETANI Konjaková
houbička je japonský zázrak v odličování a čištění pokožky. 100% přírodní houba
hloubkově čistí póry, odstraňuje odumřelou rohovou vrstvu, působí jako jemný
peeling ke každodennímu použití, nenarušuje pH pokožky a zanechává
jí hedvábně jemnou.
ETANI Konjaková houbička neobsahuje žádné barviva ani konzervanty a je ručně
vyráběna ze 100% přírodních veganských složek. Přírodní natural houba je
vhodná ke každodennímu čištění pleti, které napomáhá zdravé pokožce bez akné
a ucpaných pórů.
Výhody a přednosti ETANI Konjakové houbičky?
• Odličuje pokožku
• Zanechá pokožku jemnou a rozzářenou
• Odstraňuje nečistoty a přebytečný maz
• Hloubkově čistí ucpané póry
• Nenarušuje pH pokožky
• Působí jako jemný peeling
Návod k použití:
*Při prvním použití nechte houbičku alespoň 10-15 minut nasát vodou,
aby nabyla na objemu.
1. Houbičku namočte do teplé vody na 1 minutu a nechte jí změknout.
2. Na namočenou houbičku můžete použít ETANI hydratační odličovací pěnu,
nebo houbičku použijte jen s vodou.
3. Jemnými krouživými pohyby začněte čistit pleť.
4. Po vyčištění použijte sérum a krém.
5. Po každém vyčištění houbičku umyjte pod teplou vodou, zavěste jí a nechte
rovnoměrně vyschnout.
Konjakovou houbičku je dobré používat každý den.
Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Trvanlivost těchto houbiček je nejdéle 2-3 měsíce.
V přírodě je 100% rozložitelná.
Vyrobeno: Čínská lidová republika
Distributor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Více informací: www.etani.cz

ETANI Konjaková hubka
Poznáte tajomstvo dokonalej a jemnej pleti japonských žien? ETANI Konjaková
hubka je japonský zázrak v odličovaniu a čisteniu pokožky. 100% prírodná huba
hĺbkovo čistí póry, odstraňuje odumretú rohovú vrstvu, pôsobí ako jemný peeling
na každodenné použitie, nenarušuje pH pokožky a zanecháva ju hodvábne
jemnú.
ETANI Konjaková hubka neobsahuje žiadne farbivá ani konzervanty a je ručne
vyrábaná zo 100% prírodných veganských zložiek. Prírodná natural huba je
vhodná na každodenné čistenie pleti, ktoré napomáha zdravej pokožke bez akné
a upachtých pórov.
Výhody a prednosti ETANI Konjakovej hubky?
• Odličuje pokožku
• Zanechá pokožku jemnú a rozžiarenú
• Odstraňuje nečistoty a prebytočný maz
• Hĺbokovo čistí upchaté póry
• Nenarušuje pH pokožky
• Pôsobí ako jemný peeling
Návod na použitie:
*Pri prvom použitiu nechajte hubku aspoň 10 – 15 minút nasať vodou, aby
nadobudla na objeme.
1. Hubku namočte do teplej vody na 1 minútu a nechajte ju zmäknúť.
2. Na namočenú hubku môžete použiť ETANI hydratačnú odličovaciu penu
alebo hubku použite len s vodou.
3. Jemnými krúživými pohybmi začnite čistiť pleť.
4. Po vyčisteniu použite sérum a krém.
5. Po každom vyčisteniu hubku umyte pod teplou vodou, zaveste ju a nechajte
rovnomerne vyshcnúť.
Konjakovú hubku je dobré používať každý deň.
Upozornenie:
Uchovávajte mimo dosah detí. Trvanslivosť týchto hubiek je najdlhšie
2 – 3 mesiace. V prírode je 100% rozložiteľná.
Vyrobené: Čínska ľudová republika
Distribútor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, Česká republika.
Viac informácií: www.etanikozmetika.sk

