
Pravidelnou masáží silikonovými baňkami docílíme zdravě vypadající pleti. Při správném postupu vyvolá 
masáž na pleti příjemné uvolnění. Prokrvení při masáži povzbudí krevní oběh, a proto se zlepšuje barva 
kůže, ale i její dýchání. Dochází k rychlejšímu odvádění odpadových látek a rychlejšímu zpracování živin. 
Působením tlaku na pokožku urychlujeme odplavení kyseliny mléčné, a tím zmírňujeme svalovou únavu. 
Masáž odstraňuje i zrohovatělé buňky z kožního povrchu a kůže tak má jemnější vzhled.
NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Na očištěný a odmaštěný obličej aplikujte pleťový olej.
2. Stiskneme baňku tlakem prstů či dlaně v jejím středu a přiložíme ji na ošetřovanou oblast. Po uvolnění 
tlaku se baňce vytvoří podtlak, čímž je kůže a podkoží vtaženo dovnitř baňky. Nezapomeňte, že čím více 
baňku stlačíte, tím větší podtlak se v baňce vytvoří a tím větší intenzita sání se dostaví.
3. Začneme masáž provádět větší baňkou od lícních kostí směr nahoru, vždy tah baňky provádějte 
směrem ven.
4. Po masáží velkou baňkou, proveďte masáž menší baňkou kolem rtů a očí. Také vždy tah směrem ven. 
Provedeme 8-10x.
5. Po masáží aplikujte ETANI sérum například kyselina hyaluronová nebo ETANI sérum 2v1
6. Po dokončení masáže baňku očistíme a uchováme na suchém místě při pokojové teplotě.
UPOZORNĚNÍ:
Nenechávejte baňky na jednom místě pokožky příliš dlouho, může zanechat nežádoucí stopy. 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

ETANI silikonové masážní baňky pro zdravě vypadající pleť

Pravidelnou masážou silikónovými bankami docielime zdravo vyzerajúcu pleť. Pri správnom postupe 
vyvolá masáž na pleti príjemné uvoľnenie. Prekrvenie pri masáži povzbudí krvný obeh a preto sa zlepšuje 
farba kože, ale aj jej dýchanie. Dochádza k rýchlejšiemu odvádzaniu odpadových látok a rýchlejšiemu 
spracovaniu živín. Pôsobením tlaku na pokožku urýchľujeme odplavenie kyseliny mliečnej, a tým 
zmierňujeme svalovú únavu. Masáž odstráňa aj zrohovatené bunky z kožného povrchu a koža tak má 
jemnejší vzhľad.
NÁVOD NA POUŽITIE:
1. Na očistenú a odmastenú tvár aplikujte pleťový olej.
2. Stiskneme banku tlakom prstov či dlane v jej strede a priložíme ju na ošetrovanú oblasť. Po uvoľnení 
tlaku sa banke vytvorí podtlak, čím je koža a podkožie vtiahnuté dovnútra banky. Nezabudnite, že čím viac 
banku stlačíte, tým väčší podtlak sa v banke vytvorí a tým väčšia intenzita sania sa dostaví.
3. Začneme masáž robiť väčšou bankou od lícnych kostí smer hore, vždy ťah banky robte smerom von.
4. Po masáži veľkou bankou, robte masáž menšou bankou okolo pier a očí. Tiež vždy ťah smerom von. 
Robíme 8 – 10x.
5. Po masáži aplikujte ETANI sérum, napríklad kyselina hyaluronová alebo ETANI sérum 2v1
6. Po dokončení masáže banku očistíme a uchováme na suchom mieste pri izbovej teplote.
UPOZORNENIE:
Nenechávajte banky na jednom mieste pokožky príliš dlho, môže zanechať nežiadúce stopy. Používajte 
banky jemno a masírujte pokožku, aby sa zabránilo poškodeniu kože. Udržiavajte banky čisté. Silikónové 
masážne banky môžeme čistiť v pare či horúcej vode. Nepoužívajte banky počas tehotenstva alebo pokiaľ 
sa celkovo necítite dobre.
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.etanikozmetika.sk

ETANI silikónové masážne banky pre zdravo vyzerajúcu pleť


