
Žiadny spôsob povrchovej aplikácie nemôže pôsobiť úspešne, 
pokiaľ neprenikne kožou. Podkožný tuk austrálskeho pštrosa Emu 
vynikajúco preniká cez kožu, nezalepuje póry - je antikomedonický.
Obsahuje vysoké hladiny kyseliny linolenovej, ktorá pomáha 
pri bolestiach kĺbov a kyselinu olejovú, ktorá má lokálny proti-
zápalový účinok.
Výhodou oleja je jeho hypoalergénnosť. Bolo preukázané, že 
pokožka nereaguje naň alergickou reakciou a znesie ho aj veľ-
mi citlivá pokožka.
Urýchľuje regeneráciu kože čo sa prejavuje dobrým a rýchlej-
ším hojením odrenín, popálenín a chronických prasklín kože. 
Dostupné štatistiky potvrdzujú, že hojenie rán je cca o 50 per-
cent rýchlejšie a lepšie. Je veľmi vhodný pri liečbe solárnych 
dermatitíd (spálenie pokožky slnkom) a omrzlín. Má veľmi 
dobrý hydratačný a protizápalový účinok (kŕčové žily ) čím 
zlepšuje a zrýchľuje vstrebávanie modrín, regeneráciu väzov 
po ťažkých podvrtnutiach a vykĺbeninách.
Pretože uvoľňuje svaly zlepšuje postavenie kostí v kĺboch, čím 
dochádza k menšiemu pnutiu a sekundárne pôsobí na chro-
nickú bolesť.
Emu olej našiel uplatnenie aj pri vnútornom použití. Redukuje hladi-
ny LDL cholesterolu (zlého cholesterolu), upokojuje žalúdok, a zaží-
vacie ústrojenstvo všeobecne.
Pretože je dobrým penetrantom (nosičom, prenikačom) cez kožu 
uplatnil sa aj ako základ hypoalergénnej kozmetiky, spolu so svojim 
hydratačným účinkom napružuje kožu a redukuje vrásky. Póry sa 
neupchávajú , takže nehnisajú a nebolia.
Vďaka tomu sa stal základom i pre Emu gél s chladivým účinkom na 
unavené a svalovicou mučené svaly, na preležané krky, (tenisové 
lakte, golfové lakte, ostrohy piet, bolestivé ramená).
Matka príroda nás naučila využívať veľa prírodných produktov, a je 
ťažké nájsť prírodný produkt, ktorý by mal toľko rôznych použití 
ako emu olej.

Emu olej a výrobky z neho sú dostupné v mnohých lekárňach a ob-
chodoch s prírodnými produktmi. I stanoviská slovenských lekárov 
svedčia o tom, že stačí ho iba vyskúšať a presvedčiť sa na vlastnej 
koži.
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