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S přídavkem PDRN a ZLATA 

Krém Time Reversing Gold

10 v 1
- Bělicí účinek+ proti vráskám -



Jako se nově narozený losos vrací do místa svého 
narození, přinášíme vám nově rozkvétající krásu.

Kosmetické přípravky na vědeckém základě, vyrobené 
špičkovou technologií

OPHIR

Látka PDRN je původně surovina 
pro injekce lososí DNA.

MOCNÁ SÍLA REGENERACE



Krém s lososem a zlatem. ·
Obsahuje PDRN (lososí DNA) z Francie, ryzí zlato a extrakt z rostliny centella asiatica

10 v 1

Moderní vícefunkční 
přípravek

Ozdravení poškozené pleti
a prevence stárnutí

Krém OPHIR Reversing Gold

PDRN (lososí DNA) + ryzí zlato (99,9 %)
+ extrakt z rostliny centella asiatica +

extrakt kultury rostlinných kmenových buněk + EGF



PDRN pomáhá regenerovat a doplňovat kožní tkáně poškozené kožními problémy, 
stárnutím, poraněním, UV paprsky aj. a zároveň udržovat pleť zdravou

PDRN je zkratka pro polydeoxyribonukleotid. To je část DNA.

PDRN jako látka přítomná v živém těle, která regeneruje a aktivuje tkáně, podporuje regeneraci kožních 
buněk. Získává se především z lososa a obchodně se využívá po přečištění.
Nejvýznamnější účinek PDRN je regenerace tkání.
Kombinací PDRN s buněčnými receptory v těle se okolo poraněné oblasti vytváří mikrovaskulární 
struktury, které tkáně obnovují, a v kmenových buňkách se vylučují fibroblasty, které produkují kolagen 
a usnadňují regeneraci kožních buněk.

Injekce lososí DNA
V současné době se PDRN používá ve formě injekcí pro regeneraci tkání v ortopedii, při léčbě bolesti 
apod. a také jako injekční operace pod názvem lososí injekce za účelem regenerace kůže v plastické 
chirurgii a dalších oborech.

Mystická síla, PDRN



Regenerace kůže

Protože působí přímo na syntézu kožních buněk, regenerační účinky na kůži jsou 
rychlé a významné díky podpoře regenerace a růstu buněk.

Protizánětlivá funkce

Zlepšení celkových kožních problémů, 
například stažení pórů, potlačení skvrn, 
vypnutí pleti a také vybělení a zvlhčení 
pleti a péče o její zdraví

Zlepšení kožních problémů

Trvalý účinek

Přináší stabilní, nikoli dočasný účinek po dlouhou dobu, protože v těle trvale 
podporuje faktory buněčného růstu

Úleva a zklidnění podrážděné kůže 
a stresu a příspěvek k péči o zdravou 
pleť díky protizánětlivé funkci

Působení PDRN na kůži



Ryzí zlato

    Luxusní péče o pleť s energií 24karátového zlata
    Hluboký účinek ryzího zlata (99,9%) proti stárnutí. Rozjasňující a svěží,      
    výrazná tonizace pleti
Tento výrobek obsahuje původní ušlechtilé zlato a dodává stresované a unavené 
pleti vitalitu a živiny. Potlačuje volné kyslíkové radikály vznikající vlivem stárnutí a 
odstraňuje nečistoty s cílem maximalizovat obnovu kůže a zlepšit její tonizaci.

 ▶ Účinnost zlata podle korejských lékařských knih
Účinek na stabilizaci nervů Když je mysl neklidná, když srdce bije rychle a když 
jste velmi překvapeni, v případě hysterických záchvatů nebo duševní poruchy, je 
účinné zklidnit mysl.
Detoxikace Detoxikuje tak, že pohlcuje různé škodlivé látky a odvádí je z těla.  
Čištění kůže Je účinné proti kožním nemocem, jako je otékání, infekční vřídky, 
neštovice, zánět způsobený spálením, hnisání.
Iontová funkce Podporuje krevní oběh a je účinné při prevenci stárnutí kůže a 
odstraňování kožních vad.
Podpora hormonů Aktivuje pleť a potlačuje vrásky i pihy.



