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Masážní gel

Popis produktu: Masážní gel s kos� valem, kaštanem a ostrope-
střcem mariánským je určen k masáži a ošetření kůže celého těla. Účin-
né látky napomáhají lepší regeneraci pokožky v oblas�  jizev, podli� n
či křečových žil.

Gel podporuje zklidnění kůže při kožních problémech. Vhodný je také
k masážím v oblas�  svalů a kloubů zejména po tělesné námaze.

Použití: Masážní gel naneste na pokožku a jemně vmasírujte. 
Používejte dle potřeby i několikrát denně.

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Pouze pro zevní 
použi� . Nenanášejte na otevřené rány.

Skladování: Uchovávejte v uzavřených obalech při teplotě od 5 °C 
do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo 
dosah dě� .

Složení:  Aqua, Alcohol Denat., Cera Alba, Glycerin, Silybum Marianum Seed 
Oil, Symphytum Offi  cinale Root Extract, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Juniperus Virginiana Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed 
Extract, Silybum Marianum Extract, Sodium Laureth Sulfate, Caprylyl Glycol, 
Decylene Glycol, Limonene, Linalool. 

s kostivalem, kaštanem
a ostropestřcem mariánským 500 g



IREL Capillan

Popis produktu: Šampon Capillan vlasy šetrně myje a ochraňuje. 
Přípravek obsahuje dva typy přírodních extraktů. Extrakt z vilínu 
viržinského s vysokým obsahem tříslovin příznivě působí zejména na 
vlasovou pokožku. A myrhovou � nkturu, která působí blahodárně jako 
ochranný prostředek vlasů. Přírodní pryskyřice v ní obsažené účinně 
chrání vlas před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. 

Složení (INCI): Aqua, Coco-Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate, 
PEG-75 Lanolin, Sodium Chloride, Alcohol Denat., Parfum, Glycerin, Alcohol, 
Propylene Glycol, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Commiphora Abyssinica Resin 
Extract, PPG-2 Methyl Ether, Disodium EDTA, Coumarin, Benzyl Salicylate, 
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, 
Iodopropynyl Butylcarbamate, Tilia Tomentosa Bud Extract, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate. 

Doporučené použití: Naneste na mokré vlasy, umyjte a důkladně 
opláchněte. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte mimo 
dosah dě� . 

vlasový šampon 200 ml



IREL Capillan

Popis produktu: Vlasový balzám usnadňuje rozčesávání. Obsahu-
je zklidňující složky, zejména panthenol, který výrazně přispívá také 
k regeneraci poškozených buněk. Jejich výživa je podpořena přítom-
ným pšeničným voskovým komplexem. Extrakt z kopřivy a lopuchu vlasy 
posiluje a brání rozvoji nežádoucí mikrofl óry ve vlasové pokožce. Zejmé-
na vysoký obsah kyseliny křemičité v kopřivovém extraktu je považován 
za velmi efek� vní složku pro regeneraci a správnou funkci vlasové 
pokožky. 

Složení (INCI): Aqua, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Behentrimonium Chloride, Parfum, Panthenol, Isopropyl Alcohol, 
Ceteareth-6, Alcohol Denat., Benzyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Arcti um Lappa 
Root Extract, Urti ca Dioica Extract, PPG-2 Methyl Ether, Coumarin, Benzyl 
Salicylate, Sodium Laureth Sulfate, Citronellol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-
Diol, Geraniol, Amyl Cinnamal, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Chloride, 
Sodium Sulfate, CL 14720

Doporučené použití: Naneste na mokré umyté vlasy a po chvíli 
opláchněte. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte mimo 
dosah dě� . 

vlasový balzám 200 ml

Skvělá volba pro vaše vlasy



IREL Capillan

Popis produktu: Capillan vlasový ak� vátor je prostředkem posi-
lující funkce vlasové pokožky a podporuje růst vlasů. Vitamíny 
A a E působí příznivě v regeneračních procesech a dodávají vlasové 
pokožce pružnost a ochranu před nežádoucími vlivy okolního prostředí, 
zejména před vlivem oxida� vního stresu. 

