
VÝTAŢEK ZE ŢENŠENU 

PRAVÉHO A & OK-YONG-

SAN 

Obsaţený v orientální 

léčebné kosmetice 

雪 戀 (SUL YEUN) 



Proč je korejská medicína (韓方) dobrá pro pleť? 
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▪ Mimořádně příznivá pro pokoţku 

Čerstvé léčivé byliny jsou příznivé pro pokožku a minimalizují problémy 

pokožky.  

▪ Vysoce účinné čerstvé léčivé byliny 

Používá čerstvé léčivé byliny a receptury jsou prokazatelně 

účinné díky tradiční medicíně. 

▪ Jemné a lehké 

Korejská medicína zřídka dosahuje okamžité léčby. Výsledky se dostavují 

pomalu a postupně. 

▪ Dlouhotrvající účinky 

Nedochází k okamžitému jednorázovému zlepšení, ale při pravidelném 

používání po určitou dobu má korejská medicína  dlouhotrvající účinky. 



Co je to PANAX - ŢENŠEN PRAVÝ GINSENG(山蔘)? 

HLAVNÍ SLOŽKA 
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- Ženšen se objevil před třiceti miliony let v 

geologickém období a označuje se jako 

PANAX GINSENG C.A. MEYER - 

ŽENŠEN PRAVÝ, což znamená v řečtině 

Panacea -  všelék. 

 

- Ženšen byl považovaný za boží lék 

už u starověkých národů a je mýtem 

jenom díky tomu, že je vzácný a  tato 

vzácnost demonstruje jeho 

nadřazenost. 



HLAVNÍ SLOŽKA 
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Účinek ŢENŠENU PRAVÉHO (山蔘) 

 
< Ben Cao Gang Mu (本草綱目)- Botanický seznam > 

 
Ženšen pravý zvyšuje vitalitu a podporuje mozkovou činnost stejně jako 

mentální odolnost. Navíc je prevencí různých chorob u dospělých, jako je 

cukrovka, rakovina nebo v případě problémů s krevním tlakem, 

onemocnění jater nebo srdce. Kromě toho je velmi účinný při zlepšování 

slabé životní síly a menopauzálních problémů. A pokud jíte divoký ženšen, 

zlepší se nervozita způsobená stresem a anémie. Navíc se vám pročistí oči 

a nebudete pociťovat chlad a dosáhnete lepší mozkové činnosti. Podporuje 

krvetvorbu a metabolismus a také zlepšuje tělesnou odolnost a imunitu. 



Účinky VÝTAŢKU ZE ŢENŠENU PRAVÉHO(山蔘) na 

pokoţku 
1. Pokožka je čistá a zářivá díky zlepšenému oběhu krve. 

2. Zpomaluje se tvorba vrásek a stárnutí pomocí růstového 

účinku fibroblastů. 

3. Redukuje nadměrné ukládání pigmentu v kůži a zlepšuje tak 

skvrnitou a mdlou pleť. 

4. Zmírňuje kožní problémy díky vynikajícím protizánětlivým 

účinkům. 

5. Zlepšuje obranyschopnost pokožky. 

HLAVNÍ SLOŽKA 
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< Ok-Yong-San(玉容散)> 

HLAVNÍ SLOŽKA 

< Dongui Bogam (東醫寶鑑) > 

 
: Korejská zdravotní encyklopedie Dongui Bogam uvádí, že eliminuje chloasma 

(větší žlutohnědé skvrny hlavně v obličeji),  nežity a jiné vady pokožky obličeje. 

VÝTAŢEK Z OVOCE DŘEZOVCE JAPONSKÉHO, VÝTAŢEK Z KOŘENE 

PLOŠTIČNÍKU HROZNATÉHO, VÝTAŢEK Z KOŘENE DĚHELU DAHURSKÉHO, 

VÝTAŢEK Z BOBULÍ BLETIA HYACINTHINA, VÝTAŢEK Z RÝŢE, ZE SEMEN VIGNY 

ZLATÉ A Z KOŘENE VLASOKVĚTU KIRILOVA 

Rreceptury, které se jsou 

uvedené v Dongui 

Bogam(東醫寶鑑) 

Bylinný komplex pro bělení 

pokoţky 
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<Účinky Ok-Yong-San na pokoţku> 

Výtaţek z rýţe 

Bělí 

Výtaţek z kořene 

vlasokvětu Kirilova  

Čistí pokožku, 

hydratuje 

 

Výtaţek z kořene děhelu 

dahurského Zrychluje 

krevní oběh, má 

antioxidační, stahující a 

antibakteriální účinky 

 

Výtaţek z kořene 

ploštičníku 

hroznatého 

Protizánětlivé účinky, 

detoxifikace, redukuje 

problémy pleti 

Výtaţek z ovoce 

dřezovce japonského 

Potlačuje otoky a dodává 

elasticitu 

Výtaţek ze semen vigny 

zlaté  

Redukuje problémy pleti, 

detoxifikuje, čistí pleť 

BĚLENÍ 

Výtaţek z 

bobulí bletia 

hyacinthina  

Bělí, 

hydratuje 

HLAVNÍ SLOŽKA 
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KONCEPCE 

VÝTAŢEK Z ŢENŠENU & OK-YONG-

SAN obsaţený v orientální léčebné 

kosmetice proti stárnutí 
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Přípravky Sul-Yeun představují vysoce kvalitní 

kosmetiku, která pouţívá ingredience orientální 

medicíny pro zdravější a mladší pokoţku. 



