
CZ | ETANI Opunciový olej FACIAL Oil 30 ml

Opunciový olej patří mezi velmi vzácné oleje, který je velmi složitě získáván ze 
semínek plodu kaktusu. Obsahuje velké množství nenasycených mastných 
kyselin, fytosterolů a polyfenolů, vitamínů, jako je vitamín E nebo betakaroten. Má 
silné antioxidační, hydratační, zklidňující a regenerační účinky. Představuje velmi 
účinnou péči v boji proti stárnoucí pleti. Eliminuje mimické vrásky a zanechává 
pleť pevnou a pružnou. Je vhodný pro všechny typy pleti v každém věku. 

• Regeneruje a vypíná pleť
•  Zlepšuje pružnost pokožky a eliminuje vrásky
• Stahuje rozšířené póry
• Sjednocuje tón pleti
• Zabraňuje lámavosti nehtů

Návod k použití: 
Obličej: Do dlaně naneste malé množství oleje (1-2 kapky), promasírujte mezi 
prsty, tím olej prohřejete, poté naneste na obličej, dekolt a krk. Olej nanášejte 
pouze na čistou a odlíčenou pleť. Věnujte pozornost problematickým partiím 
(vrásky, suchá pokožka aj.). V okolí očí jemně vklepávejte do pokožky. Používejte 
dle potřeby ráno a/nebo večer. 
Péče o tělo: Olej aplikujte na lehce navlhčenou pokožku těla, nejlépe večer po 
koupeli nebo sprše. Několik kapek oleje naneste do dlaně, prohřejte mezi prsty 
a vmasírujte do pokožky celého těla. Zvláštní pozornost věnujte problematickým 
oblastem (suchá pokožka, strie, pomerančová kůže aj.). Opunciový olej můžete 
nakapat také do koupele nebo přidat pár kapek do svého tělového mléka před 
jeho nanesením na pokožku. Vhodný je také pro péči o těhotenské bříško. 
Vlasy: Několik kapek oleje naneste do dlaně a prohřejte rozetřením mezi prsty. 
Jemně poté naneste přímo na konečky vlasů. Takto můžete nanášet na vlhké 
i suché vlasy.
Vlasový zábal: Přiměřené množství oleje aplikujte od konečků vlasů, po celých 
délkách až k pokožce hlavy. Vlasy poté lehce rozčesejte a zabalte do ručníku. 
Vyčkejte 20-30 minut a poté hlavu důkladně umyjte šamponem a kondicionérem 
tak, jak máte ve zvyku. Pokud si přejete silnější regeneraci, nechte zábal působit 
celou noc během spánku. Ráno vlasy opláchněte vodou a důkladně umyjte 
šamponem a kondicionérem. Při pravidelném používání opunciového oleje si 
zajistíte silné a zdravé vlasy. Eliminujete jejich lámavost a suchost. Vlasový zábal 
můžete opakovat 1-2x do týdne. 

Ingredients (INCI): Opuntia ficus indica seed oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol.
Upozornění: Zabraňte kontaktu s očima. Pouze pro kosmetické použití. 
Skladujte Při pokojové teplotě, mimo dosah dětí.
Objem: 30 ml
Distributor/Výrobce: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00, Praha 5. 
Česká republika. www.etani.cz



SK | ETANI Opunciový olej FACIAL Oil 30 ml

Opunciový olej patrí medzi veľmi vzácne oleje, ktorý je veľmi zložito získavaný zo 
semienok plodu kaktusu. Obsahuje veľké množstvo nenasýtených mastných 
kyselín, fytosterolov a polyfenolov, vitamínov, ako je vitamín E alebo betakarotén. 
Má silné antioxidačné, hydratačné, upokojujúce a regeneračné účinky. Predstavuje 
veľmi účinnú starostlivosť v boji proti starnúcej pleti. Eliminuje mimické vrásky
a zanecháva pleť pevnú a pružnú. Je vhodný pre všetky typy pleti v každom veku.

• Regeneruje a vypína pleť
• Zlepšuje pružnosť pokožky a eliminuje vrásky
• Sťahuje rozšírené póry
• Zjednocuje tón pleti
• Zabraňuje lámavosti nechtov

Návod na použitie:
Tvár: Do dlane naneste malé množstvo oleja (1-2 kvapky), premasírujte medzi 
prstami, tým olej prehrejete, potom naneste na tvár, dekolt a krk. Olej nanášajte 
len na čistú a odlíčenú pleť. Venujte pozornosť problematickým partiám (vrásky, 
suchá pokožka a i.). V okolí očí jemne vklepte do pokožky. Používajte podľa 
potreby ráno a/alebo večer.
Starostlivosť o telo: Olej aplikujte na ľahko navlhčenú pokožku tela, najlepšie 
večer po kúpeli alebo sprche. Niekoľko kvapiek oleja naneste do dlane, prehrejte 
medzi prstami a vmasírujte do pokožky celého tela. Osobitnú pozornosť venujte 
problematickým oblastiam (suchá pokožka, strie, pomarančová koža a i.). 
Opunciový olej môžete nakvapkať aj do kúpeľa alebo pridať pár kvapiek do svojho 
telového mlieka pred jeho nanesením na pokožku. Vhodný je aj pre starostlivosť
o tehotenské bruško.
Vlasy: Niekoľko kvapiek oleja naneste do dlane a prehrejte rozotrením medzi
prstami. Jemne potom naneste priamo na končeky vlasov. Takto môžete nanášať 
na vlhké i suché vlasy.
Vlasový zábal: Primerané množstvo oleja aplikujte od končekov vlasov, po celých 
dĺžkach až k pokožke hlavy. Vlasy potom ľahko rozčešte a zabaľte do uteráka.
Vyčkajte 20-30 minút a potom hlavu dôkladne umyte šampónom
a kondicionérom tak, ako máte vo zvyku. Ak si prajete silnejšiu regeneráciu,
nechajte zábal pôsobiť celú noc počas spánku. Ráno vlasy opláchnite vodou
a dôkladne umyte šampónom a kondicionérom. Pri pravidelnom používaní
opunciového oleja si zaistíte silné a zdravé vlasy. Eliminujete ich lámavosť
a suchosť. Vlasový zábal môžete opakovať 1-2x do týždňa.

Ingredients (INCI): Opuntia ficus indica seed oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol.
Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami. Len pre kozmetické použitie. Skladujte 
pri izbovej teplote, mimo dosahu detí.
Objem: 30 ml
Distribútor/Výrobca: Adiel s.r.o., V Cibulkách 359/52
150 00, Praha 5, Praha 5, 15000. Česká republika. www.etanikozmetika.sk


