
Fermentovaný ko ský olej ň
   z istého ostrova Jejuč

JULIA
Krém Mayou EX



Podle starých čínských lékařských knih jako například Botanický seznam (本草綱
目 ) a Speciální záznamy renomovaných lékařů (名醫別錄 ), koňský olej 
„podporuje růst vlasů“, „léčí rozpraskané dlaně a chodidla“, „zlepšuje cirkulaci 
krve“. Koňský olej se již mnoho let široce používá v lidové medicíně v Asii 
včetně Japonska k léčbě popálenin a atopické dermatitidy.

Koňský olej je tukovou složkou extrahovanou z tukové 
tkáně koně, který je býložravec.
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- Existují historické důkazy, které ukazují, že již před 4 000 lety byl koňský olej  
používaný k léčbě ran vojáků na bojišti a také k léčbě popálenin.

- Historie využití koňského oleje v Japonsku se datuje až 400 let zpátky, kdy se používal 
v pleťové kosmetice a jako materiál pro přírodní léčbu.

Historie koňského oleje
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Vlastnosti koňského oleje

- Koňský olej obsahuje 65 % nenasycených mastných 
kyselin, přičemž složení mastných kyselin je velmi 
podobné lidské kůži. Proto je koňský olej hypoalergenní 
přírodní olej s vynikajícím přizpůsobením se pokožce 
a schopností absorpce.

- Kromě toho posiluje bariéru pokožky, udržuje hydrataci 
a její zdraví, protože obsahuje velké množství bohatých živin 
jako například kyselina linolová, kyselina linolenová, kyselina 
olejová a kyselina palmitoolejová.



4

Účinek fermentovaného koňského oleje z čistého 
ostrova Jeju

Jedná se o čistý koňský olej ze zvířat, která vyrostla v čistém 
regionu Jeju, jenž je zapsán na seznamu světového 
přírodního dědictví UNESCO.

Podpora regenerace buněk
silná hydratace pokožky
 regenerace kožních bariér (posílení ceramidů)
protizánětlivý a antibakteriální účinek
pro léčbu popálenin
proti atopické dermatitidě
UV filtr
pro standardní koňský olej je obtížné vsáknout se do pokožky, zatímco
   fermentovaný koňský olej vykazuje více než 10krát vyšší míru absorpce.



* Extrakt z Centella Asiatica
léčba ran, regenerace buněk

* Extrakt z kořenů Symphytum Officinale Rhizome (Kostival 
lékařský):

úleva pokožky, stahující a sterilizační účinek

* Extrakt z Lavandula Angustifolia (Levandule):
hydratace a úleva pokožky, protizánětlivý, konzervační účinek

* Extrakt z Rosmarinus Officinalis (Rozmarýn):  hydratace pokožky, 
proti stárnutí, udržuje odolnost a chrání pokožku

Protože obsahuje přírodní bylinné výtažky a poskytuje hydrataci 
a výživu, citlivá pokožka je po použití příjemnější, uvolněnější 
a odolnější.
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Hlavní složky     Přírodní bylinné extrakty



(INCI: Glycosphingolipids , Cholesterol , Phospholipids)

Složky se skládají z látek 
podobných kutikulárním lipidům 

lidské pokožky

◈ Obsahuje 0,5 % čistého krému bio-ceramidyl pro zlepšení příznaků atopické dermatitidy.
17 položek; aplikace 1 denně po dobu 2 týdnů

Před 
použitím

Obsahuje 0,1 % krému
Po 2 týdnech

Krém s koňským olejem Julia EX 
je vyroben dle stejné receptury 

(0,5 %)
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Hlavní složky           Čistý Bio-ceramidyl

Dodává ceramidové vícevrstvé lamely 
pro stratum corneum (rohovou vrstvu) 

pro dlouhotrvající hydrataci

- Kožní lipidy se skládají z ceramidů, mastných kyselin, cholesterolu atd. Vzhledem k tomu, že 
jeho struktura je podobná struktuře kožních lipidů, nedráždí a má vysoké dermatotropní 
vlastnosti, což má vynikající účinky při zlepšování kožních bariér.

