
S minerály, bylinnými extrakty a éterickými oleji.

Basisches Gel zur Reinigung der Kopfhaut

SkalPuro® · Gel alcalin purifiant soin du cuir chevelu 
SkalPuro® · Gel basico per la pulizia del cuoio capelluto 

 

Zásaditý gel
k hlubokému čištění 
vlasové pokožky 
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Vlasová pokožka plná minerálních látek je 
živnou půdou pro zdravý růst vlasů 
Lidské tělo má mnoho zásobáren minerálních látek. Ty se nacházejí například 
v zubech, pokožce, chrupavkách a samozřejmě v našich kostech. Jednou z nejvíce 
podceňovaných minerálních zásobáren v našem organismu je vlasová pokožka. 
Svými minerály vyživuje cca 100 000 vlasů u lidí s tmavými vlasy a až 150 000 vlasů 
u lidí se světlými vlasy.

Díky moderní stravě bohaté na kyseliny, látkám ze znečištěného životního 
prostředí, stresu a dalším faktorům, trpí pokožka hlavy neustálým úbytkem 
minerálů, protože naše tělo tyto minerály denně používá k neutralizaci kyselin 
a jiných škodlivých látek. Viditelným 
důsledkem je progresivní vypadávání 
vlasů nebo dokonce plešatost. Vlaso-
vá pokožka těchto lidí má nejen málo 
minerálů, ale je také plná strusek. Strus-
kami nazýváme soli, které se vytvoří 
a usadí, když tělo neutralizuje kyseliny 
minerálními látkami. Z této narušené 
vlasové pokožky roste méně nebo 
v  určitém okamžiku dokonce žádné 
vlasy.

ČISTĚTE VLASOVOU POKOŽKU POMOCÍ SKALPURO® A WURZEL
KRAFTEM® REGENERUJTE VLASOVÉ KOŘÍNKY PRO OBNOVU VLA
SOVÉHO RŮSTU.



Funkce a složení 
SkalPuro®

1. hluboké čištění pokožky hlavy 
s pH cca 8–8,5

2. podpora prokrvení a energetizace 
díky obsahu březové kůry 
a extraktu z kopřivy 

3.  posílení a podpora růstu vlasů

4.  dodává objem a má osvěžující účinek

5.  váže škodlivé látky pomocí 
bentonitu s vysokým obsahem 
jílových minerálů

6.  má detoxikační účinek

Voda (demineralizovaná voda), kokosový 
glukosid, pentylenglykol, glycerin*, 
alkohol, přírodní minerály, bentonit 
(jílový minerál), extrakt z březové 
kůry*, extrakt z listů kopřivy*, extrakt 
z červeného jetele*, extrakt z kořene 
lopuchu*, extrakt z řeřichy*, parfém**, 
řebříčkový olej**, olej z citronové kůry**, 
kafr, xantanová guma, benzylalkohol, 
achát, karneol, citrin, chryzopas, 
chalcedon, safír, křišťál, onyx, kyselina 
citronová, limonen**, linalool**

*  vyrobené ze surovin z certifi kovaného 
ekologického zemědělství

** s éterickými oleji celkovém produktu



Ošetření vlasové pokožky podle P. Jentschury

Péče o pokožku hlavy pomocí vlasového kartáče:

1. Kartáčujte směrem od krku nahoru na temeno hlavy.
2. Kartáčujte směrem od uší na temeno hlavy.
3. Nakonec kartáčujte od temene dopředu k linii vlasů. Následně třete rukou střídavě 

oblast před a za uchem dolů směrem ke krku, aby se aktivoval odvod škodlivých látek 
přes lymfatický oběh.

Po masáži naneste aplikátorem na suchou pokožku hlavy přípravek SkalPuro, 
krátce vmasírujte a nechte působit nejméně 5 minut. Poté napěňte s vodou 
a  důkladně opláchněte. Vlasovou pokožku tím zbavíte nečistot, a proto již není 
nutné používat šampon. U dlouhých vlasů doporučujeme následně použít kondi-
cionér nebo jiný vhodný přípravek, neboť vlasy mají na rozdíl od pokožky hlavy 
rády kyselé.

JAKO ZÁVĚREČNOU 
PÉČI NANESTE 
3x3 TONIKUM 
PRO  VLASOVOU 
POKOŽKU 
A VMASÍRUJTE.

JAKO ZÁVĚREČNOU 

1. 2. 3.



Výhody SkalPuro®
 Přípravek obsahuje minerály, bylinné 
výtažky a éterické oleje pro jemnou 
a svěží vůni.

 Je bez parabenů, PEG, parafi nů, 
silikonů a syntetických barviv.

 Hodí se pro všechny typy pokožky 
hlavy, snášenlivost byla potvrzena 
dermatologickým testem.

 Velikost balení 250 ml vystačí při 
použití jednou týdně na 8–12 týdnů.

 Produkt SkalPuro má certifi kát COSMOS NATURAL podle standardu společnosti 
COSMOS Ecocert Greenlife.

Jen dobře prokrvené vlasové kořínky 
mohou být optimálně zásobovány 
živinami, což přispívá k  růstu nových 
vlasů. WurzelKraft® ze 100 rostlin 
po skytuje organismu celou řadu kva-
litních vitamínů, minerálů a fytoche-
mikálií a  přispívá k posílení vlasové 
pokožky.

Krása vlasů
vychází zevnitř
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 Jentschura International GmbH
Otto-Hahn-Strasse 22 - 26 • D-48161 Münster

Tel.: +49 (0) 25 34 - 97 44-0 • Fax: +49 (0) 25 34 - 97 44-44
E-mail: info@p-jentschura.com

Výhradní distributor produktů P.  Jentschura v ČR a SR:
AlcaMedica s.r.o.

Střemchová 2473/4, 106 00  Praha 10
Mobil: 00420 775 959 134

E-mail: info@regenerujte.cz

www.regenerujte.cz
www.p-jentschura.com

Rádi Vám poradíme!
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