
Pflanzenpulver mit natürlichen Mineralien 
für die Zubereitung basischer Hautapplikationen
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AbraCaDabra®
Rostlinný prášek s přírodními minerály 
pro přípravu zásaditých obkladů

AbraCaDabra je unikátní směs cenných rostlin, které podporují samoléčebné 
procesy a zásaditých vysokoenergetických přírodních minerálů.



• pro vnější použití

• vhodný pro všechny typy pleti – 
také pro citlivou pleť

• s rostlinnými složkami, které přiro-
zeně pečují o pokožku, chrání ji 
a hydratují

• díky své zásaditosti s pH 8,5 akti-
vuje a podporuje vylučovací funkci 
pokožky

• pečuje o přirozenou krásu pokožky

• zabraňuje předčasnému stárnutí 
a napomáhá pokožce zůstat zdra-
vou a hladkou

• mírní podráždění pokožky

• pro nezaměnitelný pocit svěžesti 
na pokožce

Skladování: výrobek chraňte před slu-
nečním zářením. Uchovávejte v chladu 
a suchu.

Ingredients: Brassica Oleracea Capitata  
Leaf Powder*, Sodium Bicarbonate, Natural 
Minerals, Triticum Spelta Germ Powder*, 
Prunus Amygdalus Dulcis Seed Meal*, Cha-
momilla Recutita Flower Powder*, Achillea 
Millefolium Herb Powder*, Calendula Offi-
cinalis Flower (Powder)*, Silybum Marianum 
Powder*
Složení: prášek z listů hlávkového bílého 
zelí*, hydrogenuhličitan sodný, přírodní 
minerály, prášek z pšenice špalda*, práš-
ková mouka z mandloně obecné*, prášek 
z květů heřmánku pravého*, prášek 
z řebříčku obecného*, prášek z květu 
měsíčku lékařského*, prášek z ostropestřce 
mariánského*
* vyrobené ze surovin z certifikovaného 

ekologického zemědělství 

AbraCaDabra – fakta



Naše pokožka si zaslouží tu největší pozornost.
Kůže není jen obal našeho těla, ale 
má také nejrůznější funkce. Patří sem 
například ochrana organismu před 
pronikánám nežádoucích látek, re-
gulace teploty a přijímání vitaminu D 
ze slunce. Je také skvělým smyslovým 
a důležitým vylučovacím orgánem. 

Pokud je o naši pokožku po celý život 
s láskou pečováno, poděkuje nám 
nejen oslnivým vzhledem, ale dokáže 
také velmi dlouho plnit své důležité 
funkce – pro trvalé zdraví a vysokou 
kvalitu života.

AbraCaDabra je veganský kosmetický 
prášek vyrobený z vybraných pom-
letých rostlin, které pečují a chrání 
naši pokožku a obsahují energeticky 
bohaté přírodní zásadotvorné mine- 
rály. Nezbytnou součástí je také prášek 
z listů bílého zelí, který využívali již 

staří Římané, když 
si už nevěděli 
rady se zdravotní-

mi problémy. Cenné minerály a jedlá 
soda mají mimo jiné neutralizační 
a škodliviny pohlcující vlastnosti. 
Dále AbraCaDabra obsahuje zelenou 
špaldu, mandle a vybrané bylinky, 
jako je řebříček a měsíček. Jedinečná 
kombinace zásaditých, na vitamíny 
a minerály bohatých složek s hodno-
tou pH 8,5, přináší jedinečný regene-
rační zážitek.

Co je AbraCaDabra?

Dostupné 
v praktických 

filtračních sáčcích 
(10 a 24 sáčků).



1. Vložte vrchovatou čajovou 
lžičku (přiližně 6 g) Abra-
CaDabra do filtračního sáčku 
P. Jentschura.

2. Uzavřete filtrační sáček, držte 
jej vodorovně a rovnoměrně 
rozprostřete AbraCaDabra po 
celé ploše filtračního sáčku.

3. Filtrační sáček s AbraCaDabra 
položte na rovnou plochu 
a pokapejte vroucí vodou (cca 
čtyři čajové lžičky/12 g), aby 
se AbraCaDabra ve filtračním 
sáčku rovnoměrně navlhčila.

4. Nechte sáček vychladnout na 
teplotu těla a přiložte na pos-
tiženou oblast. V případě potřeby zafixujte naší textilií AlkaWear (např. zásaditý 
zábal na krk a čelo) nebo gázou.

5. Nechte působit minimálně 20-30 minut, podle potřeby i déle, klidně přes noc.

Po použití jednorázový filtrační sáček vyhoďte. Fixační textilii po použití vyperte 
dle návodu na praní.

Použití

• 600 g dóza, sypký prášek
• filtrační sáčky na zásadité kožní 

aplikace, prázdné, 100 kusů

AbraCaDabra je k dispozici v následujících variantách a velikostech:
v praktických filtračních sáčcích
• 10 filtračních sáčků po 1,5 g
• 24 filtračních sáčků po 1,5 g
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Možnost zásaditých
zábalů s AlkaWear®
K fixaci filtračních sáčků s Abra-
CaDabra se dají skvěle využít zábaly 
AlkaWear vyrobené ze 100 % hypo- 
alergenních materiálů. Bavlněná 
gáza dle Öko-Tex Standart 100. 
Vývoj AlkaWear vycházel z poznatků 
přírodovědce Sebastiana Kneippa 
a vyznačuje se jedinečnou funkčností 
a účinností. Problémy lze díky tomu 
řešit lokálně. Nechte se profesio- 
nálně opečovávat a regenerovat ve 
svém kosmetickém institutu s Abra-
CaDabra.

AbraCaDabra – objevte přirozenost
 zásaditá péče o tělo z čistě 
přírodních surovin

 z ekologického/biologického 
zemědělství

 energeticky bohaté přírodní zása-
dotvorné minerály

 certifikovaná přírodní kosmetika – 
COSMOS NATURAL certifikováno 
Ecocert Greenlife podle standardu 
COSMOS.

 bez chemických přísad, systen- 

 tických vůní, barviv a konzervač- 
ních látek

 bez parabenů a parafínů
 kožní snášenlivost, i pro citlivou 
pokožku, potvzená dermatolo-
gickým certifikátem

 veganská



 
 

 

 
 

 

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

www.p-jentschura.com

Výhradní distribuce produktů P. Jentschura v ČR a SR · 
Výhradný distribútor produktov P. Jentschura pre 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.regenerujte.sk

©
 Je

nt
sc

hu
ra

 In
te

rn
at

io
na

l G
m

bH
 · 

D
-4

81
61

 M
ün

st
er

 · 
CZ

 · 
02

-2
02

2 
· T

-1
53

13
 · 

76
08

CZ

Rádi vám poradíme!


