
CZ | ETANI intenzivní kolagenový krém 50ml

Lehký, jemný a účinný pleťový krém proti vráskám s vysokým obsahem přírod-
ního kolagenu aktivně podporuje tvorbu vlastního kolagenu, vypíná a redukuje 
vrásky a zamezuje vzniku nových. Zároveň přináší pokožce výživu a hydrataci, a 
tak vaše pleť získává mladistvý, zářivý a hedvábný vzhled. Krém lze aplikovat na 
den i noc a díky matující složce se lze na krém pohodlně nalíčit.
Návod k použití: 
1. Na očištěnou pleť a krk naneste malé množství krému
2. Jemně rozmažte po pokožce krém
3. Jemně vklepejte do pokožky konečky prstů 
Balení: Skleněný obal
Objem: 30 ml
Upozornění:
Zabraňte kontaktu s očima. Pouze pro kosmetické použití.
Skladujte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě, mimo dosah dětí.
Šarže/datum výroby/spotřebujte nejlépe do: na spodní straně obalu.
Výrobce/Distributor:  ADIEL s.r.o., IČ. 01388665. V Cibulkách 359/52,
Praha 5 - 150 00, Česká republika. www.etani.cz

SK | ETANI intenzívny kolagénový krém 50ml

Ľahký, jemný a účinný pleťový krém proti vráskam s vysokým obsahom prírod-
ného kolagénu aktívne podporuje tvorbu  vlastného kolagénu, vypína  a redukuje 
vrásky a zamedzuje vzniku nových. Zároveň prináša pokožke výživu a hydratáciu, 
a tak vaša pleť získava mladistvý, žiarivý a hodvábny vzhľad. Krém je možné 
aplikovať na deň aj noc a vďaka matujúcej zložke sa môžete na krém pohodlne 
nalíčiť.
Návod na použitie:
1. Naneste malé množstvo krému na očistenú pleť a krk
2. Krém jemne rozotrite po pokožke
3. Jemne vklepte do pokožky končekmi prstov
Balenie: Sklenený obal
Objem: 30 ml
Upozornění:
Zabráňte kontaktu s očami. Len pre kozmetické použitie. Skladujte na suchom a 
tmavom mieste pri izbovej teplote, mimo dosah detí.
Šarža/dátum výroby/spotrebujte najlepšie do: viz spodná strana obalu.
Výrobca/Distribútor:  ADIEL s.r.o., IČ. 01388665. V Cibulkách 359/52,
Praha 5 - 150 00, Česká republika. www.etanikozmetika.sk

INCI: Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Soluble collagen, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Sodium Hyaluronate, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 Stearate, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Behenyl Alcohol,  Glyceryl Stearate 
Citrate, Panthenol, Helianthus Annuus Seed Cera, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Citrus 
Limon Peel Oil, Xanthan Gum, Helianthus Annus Seed Oil, Allantoin, Tocopherol, Lepidium 
Sativum Sprout Extract, Lecithin, Glyceryl Caprate, Ascorbyl Palmitate, Butylene Glycol, 
Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Tripeptide-1 and Palmitoyl Tetrapeptide-7, Phenoxyetha-
nol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene.