Charakteristika 
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1. Citlivá orientální léčebná kosmetika 
Používá přírodní orientální léčivé ingredience, které jsou pro pokožku příjemné, zklidňují ji 

a hydratují. Vhodná pro každou citlivou pokožku, protože je lehká a jemná. 

 

2. Kosmetika pro stárnoucí pleť 
Výtažek ze ženšenu pravého a předepsané ingredience Ok-yong-san dodávají pružnost pleti, 

která je unavená díky vnějšímu prostředí a stresu. Navíc tento přípravek proti stárnutí pleti 

omlazuje pokožku a dodává jí vitalitu díky bělicímu účinku. 

 

3. Kosmetika pro hydrataci pokoţky 
Kyselina hyaluronová, betain a olej z makadamových ořechů brání unikání vlhkosti z pokožky 

a během dne udržuje pokožkou hydratovanou a hladkou. 

 

4. Kosmetický přípravek, který udrţuje pleť zdravou 
Výtažek ze ženšenu pravého udržuje pokožku čistou díky vynikajícím protizánětlivým účinkům 
a schopnosti omezovat problémy pleti. Zlepšuje obranyschopnost pokožky a její zdraví. 



Složení přípravku 
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雪美水-SULMISOO (TONER)120ml (PLEŤOVÉ TONIKUM) 

Vynikající orientální hydratační pleťové gelové tonikum s léčivými 

účinky Upravuje pokožku a výtažek ze ženšenu pravého a Ok-Yong-

San hydratuje suchou pokožku a vyhlazuje ji. 

 

 

雪美液-SULMIAC (EMULSION) 120ml (EMULZE) 

 
Orientální emulze s léčivými účinky pro jemnou pleť. Používá orientální 

přírodní přípravek s léčivými účinky jako hlavní ingredienci a výtažek ze 

ženšenu pravého a Ok-Yong-Sang vyhlazuje a zvláčňuje pokožku. 

Kontroluje také mastnou pleť, hydratuje ji a zajišťuje výživu, aby byla 

pokožka zdravější. 



Složení přípravku 
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雪美晶-SULMIJUNG (CREAM) 50g 

(KRÉM) 

Orientální krém s léčivými účinky pro stárnoucí pleť. 

Externí a vnitřní změny způsobují stárnutí pleti. Krém s 

výtažkem ze ženšenu pravého a Ok-Yong-San proniká 

bezpečně do pokožky, která se projasňuje a je zdravější. 

雪仙露-SULSUNLO (ESSENCE) 30ml 

(ESENCE) 

Orientální esence s léčivými účinky pro čistou pleť. 

Zajišťuje dostatečnou výživu a hydrataci pro suchou a 

unavenou pleť a vytváří rovnováhu mezi mastnou a 

hydratovanou pletí, prosvětluje ji a výtažek ze ŽENŠENU 

PRAVÉHO a Ok-Yong-San pokožku pročišťuje a 

prosvětluje. 



Složení přípravku 

蛾眉晶-AMIJUNG (EYE CREAM) 30g (OČNÍ KRÉM) 

Orientální oční krém s léčivými účinky, který omlazuje 

pokožku. Výtažek ze ŽENŠENU PRAVÉHO a Ok-Yong-San 

ošetřuje oblast kolem očí, která ztrácí svou pružnost a 

hydrataci. Ošetřuje také tmavé kruhy pod očima - oči jsou pak 

jasnější a zářivější 

1
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雪美顔 -SULMIAN(CLEANSING FOAM)120g (ČISTICÍ 

PĚNA) 

Orientální čisticí přípravek s léčivými účinky, který čistí a 

projasňuje pleť. Obsahuje lehké a krémové čisticí ingredience, 

které jemně odstraňují nečistoty uvnitř pórů a ošetřují starý 

keratin. Výsledkem je zářivější pleť. Výtažek ze ŽENŠENU 

PRAVÉHO odstraňuje z pleti únavu a pleť je pak zdravější a 

zářivější. 



 雪美顔-SULMIAN (CLEANSING FOAM) - 

ČISTICÍ PĚNA 

⇒ 雪美水-SULMISOO (SKIN TONER) - 

PLEŤOVÉ TONIKUM 

⇒ 蛾眉晶-AMIJUNG (EYE CREAM) - OČNÍ 

KRÉM 

⇒ 雪美液-SULMIAC (EMULSION) - EMULZE 

⇒ 雪仙露-SULSUNLO (ESSENCE) - ESENCE 

⇒ 雪美晶-SULMIJUNG (CREAM) - KRÉM 

Obvyklý postup při ošetřování pleti 
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