Popis a návod na použitie
ETANI derma valček s mikroihličkami 0,2mm
Popis produktu:
Derma valček ETANI pomáha vyhladiť vrásky, drobné jazvy
a spevňuje pleť tým, že ju jemne masíruje mikroskopickými
ihličkami. Pomocou derma valčeku prekrvíte pokožku a
podporíte vstrebanie cenných sér, koncentrátou a olejov.
Podporuje vstrebávanie účinných látok z kozmetiky do
pokožky.
• Mikrovpichy ihličiek do pleti stimulujú tvorbu kalogénu a
elastínu
• Uľahčuje vyhladenie jaziev po akné
• Zlepšuje pigmentáciu pleti poškodené slnkom
• Vhodný do kozmetických salónov aj pre domáce použitie
Rozdiel medzi derma valčekom 0,2mm a 0,5mm:
Derma valček 0,2mm je vhodný na ošetrenie dekoltu krku a
tváre. Derma valček 0,5mm je vhodný na ošetrenie tela, čo
znamená: je účinný na strie, rolovať môžete nohy, ruky,
bruško, prsia. Valček 0,5mm sa neodporúča používať na
tvár pri domácom ošetrení.
Návod na použitie:
Valček používajte 3x do týždňa. Derma valček používajte
vždy na čístú a osušenú pleť. Po rozbalení originálneho
balenia je derma valček sterilný a pripravený na použitie.
Kým začnete s rolovaním, odporúčame aplikovať sérum a
nechať vstrebať. Pred samotným rolovaním si vizuálne
rozdelte cieľovú oblasť na časti: čelo, ľavá tvár, pravá tvár,
noc, brada. S jemným tlakom rolujte valčekom, 5x až 10x
tam a zpäť v každej cieľovej oblasti.
Vždy rolujte jednu časť oblasti a po dokončení rolovania
naneste krém/sérum, ktoré votrite do pokožky. Pre
dosiahnutie najlepšieho účinku odporúčame rolovanie večer
pred spaním, aby sa účinné látky mohli vstrebať a pokožka
sa prirodzenou cestou regenerovať. Po aplikácii špeciálnych
sér naneste na pokožku ešte hydratačný krém alebo iný
prípravok podľa vašej potreby. Po každom použití
opláchnite valček horúcou vodou a potom dezinfikujte
sprejom. Derma valček nepoužívajte na aktívne akné,
bradavice a znamienka.
Pred použitím valčeka si dôkladne očistite pleť.
1. Potom naneste sérum alebo koncentrát a môžete začať
rolovať
2. Po aplikácii naneste kvalitný krém alebo výživný olejček
3. Môžete skúsiť ešte ľahko rolovať, aby sa krém opäť dostal
do pleti
4. K dosiahnutiu maximálneho účinku odporúčame rolovať
večer pred spaním
5. Veľkú opatrnosť venujte citlivým partiám, najmä okolo očí a
oblasti hornej pery.
Môžem ho používať napr. so sestrou alebo mamou napoly?
Derma valček z hygienických dôvodov s nikým nezdieľajte.
Pri zlej dezinfekcii by mohlo dôjsť k prenosu nežiaducich
látok.

Ako sa mám o valček starať, aby mi vydržal čo najdlhšie?
Postup čistenia pre použitie:
Čistenie ( po každom použití ) - Čistiaci sprej
Dezinfekciu odporúčame každý mesiac meniť. Stačia vám
dva druhy dezinfekcie na nástroje, ktoré každý mesiac
vymeníte.
Na striedanie odporúčame:
GUTTAR: alkoholový prostriedok, baktericídny, virucidný,
fungicídny a mykobaktericídny, tuberkulocídny
MIKASEPT GALEN: koncetrovaný prostriedok na nástroje z
kovu, skla a plastov, fungicídny, virucidný, baktericídny aj
TBC.
• Postriekajte 3x hlavicu s ihličkami čistiacim sprejom.
Počkajte 10 minút.
• Potom opláchnite ihličky studenou prevarenou vodou pre
odstránenie čistiaceho spreja a zamedzenie rizika jeho
prenosu.
• Nechajte uschnúť na vzduchu, potom vráťte derma valček
do ochranného čistého obalu a zatvorte ho.
Kontraindikácie
ETANI derma valček nepoužívajte, pokiaľ trpíte následujúcimi chorobami:
• sklerodermia, vaskulárne kolagénové ochorenie alebo
srdečné abnormality
• aktívna bakteriálna, virová alebo plesňová infekcia
• znížená funkcia imunitného systému ( imunosupresia )
• jazvy mladšie ako 6 mesiacov
• operácia tváre v posledných 6ich mesiacoch
• užívanie antikoagulačných liekov ( napr. warfarín )
• keloidné alebo vystúpené jazvy v anamnéze
• aktinická ( solárna ) keratóza v anamnéze
• ekzém, psoriáza a iné chronické ochorenia v anamnéze
• infekcia herpes simplex v anamnéze
• diabetes v anamnéze
• aktívne akné
• bradavice
• znamienka
Balenie: 1x derma valček, 1x stojanček s ochranným viečkom, 1x
návod na použitie Skladujte na suchom mieste v ochrannom kryte,
nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah detí
Doba použitia: Valček ďalej nepoužívajte v prípade korózie ihličiek,
otupenia ihličiek alebo iného poškodenia.
Upozornenie: Nezdieľajte derma valček s inými osobami, pozorne
čítajte návod, nie je vhodné pre deti. Výrobca: Čínska ľudová
republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering
Distribútor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5,
150 00, Česká republika. Viac informácií na www.adiel.sk
/TS09126602

