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2. Použití s MiraVera®

Nastříkejte každý polštářek sprejem MiraVera na té straně, 
kterou následně přiložíte k pokožce. MiraVera má antivirový 
a antibakteriální účinek a dodává pokožce extra dávku kyslíku.

 
  Jak MiraVera® funguje

Polštářky nastříkané sprejem MiraVera lze také použít na potíže 
se záněty a plísněmi. Osvěžující pleťová voda obsahuje kromě 
peroxidu vodíku, osvědčeného přírodního léčivého přípravku 
a vysoce účinného přípravku pro péči o pleť, také cenné éterické 
oleje. H2O2 se na pokožce rozdělí na vodu a čistý vysoce energe-
tický kyslík, který proniká hluboko do kožních vrstev. Kombinace 
kyslíku a éterických olejů má zvláště účinný antibakteriální, an-
timykotický a antivirový účinek. MiraVera 
podporuje regeneraci poškozených oblastí 
pokožky. V případě silného napadení plísní 
nebo velmi silných zánětlivých reakcí na 
pokožce prsou, je vhodné nosit polštářky 
střídavě navlhčené v roztoku s MeineBase 
i nastříkané přípravkem MiraVera.

1. Použití s MeineBase®

Rozpusťte jednu čajovou lžičku zásadité soli MeineBase 
v cca ½ litru teplé vody. Polštářky namočte v roztoku a důkladně 
vyždímejte. Polštářky lze také podle potřeby navlhčit pouze 
„povrchově“ na té straně, kterou přiložíte k pokožce.

  Jak MeineBase® funguje

MeineBase dodává polštářkům zásadité pH 8,5, které podporu-
je vylučování kyselin a toxinů přes kůži. Mnoho žen se potýká 
s problémy souvisejícími s kyselinami, jako jsou záněty nebo 
plísňová onemocnění v oblasti hrudníku, které se často projevují 
v záhybech pod prsy. Zásadité prsní polštářky zde mohou pomoci 
k odstranění kyselého prostředí, které vzniká působením bakte-

rií, virů a plísní. Mohou také 
zmírnit obtíže s otoky nebo 
zduřením lymfatických 
uzlin a mléčných žláz ve 
dnech před menstruací 
nebo v menopauze.

Použití

Obvyklým způsobem si oblékněte podprsenku a polštářky umístěte do ní. 
V případě potřeby polštářky přeložte.

Polštářky lze používat suché nebo v kombinaci se solí MeineBase®  
nebo sprejem MiraVera®.

Důvěřují v AlkaWear®: Gertrud a Barbara Jentschura

Polštářky můžete vložit do košíčků podprsenky a poté si ji obléct.

„Jednoduše se můžete cítit dobře!“



Možnosti nošení
podle potřeby

Jentschura International GmbH · D-48161 Münster
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VYROBENO 
V NĚMECKU

Poznámka:  
Použité AlkaWear® textilie nelze reklamovat.

Složené na straně  
v oblasti hrudníku
např. u otoků lymfatických uzlin 
nebo u podrážděné pokožky

Složené  
pod prsy
např. u nadměrného pocení, 
při podráždění pokožky v oblasti záhybů 
nebo při kvasinkové infekci

Rozložené  
v oblasti prsou
např. při zánětu bradavek

Jak často polštářky používat

Zásadité polštářky na prsa lze používat jako polštářek do podpr-
senky každý den a a po celý den. Používání můžete individuálně 
přizpůsobit vašim vlastním potřebám a veškerým souvisejícím 
obtížím. 

Naše doporučení: polštářky používejte alespoň 30 minut 
denně. Při dlouhodobém používání navlhčených polštářků po-
mocí MeineBase nebo MiraVery je občas propláchněte. V případě 
potřeby vyměňte.

 
Návod na praní 

Praní v pračce při max. 60 °C s použitím přípravku na barev-
né prádlo. Po vyprání polštářky rozložte a nechte uschnout 
(v sušičce je můžete sušit jen při nízkých teplotách).

Návod na údržbu

Případné zbytky pracího prostředku odstraňte z textilie nejlépe 
v zásaditém roztoku.

 
Další typy na použití 

· kojící prsní vložka 
· pratelný odličovací polštářek 
· zásaditý zábal očí, čela a dutin

6Czsk

Materiál

Na polštářky se používá osvědčená gáza z nebělené bavlny vy-
robené v Münsterlandu. Materiál je velmi příjemný na nošení 
a zanechává na pokožce neuvěřitelně příjemný pocit. Díky své 
šetrnosti k pokožce a hypoalergenním vlastnostem je oblíbený 
také u alergiků.



Vážené zákaznice,

rádi bychom vám představili vynález 
našich předních krejčích Marii Brunso-
vé a Karin Wilmsové z naší krejčovské 
dílny v Münsteru. Jde o novinku ze 
sortimentu AlkaWear® Zásadité prsní 
polštářky. 

Tyto polštářky jsou šity ze třech vrstev 
gázové tkaniny, kterou používáme i na 
naše ostatní výrobky AlkaWear®. Mají 
tvar zužující se elipsy o délce 22,5 cm 
a šířce 15 cm. Polštářky můžete nosit 
složené, příčně nebo podélně, podle 
vlastní anatomie a potřeb. Dají se no-
sit suché nebo i navlhčené roztokem 
s MeineBase® a jemně postříkané 
sprejem MiraVera®. V případě zánětu 
rozhodně doporučujeme použití 
spreje MiraVera®. Při silném pocení 
v oblasti hrudníku lze nosit polštářky suché nebo zvlhčené rozto-
kem s MeineBase®. Z diskusí s odborníky z dermatologických 
fakult, interního lékařství a přírodní medicíny jsme zjistili, jak 
nekonečně mnoho problémů mohou mít ženy v oblasti poprsí. 
Jedna dermatoložka zmínila následující indikace, u  kterých 
považuje použití našich polštářků za užitečné: ekzém, derma-
titida, podrážděná pokožka, puchýře, pocení, kvasinkové infek-
ce, otlaky od podprsenky, potničky. Prsní polštářky s  různými 
možnostmi použití by měly přinést dlouho očekávanou po-
moc a  požadovaný účinek mnoha ženám. Mezi první nadšené 
uživatele polštářků patří moje manželka Gertrud a naše dcera 
Barbara, které je nyní stále používají.

Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat na tel:

 00420 775 959 134

Se zásaditými polštářky na prsa Vám přejeme mnoho radosti 
a skvělé výsledky!
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Maria Bruns Karin Wilms

Vaši

 

Dr. h. c. Peter Jentschura

(zleva) Karin Wilms, Peter Jentschura a Maria Bruns

 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