Složení (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Cocamidopropylamine Oxide, Sodium Chloride, Parfum, 
Glycerin, Citric Acid, Benzyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, Linalool, Limonene, 
Butylparaben, Calcium PCA, Ethylparaben, Magnesium PCA, Manganese 
PCA, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Spirulina Platensis 
Extract, Zinc PCA, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 2-Bromo-
2-Nitropropane-1, 3-Diol, Sodium Sulfate, Iodopropynyl Butylcarbamate, CI 
19140, CI 42090

Doporučené použití: Naneste na vlasovou pokožku a jemně 
vmasírujte. Ak� vátor lze aplikovat jak do vlhkých , tak i do suchých vlasů. 
Denní používání je možné a vhodné zejména v případě potřeby rychlé 
ak� vace růstu vlasů. Jemná masáž pokožky vlasů, která podporuje
rychlé vstřebání účinných složek přípravku. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte 
mimo dosah dě� . 

vlasový aktivátor 200 ml



IREL Capillan

Popis produktu: Sprchový gel šetrně myje a osvěžuje tělo i vlasy. 
Účinné látky tvořené extrakty z mořských řas zvyšují imunitu pokožky, 
čímž ji účinně chrání před případnou infekcí. K výživě kůže přispívá kom-
plex stopových prvků: zinku, hořčíku a manganu, které mají příznivý vliv 
na regeneraci kožních buněk. 

Složení (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Cocamidopropylamine Oxide, Sodium Chloride, Parfum, 
Glycerin, Citric Acid, Benzyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, Linalool, Limonene, 
Butylparaben, Calcium PCA, Ethylparaben, Magnesium PCA, Manganese 
PCA, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Spirulina Platensis 
Extract, Zinc PCA, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 2-Bromo-
2-Nitropropane-1,3-Diol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Sulfate, CL 
42090, CL 19140.

Doporučené použití: Naneste na mokré tělo či vlasy, umyjte je 
a důkladně opláchněte. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte mimo 
dosah dě� . 

sprchový gel 200 ml

Skvělá volba pro vaše tělo i vlasy



IREL Capillan

Obsah balení

Capillan vlasový šampon
Obsahuje výtažky z vilínu, myrhovníku a účinné látky, které omezují nad-
měrnou produkci kožního mazu a tvorbu šupin. Je vhodný pro pravidel-
né my�  všech druhů vlasů, zvláště v kombinaci s vlasovým ak� vátorem.

Capillan vlasový ak� vátor
Obsahuje v lihovodném základu směs vitamínů A, E, B5, hydrokrea� n
a výtažky z heřmánku, vilínu a myrhovníku, které ošetřují vlasovou 
pokožku, udržují spodinu vlasů zdravou a bez šupin. Alkohol osvěžuje
a podporuje prokrvení.

Capillan vlasový balzám
Obsahuje vitamín B5, rostlinné výtažky z kopřiv a lopuchu s účinkem 
mírně překrvujícím, tonizujícím, ochranným, an� sta� ckým. Zlepšuje 
rozčesávání vlasů. Je určen k regeneraci vlasů a k obnovení přirozené 
hodnoty pH.

Capillan sprchový gel
Je vhodný pro péči o tělo i vlasy. Obsahuje výtažky z mořských řas, které 
regenerují a zvlhčují pokožku a udržují ji svěží a vláčnou. Vůně mořského 
vánku dodá vaší pokožce originální jemnou vůni. Přípravek jemně
a šetrně myje, osvěžuje a tonizuje. Je vhodný pro každodenní použi� .

dárková sada



IREL Capissan FORTE

Popis produktu: Denní uži�  přípravku navodí vysokou koncentra-
ci všech účinných složek, které zůstanou ve vlasech i vlasové pokožce 
rozpuštěny do doby další aplikace přípravku. Šampon obsahuje přírod-
ní extrakty šalvěje, puškvorce a ořešáku královského a silice máty, hřebíč-
ku, rozmarýnu, muškátového ořechu a kajeputu střídavolistého (tea tree 
oil), které působí příznivě při výskytu vší a hnid. Rostlinné extrakty a silice 
působí i pro�  nadměrné tvorbě lupů a pomáhají udržet ve vlasové čás-
�  pouze žádoucí mikrofl óru. Odborníky bylo prokázáno, že obecně látky 
přírodního původu mají při výskytu vší velký účinek. Z těchto důvodů lze 
CAPISSAN FORTE - JEMNÝ ŠAMPON doporučit jako přípravek první volby 
při výskytu nepříjemných parazitů, ke kterým veš dětská rozhodně patří. 

