
CZ | ETANI Noční regenerační krém s meruňkou 50ml

Etani regenerační noční krém s meruňkou je doslova nabitý aktivními látkami. 
Hlavní aktivní látkou je meruňka neboli meruňkový olej. Díky meruňkovému oleji, 
se krém lehce vstřebává do pleti a nezanechává pocit mastnosti. Pokožku vyživu-
je, hydratuje, zvláčňuje, regeneruje a dodává jí zářivý vzhled. Je vhodný pro 
všechny typy pleti, dokonce včetně citlivé. 

Návod k použití: 
1.  Každý večer na očištěnou pleť a krk naneste malé množství krému
2.  Jemně rozmažte po pokožce krém
3.  Jemně vklepejte do pokožky konečky prstů 
Upozornění:
Zabraňte kontaktu s očima. Pouze pro kosmetické použití. Skladujte při 
pokojové teplotě, mimo dosah dětí.
Šarže/datum výroby/spotřebujte nejlépe do: na spodní straně obalu.
Výrobce/Distributor: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, 
Česká republika. www.etani.cz

SK | ETANI Nočný rgeneračný krém s marhuľou 50ml

Etani regeneračný nočný krém s marhuľou je doslova nabitý aktívnymi látkami. 
Hlavnou aktívnou látkou je marhuľa alebo marhuľový olej. Vďaka marhuľovému 
oleji sa krém ľahko vstrebáva do pleti a nezanecháva pocit mastnosti. Pokožku 
vyživuje, hydratuje, zvláčňuje, regeneruje a dodáva jej žiarivý vzhľad. Je vhodný 
pre všetky typy pleti, dokonca vrátane citlivej.

Návod na použitie:
1. Každý večer naneste malé množstvo krému na očistenú pleť a krk
2. Krém jemne rozotrite po pokožke
3. Jemne vklepte do pokožky končekmi prstov
Upozornenie:
Zabráňte kontaktu s očami. Iba pre kozmetické použitie. Skladujte pri izbovej
teplote, mimo dosah detí.
Šarža/dátum výroby/spotrebujte najlepšie do: na spodnej strane obalu.
Výrobca/Distribútor: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, 
Česká republika. www.etanikozmetika.sk 
Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldi-
methyl Taurate Copolymer, Niacinamide, Octyldodecanol, Squalane, Caprylic/-
Capric Triglyceride, Octyldodecyl Xyloside, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Lepidi-
um Sativum Sprout Extract, Lecithin, Panthenol, Phenoxyethanol, Ethylhexyl-
glycerin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Butyrospermum
Parkii Butter, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Hyaluronate,
Allantoin, Rosa Damascena Flower Oil, Calendula Officinalis Flower Extract,
Ubiquinone, Citronellol, Eugenol, Geraniol.
Objem: 50 ml


