
CZ | ETANI Omlazující pleťové sérum s extraktem z Opuncie 30ml

Etani Omlazující sérum s extraktem z Opuncie, je nejluxusnější sérum, které 
můžete dopřát své pokožce.  Opuncie je totiž nejdražší olej světa, který obsahuje 
vysoké množství, mastných kyselin, vitamínu E a aminokyseliny. Extrakt z 
Opuncie se rychle vstřebává do pokožky, má antioxidační a hydratační účinky, 
které přispívají k oddálení předčasnému stárnutí.
Návod k použití: 
1.  Naneste 2-3 kapky séra ráno a večer na odlíčenou a očištěnou pleť obličeje, 
krku a dekoltu.
2. Jemně vklepejte konečky prstů. Zvláštní pozornost věnujte problematickým 
partiím.
3.  Poté můžete aplikovat pleťový krém nebo olej.
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 Omladzujúce pleťové sérum s extraktom z Opuncie 30ml

Etani Omladzujúce pleťové sérum s extraktom z Opuncie je najluxusnejšie 
sérum, ktoré môžete dopriať svojej pokožke. Opuncia je totiž najdrahší olej sveta, 
ktorý obsahuje vysoké množstvo mastných kyselín, vitamínu E a aminokyseliny. 
Extrakt z Opuncie sa rýchlo vstrebáva do pokožky, má antioxidačné a hydratačné 
účinky, ktoré prispievajú k oddialeniu predčasného starnutia.
Návod na použitie:
1. Naneste 2-3 kvapky séra ráno a večer na odlíčenú a očistenú pleť tváre, krku a
dekoltu
2. Jemne vklepte končekmi prstov. Zvláštnu pozornosť venujte problematickým
partiám.
3. Potom môžete aplikovať pleťový krém alebo olej.
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, Biosaccharide Gum-1, Glycerin, Butylene Glycol,
Potassium PCA, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Opuntia Ficus Indica Stem
Extract, Magnesium PCA, Nelumbo Nucifera Flower Water, Nymphaea Coerulea
Flower Water, Musa Sapientum Extract, Centella Asiatica Extract, Dipeptide
Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Ethoxydiglycol, Butylene Glycol, Aqua,
Ethoxydiglycol, Musa Sapientium Extract, Centella Asiatica Extract, Alcohol
denat., Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate, Butylphe-
nyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene
Objem: 30 ml