Extrakt z rostliny centella 
asiatica

Centella asiatica je dobře známá jako surovina pro mast „Madecassol“.
Je to trvalka náležející do čeledi miříkovitých. V Indii se používá jako léčivo již velmi dlouhou a říká se jí tygří tráva, protože 
byl pozorován zraněný tygr, jak se válí v trávě centella asiatica, aby se vyléčil.
Rostlina centella asiatica obsahuje složky asiatikosid, madecasossid, kyselinu asiatovou a kyselinu madecassovou 
označované jako triterpenoidy (saponiny). Posilují kůži a ozdravují zánětlivou tkáň tím, že zvyšují hustotu antioxidantů a 
zásobování krví. Tyto saponiny řídí syntézu kolagenu, zabraňují vzniku velkých jizev a podporují hojení ran.  Díky této 
vlastnosti se centella asiatica používá jako léčivo k vnějšímu použití při ošetřování spálenin nebo lupenky a k prevenci 
vzniku jizev po chirurgických zákrocích.
Regenerace kůže a hojení ran Účinek na stahování pórů
  Pružnost pleti se díky podpoře syntézy kolagenu zvyšuje Léčba různých kožních nemocí, například akné nebo vyrážky 
Protizánětlivý účinek    Antibakteriální účinek    Prevence pronikání škodlivých látek z okolí    Podpora krevního oběhu
  Prevence lupenky



Když je rostlina poraněná, okolo rány se vytváří hojivé pletivo, tzv. kalus. Říká se mu rostlinné 
kmenové buňky s typickými vlastnostmi. Technologie tkáňových kultur účinně vytváří optimální 
růstové podmínky a tlak prostředí. Vzniká sekundární metabolit, který je prospěšný pro pleť.

Je velmi efektivní pro svůj silný antioxidační účinek, zklidňující a adstringentní působení, bělící 
a exfoliační účinek, syntézu kolagenu, protizánětlivé působení a prevenci stárnutí kůže.

Extrakt kultury rostlinných kmenových buněk - 
rostlinný kalus

Panax Ginseng, extrakt 
kalusové kultury

Camellia Sinensis, 
extrakt kalusové kultury

Oryza Sativa (rýže), extrakt 
kalusové kultury

Solanum Lycopersicum (rajče), extrakt 
kalusové kultury

Vitis Vinifera (hroznové 
víno), extrakt kalusové 

kultury



Tento protein se skládá z 53 aminokyselin a podílí se na hojení 
poškozené kůže. Označuje se jako faktor podporující růst 
epidermálních buněk, působí na aktivaci
a regeneraci kůže.

Tato látka se nazývá EGF (epidermální růstový faktor), 
objevil ji dr. Stanley Cohen z USA a získal Nobelovu cenu.

Je známo, že EGF má schopnost podporovat množení epidermálních 
buněk, povzbuzovat množení fibroblastů, které syntetizují kolagen, 
podporovat obnovu cév v poraněné
oblasti a vyvolávat další podpůrné faktory obnovy.

EGF (rh-polypeptid-1)



Kyselina hyaluronová                           
Myslí na hustotu kůže!

Zdravá kůže, která má tloušťku 0,7 až 3 mm, obsahuje síť propletených kolagenových vláken, 
kde jako pojivo slouží elastiny, a je po obvodu chráněná kyselinou hyaluronovou, nazývanou 
NMF (přírodní zvlhčující faktor). Toto jsou tři hlavní složky kůže a jsou v ní přítomny od 
narození. Důvodem, proč je dětská pleť napjatá a vláčná, je to, že je plná přírodních složek 
kůže. Avšak různé faktory buněčného růstu v některých klíčových složkách kůže s věkem 
ubývají, začíná její stárnutí.

Kyselina 
hyaluronová v kůži 
s věkem ubývá

Kyselina hyaluronová 
pohlcuje a uchovává 
tisícinásobek vlhkosti

Kyselina 
hyaluronová se 
doplňuje zevnitř 

kůže

Elastin
pokožka 

škára

kolagen

kyselina 
hyaluronová

vlhkost



Objektivní údaje stanoveny na základě 
komplexních funkčních testů aplikace 
na lidském těle
Použitý přípravek: Kyselina 
hyaluronová
řada péče o pleť
Výsledek: Pevnost a tloušťka kůže se 
zvýšila

