
Trápí vás otoky a povadlé oční okolí? ETANI Oční masážní tyčinka 
vám zajistí prokrvení, projasnění a vypnutí očního okolí. 
Pravidelnou masáží odstraníte otoky pod očima, docílíte zpevnění 
víček a obočí. Kvalitní ETANI Oční masážní tyčinka je vyrobena ze 
slitiny zinku a navržena, tak aby byla co nejpohodlnější pro vaše 
oční okolí.  Se stranou tyčinky s tvarem T provádíte prokrvující 
masáž a opačnou stranou tyčinky můžete nabírat například krém. 

Výhody a přednosti ETANI Oční masážní tyčinky
• Omlazení.
• Příjemné uvolnění pleti.
• Zvýšení prokrvení očního okolí.
• Zmírnění očních otoků.
• Odstranění vrásek.

Návod k použití:
1. Na vyčištěnou pleť aplikujte malé množství séra, které lehce 
zapracujete do pleti.
2. Poté aplikujte malé množství oleje.
3. Přiložte tyčinku a proveďte masáž.
Masáž můžete provádět každý den ráno i večer. Pokožka se prokrví
a vypne. Efekt uvidíte již při první masáži.

Upozornění: Používejte tyčinku jemně a masírujte pokožku, aby se 
zabránilo poškození kůže. Udržujte tyčinku čistou. 

Skladování: Tyčinku skladujte na suchém a čistém místě při 
pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Materiál: Slitina zinku.
Osvědčení: ISO9001, CE, FCC, MSDS, RoHs.
Země původu: Čínská lidová republika.
Distributor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, 
Česká republika.

ETANI Oční masážní tyčinka



Trápia vás opuchy a povädnuté očné okolie? ETANI Očná masážna 
tyčinka vám zaistí prekrvenie, prejasnenie a vypnutie očného okolia. 
Pravidelnou masážou odstránite opuchy pod očami, docielite 
spevnenie viečok a obočia. Kvalitná ETANI Očná masážna tyčinka je 
vyrobená zo zliatiny zinku a navrhnutá tak, aby bola čo najpohodlnejšia 
pre vaše očné okolie. So stranou tyčinky s tvarom T robíte prekrvujúcu 
masáž a opačnou stranou tyčinky môžete naberať napríklad krém. 

Výhody a prednosti ETANI Očnej masážnej tyčinky
• Omladenie
• Príjemné uvoľnenie pleti
• Zvýšenie prekrvenia očného okolia
• Zmiernenie očných opuchov
• Odstránenie vrások

Návod na použitie:
1. Na vyčistenú pleť aplikujte malé množstvo séra, ktoré ľahko 
zapracujete do pleti.
2. Potom aplikujte malé množstvo oleja.
3. Priložte tyčinku a urobte masáž.
Masáž môžete robiť každý deň ráno aj večer. Pokožka sa prekrví a 
vypne. Efekt uvidíte už pri prvej masáži.

Upozornenie: Používajte tyčinku jemne a masírujte pokožku, aby 
sa zabránilo poškodeniu kože. Udržiavajte tyčinku čistú.

Skladovanie: Tyčinku skladujte na suchom a čistom mieste pri 
izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosah detí.
Materiál: Zlitina zinku.
Osvedčenie: ISO9001, CE, FCC, MSDS, RoHs.
Krajina pôvodu: Čínska ľudová republika.
Distribútor: ADIEL s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5, 
Česká republika.
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