Léčebná kosmetika pro Vás
1. ZAPPER DETOX
CENTRUM

KLATOVY

Víte, že ...
- 12,4% populace (cca 1.302 tis. osob) v ČR trpí kožními nemocemi
- 20,8% pracujících (cca 776 tis. osob) v ČR má kožní nemoci z povolání
- kožní ekzémy, lupénka, suchá kůže, vrásky...

Naše motto:
Děláme to, co
nedělá konkurence!

to vše lze řešit pomocí přírodního produktu blízkého lidské tkáni!

Proč tu jsme ...

www.emuoil.cz

Naše 1. ZAPPER DETOX CENTRUM je zde proto, aby Vám přinášelo informace o možnostech
a přínosech léčebné kosmetiky, o kterých jsme se přesvědčili sami a dále i mnoho lidí kolem nás a které
Vám mohou pomoci při řešení Vašich kožních problémů. Chceme všem lidem v ČR
představit produkty na bázi oleje z Emu australského, oficiálně Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae).

EMU olej - zázrak přírody ...
EMU olej je zázrak přírody - žádný způsob povrchové aplikace nemůže působit úspěšně, pokud nepronikne kůží.
Je dokázané, že právě olej z emu hnědého má takovéto vlastnosti a navíc, je schopný do podkoží dopravit i jiné
pevné látky, proto je vyhledávanou a žádanou surovinou ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, kde se
cení jeho změkčovací a zvláčňující schopnost. Emu olej - jako extrakt, výrobek v čisté formě je též velmi cenná
tržní komodita žádaná hlavně u terapeutů, protože při vmasírování poskytuje úlevu v mnohých směrech, bez
jakýchkoliv vedlejších účinků. Emu olej je jedním z neodhalených tajemství moderního světa a našel si silné
a stabilní místo na mezinárodním trhu kosmetických a farmaceutických výrobků hlavně proto, že je
čistým přírodním produktem a příroda léčí nejlépe.

Rozbor EMU oleje ...
V polovině devadesátých let minulého století byla dr. M. C. Craigem Schmidtem a K. R. Wilianem na univerzitě
v Auburnu vyhotovena studie, která ukázala, že olej Emu a olej Afrického pštrosa mají různá složení mastných kyselin.
Olej pštrosa Afrického má více palmatické a méně olejové kyseliny než olej Emu.
Studie se dá shrnout takto: Převládající mastná kyselina obsažená v oleji Afrického pštrosa byla kyselina palmitická
34,9% +/-3,6% z celkového objemu mastných kyselin, zatímco převládající kyselina v oleji Emu byla kyselina olejová
(41,81% +/-3,8%). Kyselina olejová měla objem 30,51% +/-3,4% v oleji ze pštrosa Afrického a palmitická kyselina
vykázala objem 21,41% +/-2,4% v oleji Emu.
Z tohoto rozboru je patrné, že olej z Emu hnědého má vlastnosti bližší lidské tkáni a proto produkty založené na bázi
oleje z Emu hnědého mají prokazatelné léčebné účinky.

Účinky EMU oleje ...
Emu olej je 100% přírodní olej s antibakteriálními, antimikrobními a protizánětlivými účinky. Je považovaný
za jedno z nejlepších přírodních produktů s uklidňujícími účinky. Obsahuje vysokou hladinu kyseliny linoleové
- látky, která je známa tím, že dočasně ulevuje kloubovým bolestím, kyselinu olejovou, která má lokální
protizánětlivý efekt v kožných tkáních. Zlepšuje regeneraci kůže, vyhlazuje vrásky, povzbuzuje vlasové
kořínky k růstu a též působí na kvalitu nehtů. Má výbornou penetrační schopnost, proniká přes kožní
bariéru, nezalepuje póry, omezuje tvorbu akné. Je účinný proti stárnutí pleti, hydratuje ji v nejvyšší možné
míře, zabraňuje svědění, začervenání a praskání. Ulevuje při migrénách a působí uklidňujícím způsobem
na žaludek. Redukuje omrzliny, spáleniny, otoky, vykloubeniny a podporuje rychlejší (až o 50%) hojení.

Proč byste k nám měli přijít ...
Protože každý člověk chce svůj život prožít ve zdraví a pohodě, to je náš účel - Pomáháme Vám žít zdravě!

Zavolejte na tel. 606 828 402 a přijďte si to k nám vyzkoušet!
1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o. Dr. Sedláka 778 339 01 Klatovy
Hana Bártová - jednatelka společnosti mobil: 606 828 402

hbartova@1zapper.cz

www.emuoil.cz

Výběr z našich produktů ...
EMU gel

Čistý EMU olej
Má schopnost redukovat zánětlivé
procesy v kloubech, neboť obsahuje
vysokou hladinu kyseliny linolenové,
látky, která zmirňuje bolesti svalů
a kloubů a kyseliny olejové, která
má místní protizánetlivý efekt.
Významně se podílí na léčbě
artritidy.

MAGNITUDO (noční krém)

Pleťové mléko
Velmi jemné pleťové mléko.
Je určeno pro ošetření
pleti obličeje i těla. Má
velmi vysoké hydratační
a zjemňující účinky. Hodí
se k ošetření pleti zvláště
po koupeli nebo slunění.
Zabraňuje šupinatění
a vysychání pokožky, díky EMU oleji, který je
v přípravku obsažen. Jeho účinek zesiluje podíl
vitaminu E.

Zavolejte na tel. 606 828 402 a přijďte k nám výrobky vyzkoušet. Těšíme se na Vás!
Jak se k nám dostanete:

1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o.
Hana Bártová
jednatelka společnosti
Dr. Sedláka 778
339 01 Klatovy
IČ: 014 81 975
DIČ: CZ01481975
Najdete nás ve 2. patře této budovy:

GPS Loc:
49°24´14.01´´ N
13°16´35.69´´ E
hbartova@1zapper.cz
www.emuoil.cz

UPOZORNĚNÍ: Společnost 1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o. není lékařské zařízení a jeho pracovníci nejsou lékaři. Našimi
pracovníky jsou lidé, kteří se zajímají o alternativní přístupy k řešení zdravotních problémů a jako takoví se s Vámi rádi
podělí o svoje znalosti a zkušenosti.
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Noční krém má silné
regenerační účinky
díky intenzivnímu
působení Emu oleje,
který umocňuje obsah
vitamínu E, provitamínu
B5, mandlového oleje,
squalanu a nenasyceného tekutého C 13 – 14
isoparaffinu. Výrazně zjemňuje a zvláčňuje pleť
unavenou stresem a vnějšími vlivy. Působí
blahodárně i na citlivou pleť. Vyhlazuje vrásky
a zabraňuje jejich předčasné tvorbě. Emu olej
má vysokou vsakovací schopnost, hluboce
proniká do pokožky.

Akční, silný prostředek
s obrovským účinkem
pro všechny, které
něco bolí, pro těžce
pracující, pro úlevu
po namáhavé zátěži,
pro sportovce apod.
Garantuje úlevu od
bolesti zad, kloubů
a celého pohybového
aparátu, bolesti po nárazu, bolesti
mechanického původu a zánětů.

