Popis a návod k použití
ETANI derma váleček s mikrojehličkami 0,2mm
Popis produktu:
Derma váleček ETANI pomáhá vyhladit vrásky, drobné jizvy
a zpevňuje pleť tím, že ji jemně masíruje mikroskopickými
jehličkami. Pomocí derma válečku prokrvíte pokožku a
podpoříte vstřebávání cenných sér, koncentrátů a olejů.
Podporuje vstřebávání účinných látek z kosmetiky do
pokožky.
• Mikrovpichy jehliček do pleti stimulují tvorbu kolagenu a
elastinu.
• Usnadňuje vyhlazení jizev po akné.
• Zlepšuje pigmentaci pleti poškozené sluncem.
• Vhodný do kosmetických salonů i na domácí použití.

Jak se mám o váleček starat, aby mi vydržel co nejdéle?

Postup čištění pro použití:
Čištění (po každém použití) – Čisticí sprej
Dezinfekci doporučujeme každý měsíc měnit. Stačí vám dva
Rozdíl mezi derma válečkem 0,2mm a 0,5mm:
Derma váleček 0,2mm, je vhodný na ošetření dekoltu krku a druhy dezinfekce na nástroje, které každý měsíc vyměníte.
obličeje. Derma váleček 0,5mm je vhodný na ošetření těla
Na střídání doporučujeme:
to znamená: je účinný na strie, rolovat můžete nohy, ruce,
GUTTAR: alkoholový prostředek, baktericidní, virucidní,
bříško, prsa. Váleček 0,5mm se nedoporučuje používat na
fungicidní a mykobaktericidní tuberkulocidní
obličej při domácím ošetření.
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostředek na nástroje
Návod k použití:
Váleček používejte 3x týdně. Derma váleček používejte
vždy na čistou a suchou pleť. Po rozbalení originálního
balení je derma váleček sterilní a připraven k použití. Než
začnete s rolováním, doporučujeme aplikovat sérum a
nechat vstřebat. Před samotným rolováním si vizuálně
rozdělte cílovou oblast na části: obličej: čelo, levá tvář,
pravá tvář, nos, brada. S jemným tlakem rolujte válečkem,
5x až 10x tam a zpět v každé cílové oblasti. Vždy rolujte
jednu část oblasti a po dokončení rolování naneste krém/
sérum, který vetřete do pokožky. K dosažení nejlepšího
účinku doporučujeme rolování večer před spaním, aby se
účinné látky mohly vstřebat a pokožka se přirozenou cestou
regenerovat. Po aplikaci speciálních sér naneste na
pokožku ještě hydratační krém nebo jiný přípravek dle vaší
potřeby. Po každém použití opláchněte váleček horkou
vodou a poté dezinfikujte sprejem Derma váleček
nepoužívejte na aktivní akné, bradavice a znamínka.
Před použitím válečku si důkladně očistěte pleť.
1. Poté naneste sérum nebo koncentrát a můžete začít rolovat.
2. Po aplikaci naneste kvalitní krém nebo výživný olejíček.
3. Můžete zkusit ještě lehce rolovat, aby se krém opět dostal do
pokožky.
4. K dosažení maximálního účinku doporučujeme rolovat večer
před spaním.
5. Velkou opatrnost věnujte citlivým partiím, zejména okolo očí
a oblasti horního rtu.
Mohu ho používat např. se sestrou nebo mamkou napůl?
Derma váleček z hygienických důvodů s nikým nesdílejte.
Při špatné dezinfekci by mohlo dojít k přenosu nežádoucích
látek.

z kovu, skla a plastů, fungicidní, virucidní, baktericidní i TBC
• Postříkejte 3x hlavici s jehličkami čisticím sprejem.
Počkejte 10 minut.
• Poté opláchněte jehličky studenou převařenou vodou pro
odstranění čisticího spreje a zamezení rizika jeho přenosu.
• Nechte uschnout na vzduchu, pak vraťte derma váleček
do ochranného čistého obalu a zavřete jej.

Kontraindikace
ETANI derma váleček nepoužívejte, pokud trpíte následujícími nemocemi:
• sklerodermie, vaskulární kolagenové onemocnění nebo
srdeční abnormality
• aktivní bakteriální, virová nebo plísňová infekce
• snížená funkce imunitního systému (imunosuprese)
• jizvy mladší než 6 měsíců
• operace obličeje v posledních 6ti měsících
• užívání antikoagulačních léků (např. warfarin)
• keloidní nebo vystouplé jizvy v anamnéze
• aktinická (solární) keratóza v anamnéze
• ekzém, psoriáza a jiná chronická onemocnění v anamnéze
• infekce herpes simplex v anamnéze
• diabetes v anamnéze
• aktivní akné
• bradavice
• znaménka
Balení: 1x derma váleček, 1x stojánek s ochranným víčkem, 1x návod
k použití
Skladujte na suchém místě v ochranném krytu, nevystavujte mrazu.
Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použití: Váleček dále nepoužívejte v případě koroze jehliček,
otupení jehliček či jiném poškození!
Upozornění: Nesdílejte derma váleček s jinými osobami, pozorně
čtěte návod, není vhodný pro děti.
Výrobce: Činská lidová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological
Engineering
Distributor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5,
150 00, Česká republika
Více informací na: www.etani.cz
/TS09126602

