
Celulitida trápí až 80 - 90% žen na světě v každém věku. Nejčastěji jí najdeme v oblasti hýždích, bocích 
a na stehnech. Pomerančová kúra, jak se celulitidě s oblibou říká, vzniká z důvodu nedostatečné 
schopnosti organismu zbavit se přebytečného nahromadění tuků, odpadních látek, toxinů, ale také kvůli 
lymfatickým změnám. Pravidelnou vacuovou masáží docílíte pevné a zdravě vypadající pokožky.
ETANI Silikonové masážní baňky napomáhají od uvolnění bolesti, zmírnění svalové únavy, rozproudění 
lymfatického systému, regeneraci kůže a prokrvení. TIP: K masáži baňkami doporučujeme kvalitní ETANI 
Arganový olej s vitamíny A,C,E, který bojuje proti prvním příznakům stárnutí, má regenerační 
a antioxidační účinky na pokožku.
NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Na místo, které chcete masírovat aplikujte vždy ETANI olej. 
2. Stiskněte baňku, přiložte na pokožku a pusťte. Mezi pokožkou a baňkou se vytvoří podtlak. Čím více 
baňku stisknete, tím tlak bude větší. 
3. Krouživými pohyby masírujte naolejovanou část 2 až 3 minuty ve směru odspoda nahoru. 
4. Nezapomínejte! Masáž by měla být příjemná, ne bolestivá. 
UPOZORNĚNÍ:
Nenechávejte baňky na jednom místě pokožky příliš dlouho, může zanechat nežádoucí stopy. 
Používejte pouze na části těla s celulitidou a části, které potřebujete uvolnit masáží. Nepoužívejte na 
obličej, mléčné žlázy nebo sliznice. Baňky používejte vždy s olejem na pokožku. Používejte baňky jemně 
a masírujte pokožku, aby se zabránilo poškození kůže. Udržujte baňky čisté. Silikonové masážní baňky 
lze čistit v páře či horké vodě. Nepoužívejte baňky během těhotenství, nebo pokud se celkově necítíte 
dobře.
Skladování: Baňky skladujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Materiál: 100% lékařský silikon. Osvědčení: ROHS, CE
Země původu: Čínská lidová republika
Distributor: ADIEL s.r.o. Ostrovského 253/3, Praha 5. www.etani.cz, www.adiel.cz
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Celulitída trápi až 80 – 90% žien na svete v každom veku. Najčastejšie ju nájdeme v oblasti zadku, bokov 
a na stehnách. Pomarančová kôra, ako sa celulitíde s obľubou hovorí, vzniká z dôvodu nedostatočnej 
schopnosti organizmu zbaviť sa prebytočného nahromadenia tukov, odpadných látok, toxínov, ale aj 
kvôli lymfatickým zmenám. Pravidelnou vacuovou masážou docielite pevnú a zdravo vyzerajúcu 
pokožku. EATANI Silikónové masážne banky napomáhajú od uvoľnenia bolesti, zmiernenie svalovej 
únavy, rosprúdenie lymfatického systému, regeneráciu kože a prekrvenie. TIP: K masáži bankami 
odporúčame kvalitný ETANI Arganový olej s vitamínmi A, C, E, ktorý bojuje proti prvým príznakom 
starnutia, má regeneračné a antioxidačné účinky na pokožku.
NÁVOD K POUŽITIE:
1. Na miesto, ktoré chcete masírovať aplikujte vždy ETANI olej.
2. Stisknite banku, priložte na pokožku a poustite. Čím viac banku stisknete, tým bude väčší tlak.
3. Krúživými pohybmi masírujte naolejovanú časť 2 až 3 minúty v smere zdola hore.
4. Nezabúdjate! Masáž by mala byť príjemná, nie bolestivá.
UPOZORNENIE:
Nenechávajte banky na jednom mieste pokožky príliš dlho, môžu zanechať nežadúce stopy. Používajte 
len na časti tela s celulitídou a časti, ktoré potrebujete uvoľniť masážou. Nepoužívajte na tvár, mliečne 
žľazy alebo sliznice. Banky používajte vždy s olejom na pokožku. Používajte banky jemne a masírujte 
pokožku, aby sa zabránilo poškodeniu kože. Udržiavajte banky čisté. Silikónové masážne banky sa dajú 
čistiť v pare alebo horúcej vode. Nepoužívajte banky počas tehotenstva alebo pokiaľ sa celkovo necítite 
dobre.
Skladování: Skladovanie: Banky skladujte na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Uchovávajte 
mimo dosah detí. Materiál: 100% lekársky silikón. Osvedčenie: ROHS, CE
Krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
Distribútor: ADIEL s.r.o. Ostrovského 253/3, Praha 5. www.etani.cz
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