- Vysoce účinná hydratace



Máslo ze semínek Mangifera Indica (mango): vysoce účinná hydratace pleti
Niacinamid: Bělicí účinek
Olej ze semínek Limnanthes Alba (zrcadlovka bílá): potlačení odpařování 

vlhkosti
Adenosin: redukce vrásek
Pryskyřicový extrakt z Boswellia Serrata (Kadidlovník pilovitý): úleva pro 

pokožku
Hyaluronát sodný: pro hydratovanou, lesklou a hladkou pleť
Panthenol: hydratační, antioxidační, úleva pro pokožku
Betain: hydratace pleti, rovnováha vlhkosti
Retinyl Palmitate: zlepšení pružnosti pokožky
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Hlavní složky



75mL

KRÉM JULIA MAYOU EX
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KONCEPCE

Koňský olej obsahuje poměr nenasycených mastných kyselin, který je 
velmi podobný lidské pokožce, takže:

1.Má vynikající dermatotropní vlastnosti a rychlý absorpční účinek
2.Poskytuje silnou hydrataci
3.Regenerace buněk
4.Ochrana pokožky (protizánětlivé, antibakteriální účinky)
5.Zlepšení kožních problémů jako je například atopická dermatitida
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Tajemství hydratace pokožky bez mastného vzhledu!

Olej snů, fermentovaný koňský olejový krém
- Bělicí účinek & Proti vráskám -



Vlastnosti
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- Vzhledem k tomu, že obsahuje fermentovaný koňský olej s vynikajícím 
přizpůsobením se pokožce a vstřebáváním, bohatá hydratace a živiny se 
rychle vstřebávají do pleti. Kromě toho tento vysoce hydratační fermentovaný 
koňský olejový krém poskytuje hydrataci suché a hrubé pokožce.

- Pomocí silné hydratace snižuje podráždění a vypětí pokožky a tak ji udržuje 
zdravou. Protože zabraňuje nebo zlepšuje hrubost a poškození pleti, je po 
něm hladká a lesklá.

- Máslo ze semen manga a olej ze semínek zrcadlovky bílé zabraňují odpařování 
vlhkosti a udržují hydratační membránu dlouhou dobu. Přírodní bylinné extrakty 
jako například extrakt z centella asiatica apod. zvyšují pružnost pleti a 
udržují pokožku čistou a komfortní.

- Může být použit pro hydrataci těla včetně rukou, loktů, kolen atd.



Instrukce pro použití
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◈ Použití na tvář:
Po použití esence nebo pleťového mléka rozetřete produkt po celém 
obličeji. Zahřejte si dlaně, přiložte je na obličej a lehce zatlačte, aby 
se produkt absorboval.

◈ Použití na tělo:
Osušte se, použijte přiměřené množství přípravku a jemně 
vmasírujte na potřebná místa. Masírujte intenzivně zejména lokty a 
kolena, která snadno vysychají.



Doporučení
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◈ Fermentovaný koňský olej pro suchou pokožku
 Koňský olej se skládá ze složek, které jsou velice podobné lidskému kožnímu mazu, takže chrání 

a zlepšuje podmínky přirozené vrstvy pokožky, a tím poskytuje silný hydratační účinek, takže je 
suchá kůže měkká a lesklá.

◈ Fermentovaný koňský olej pro pokožku trpící atopickou
dermatitidou a pro citlivou pokožku

 Hlavní složky lidského kožního mazu, jako je kyselina palmitoolejová, kyselina linolenová, 
kyselina olejová atd., zajišťují silné antibakteriální a protizánětlivé účinky k ochraně pokožky 

 K prevenci nebo zmírnění příznaků atopické dermatitidy.
 Výjimečný hydratační účinek
 Bez podráždění - protože se skládá z dermatotropních látek podobných lidskému tuku, 

nedochází k žádným problémům s pokožkou nebo k podráždění.
 Zlepšuje známky jizev prostřednictvím účinku regenerace buněk.

◈ Fermentovaný koňský olej pro pružnou a mladistvou pokožku
 Koňský olej regeneruje poškozenou pokožku pomocí účinku regenerace buněk. Kůže se stává 

pevnou a pružnou díky vynikajícímu hydratačnímu účinku.



Porovnání

Koňský olejový krém ostatních značek KOŇSKÝ OLEJOVÝ KRÉM JULIA EX
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 Vosková forma dodává pocit mastnoty.

 Absorpce trvá déle.

 Mastná a těžká struktura

 Příliš mastný a lesklý vzhled

 Pokožka je po aplikaci jakoby ucpaná díky 
vytvoření těžkého olejového povlaku

 Zdá se, že zůstává na povrchu pokožky, než 
aby se vstřebal do kůže

 Při použití BB krému nebo tekutého podkladu 
se vrstva make-upu zdá velmi silná

 Světlý druh krému se aplikuje světle

 Roztírá se jemně a rovnoměrně na
    mírně lehkou strukturu s pocitem hydratace

 Bez mastného a lesklého vzhledu

 Příjemný pocit díky jemné hydrataci při aplikaci   
  

 Rychlé vstřebávání

 Při použití BB krému nebo tekutého podkladu se 
make-up nehrudkuje a má krásnou barvu
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