Složení (INCI):  Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, PEG-60 Hydro-
genated Castor Oil, Cocamidopropyl Betaine, Alcohol Denat., Glycol Distearate, Sodi-
um Chloride, Glycerin, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 
Mentha Piperita Oil, Myristi ca Fragrans Kernel Oil, Rosmarinus Offi  cinalis Leaf Oil, Co-
camide MEA, Laureth-10, Acorus Calamus Root Extract, Salvia Offi  cinalis Leaf Extract, 
Juglans Regia Leaf Extract, Benzyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, Eugenol, Limonene, 
Sodium Sulfate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Iodopropynyl Butylcarbamate,
CI 14720, CI 42090

Doporučené použití: Naneste na mokré vlasy umyjte je, nechte několik 
minut působit a opláchněte. Vlasy vyčešte speciálním hustým hřebenem. 
My�  během týdne několikrát opakujte. Šampon je možné používat po dobu 
výskytu vší a hnid denně. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte mimo do-
sah dě� . 

jemný šampon 200 ml

První volba při výskytu vší



IREL Capissan FORTE

Popis produktu: Přípravek je určen k řešení při výskytu vší a hnid. Přítom-
né silice mají jak hubící tak i odpuzující  účinky. Olej ze včelníku moldavského 
vytvoří na vlasech tenký ochranný povlak, který brání uchycení parazitů, 
přítomné parazity obalí, po zaschnu�  zadusí a pomáhá udržet účinné látky 
ze silic na vlasech po delší dobu. Capissan forte - ochranný balzám působí 
i pro�  nadměrné tvorbě lupů. 

Složení (INCI):  Aqua, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Dracocephalum Moldavica 
Seed Oil, Carbomer, Triethanolamine, Carum Carvi Seed Oil, Cinnamomum 
Zeylanicum Bark Oil, Cymbopogon Nardus Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, 
Mentha Piperita Oil, Myristi ca Fragrans Kernel Oil, PPG-2 Methyl Ether, 2-Bromo-
2-Nitropropane-1, 3-Diol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Benzyl Alcohol, Eugenol, 
Cinnamal, Limonene, Geraniol, Citronellol, Linalool, Benzyl Benzoate, Citral, 
Isoeugenol. 

Doporučené použití: Vetřete do vlhkých nebo suchých vlasů neopla-
chujte a nechte zaschnout. Ochranný balzám je možno používat samo-
statně jako prostředek pro zamezení napadení parazity v případě, že se 
vyskytují v blízkém okolí. Při výskytu vší doporučujeme používat spolu
s Capissanem forte jemným šamponem jako prostředek odpuzující parazity 
a hmyz. Vhodná kombinace spočívá např. ve večerním my�  vlasů Capissanem 
forte - jemným šamponem a následné ranní aplikaci Capissanu forte - ochran-
ného balzámu. Po nanesení ochranného balzámu je vhodné vlasy pročesat 
jemným hřebenem, přičemž dojde k jeho rovnoměrnému pokry�  po celé 
délce vlasu. Za těchto okolnos�  je účinnost balzámu největší a účes lze díky 
mírně tužícím účinkům přípravku snadno upravit do požadovaného tvaru. 

Upozornění: Přípravek nesmí být aplikován do očí. Uchovávejte mimo do-
sah dě� . 

ochranný balzám 200 ml

První volba při výskytu všíPrvní volba při výskytu vší





Jsme česká firma s tradicí od roku 1994. 
Hlavním posláním naší společnos�  IREL je 
být nápomocen svým obchodním partnerům 
a zákazníkům při uskutečňování jejich rostlino - 
farmaceu� ckých projektů, poskytovat nejvyšší 
kvalitu svých služeb a dodávat své výrobky 
v nejvyšší kvalitě.

Již přes 20 let zpracováváme vlastním vývojem 
vyšlechtěné odrůdy ostropestřce mariánského, 
které jsou právně chráněny. Dohlížíme na 
průběh pěstování ostropestřce mariánského 
u vybraných pěs� telů. Celý proces podléhá 
přísným kontrolám a cer� fi kacím.

www.irel.eu
Výrobce: IREL, spol. s r. o.,

Miroslavské Knínice 186
671 72 Miroslavské Knínice