Pevnost škáry (%) Pevnost škáry (%)Tloušťka kůže Tloušťka kůže

Co je kyselina hyaluronová, přírodní zvlhčující faktor?
Kyselina hyaluronová (HA) je přírodní zvlhčující faktor se silnou přitažlivostí pro vodu a 
zadržovací schopností, díky níž jedna molekula může ze vzduchu přitáhnout 214 molekul vody. 
Je to prostředí, které umožňuje diferenciaci a růst buněk v lidském těle, vyznačuje se 
vynikající schopností vázat vodu a brání jejímu odpařování.
Hodnocení účinnosti lidského těla při zlepšování pevnosti kůže

Pouze výrobky firmy OPHIR obsahují lékařskou kyselinu hyaluronovou.
Protože základní cena kyseliny hyaluronové je velmi vysoká, jiné společnosti nesou vysokou zátěž 
výrobních nákladů. Naopak společnost OPHIR do svých výrobků přidává lékařskou kyselinu 
hyaluronovou v hojném množství.

Používání vysoce čisté práškové HA od biotechnologických 
společností



Dodává kůži důležité živiny 
a udržuje vlhkost, pleť 
zůstává zvlhčená a pružná.

Nazývá se také stříbrná houba, je ceněná a 
používaná již dlouhou dobu.  Obsahuje velké 

množství nenasycené mastné kyseliny, kyseliny 
linolové, a beta-glukan.

Díky vysoké schopnosti zadržovat vlhkost se jí 
říká rostlinná kyselina hyaluronová.

Má lepší hydratační účinek než kyselina 
hyaluronová, je známá jako látka nezbytná 
pro hydrataci pleti.
 Kůže je díky ní vláčná a zvlhčená.
Známé je její příznivé působení na atopii, 
kožní nemoci, odumřelé buňky, akné a 
problematickou pleť.

Extrakt houby Tremella Fuciformis



Inositol

Magický kapkový vitamin
Vitamin vodní kapka pro ošetření melasmy, který rozjasňuje pleť zevnitř i zvenku. 
Mimořádný zvlhčující účinek látek odvozených z přírody, které obsahují přírodní 
svěžest.
Ošetřuje současně melasmu, která se šíří na vnitřní i na vnější straně kůže.

 ⇒ Vitamin vodní kapka (inositol) je látka, která odstraňuje „melaninový prach“ šířící se 
po povrchu kůže.

 ⇒ Normalizace přeměny melaninu a vitaminu rozpustného ve vodě (vitaminu B3)
vyrovnává barvu pleti.

Vysoce absorpční stabilní krystalická struktura, která je podobná kapce vody, 
zajišťuje silnou hydrataci a neustále doplňuje vlhkost.



Krém OPHIR Time Reversing Gold
- Kosmetika s dvojí funkcí, bělicím účinkem a působenímproti vráskám -

Krém s lososem a zlatem ozdravuje poškozenou pleť a předchází stárnutí, protože obsahuje 
PDRN (lososí DNA) z Francie, ryzí zlato a extrakt z rostliny centella asiatica.

PDRN (lososí DNA) + ryzí zlato (99,9 %) + extrakt z rostliny centella asiatica + médium kultury 
rostlinných kmenových buněk + EGF
PDRN (lososí DNA) podporuje obnovu kůže a centella asiatica je účinná při odstraňování jizev . Přídavek EGF a extraktu 
kultury rostlinných kmenových buněk dále maximalizuje synergický efekt pro oživení pleti. Je velmi účinný při obnově 
kůže a zlepšuje celkové kožní problémy, například pigmentaci, jizvy a rány.
Protože obsahuje ryzí zlato, které je mimořádně účinné při čištění pleti, pleť je díky němu čistá a zdravá.
Předchází stárnutí pleti a díky podpoře krevního oběhu pleť rozjasňuje. Je to přípravek s dvojí funkcí, protože látky 
niacinamid a adenosin pomáhají pleť vybělovat a působí proti vráskám.
Obsahuje extrakt kalusové kultury panax ginseng působící na množení buněk, hydrolyzovaný kolagen a peptid; zabraňuje 
stárnutí pleti a zvyšuje její pružnost.
Prémiová kyselina hyaluronová obsahuje extrakt houby Tremella Fuciformis, doplňuje vlhkost a zabraňuje jejímu 
odpařování z kůže tím, že vytváří membránu, která přitahuje vlhkost z okolí a udržuje pleť lesklou. Olejová složka skvalen 
posiluje kožní bariéru a zachovává zdraví pleti.
Díky přídavku PDRN s mimořádným protizánětlivým účinkem a různých účinných látek, například extraktu z rostliny 
centella asiatica, získává citlivá pleť krásu a zdraví. Zmírňuje podráždění kůže a stres a tím pleť zklidňuje, aby zůstala 
zdravá. 
Cílová skupina:  věk okolo dvaceti pěti až třiceti let, kdy začíná pleť stárnout.  Typ pleti:  Všechny typy pleti
Návod k použití rovnoměrně naneste přiměřené množství přípravku na obličej a nechte vsáknout, obličej nechte přikrytý.
                                                                                                                                                                                          Obsah: 50 g



Silná regenerace a prevence stárnutí

Extrémní hydratace

Vyčištění pleti

 Zmírnění vrásek

  
Zlepšení textury pleti 

Posílení kožní bariéry

Regenerace kůže  
Hojení ran

Rozjasněná pleť jako vodní 
záře 

Úžasná pružnost pleti

         Bělicí účinek  

     Zklidnění pleti



  Mocná síla účinku obnovy
   Od lososí DNA, ryzího zlata, média kultury rostlinných kmenových buněk a extraktu  
   z rostliny centella asiatica po EGF, za nějž byla udělena Nobelova cena, složky            
   zajišťující mimořádnou obnovu pleti jsou pečlivě a optimálně vybírány 
   a dávkovány tak, aby silný účinek zůstal trvale zachován.

 Účinek média kultury kmenových buněk panax ginseng proti stárnutí    
(patent 10-0601903)
Obsahuje velké množství vysoce koncentrovaných bioaktivních látek, které se vylučují při 
dělení kmenových buněk. Je velmi efektivní jako antioxidant, má protizánětlivý a bělicí 
účinek, zvyšuje pružnost a působí proti stárnutí.

Tento přípravek byl vyroben díky společnému výzkumu a vývoji firmy JULIA a 
biotechnologických firem Huons Co., Ltd, a Humedix Corporation, které vyrábějí nové 
materiály pro odvětví kosmetiky a péče o zdraví, například kyselinu hyaluronovou.

Luxusní péče s 24karátovým zlatem každý den u vás doma                           
Udržujte pleť „pevnou, rozjasněnou a svěží“ s energií zlata. Můžete mít luxusní péči 
proti stárnutí se zlatem každý den u vás doma, neboť obsahuje 99,9 % ryzího zlata.

Látka PDRN je původně surovina pro injekce lososí DNA.
Je to DNA extrahovaná z divokého lososa z Francie. Látka PDRN, která je hlavní složkou 
injekcí lososí DNA používaných pro účely obnovy kůže na odděleních a klinikách 
plastické chirurgie, rychle regeneruje kůži pomocí původních surovin.
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KLÍČOVÉ 
BODY



 

 Od farmaceutické společnosti
Velmi nízkomolekulární kyselina hyaluronová vyplňuje vnitřní strukturu díky hlubokému 
pronikání do kůže. Nízkomolekulární kyselina hyaluronová tvoří membránu, která zabraňuje 
odpařování vlhkosti z kůže a přitahuje vlhkost z okolí, aby vyplnila strukturu povrchu.

Ošetření melasmy ve vnitřní i vnější kůži – (magický kapkový vitamin) inositol
Magický kapkový vitamin rozjasňuje vnitřní i vnější část kůže a ošetřuje melasmu ve 
vnitřní kůži i melasmu, která se šíří na povrchu kůže. Také kůži rozjasňuje a čistí a 
neustále jí dodává vlhkost.

  Zlepšení pružnosti pleti díky peptidovým komplexům
Jejich účinkem se slabá vrstva kůže zpevňuje a udržuje se pevná a zdravá bariéra.
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 Dosažení v ysoce zvlhčené pleti  -Extrakt houby Tremella Fuciformis (stříbrné    
 houby)Tuto houbu používala k péči o svou pleť nejkrásnější žena Číny, Yang Kuei-fei. Díky silnému 
hydratačnímu účinku je pleť zvlhčená a lesklá, protože obsahuje nenasycené mastné kyseliny, kyselinu 
linolovou, a beta-glukany.
Používání vysoce čisté lékařské práškové kyseliny hyaluronové 



    최고의 품질을 위한

 끊임없는도전



JULIA

    진보된 기술력으로 당신의 피

   부 나이를 되돌려 드립니다 .
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