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ÄMNE/PREPARAT BESKRIVNING ANVÄNDNING DOSERING 
EMU-olja=emufett från 
emun 
 
 
 

Emu-olja är en animalisk olja 

som kommer från emun -  en 
australiensisk släkting till den 
afrikanska strutsen. 
 
Tas lätt upp av människans hud 
Oljan har unika inflammations-
hämmande egenskaper och används 
framgångsrikt bl.a. vid behandling av 
ledbesvär, psoriasisartrit m.m. 
 
Hjälper till med naturlig återbyggnad 
av huden, återfuktar, friskar upp och 
gör den mjuk och smidig. 
 
Oljan är mycket rik på antioxidanter 
och fleromättade fettsyror. 
Sammansättningen och molekylernas 
storlek liknar de som ingår i 
människans talg vilket gör att den lätt 
tas upp av människans hud.  
Eftersom den lätt tränger djupt in i 
underhuden, täpper den inte igen 
porerna utan låter huden andas. 
 
Just nu pågår många studier  
runtom på USA:s sjukhus. I Oklahoma i USA 
utförde Dr Thom Lenhey nyligen ett placebo-
test på 20 frivilliga patienter med artros i 
händerna. 
 
Efter två veckor rapporterade 7 av 12 
emuoljeanvändare att de fått en kraftigt 
minskad stelhet, smärta och svullnad av oljan. 
Nu ska en större undersökning genomföras. 

 

Används vid  

hudirritationer, eksem, hudsprickor, sårskador  
 

Emuprodukter har visat sig ha positiva effekter på  

inflammerat tandkött, solskador, insektsbett, 

brännsår och bensår 

 

Oljan kan också ha positiv effekt på muskelbesvär av 

olika slag. 

 

Den är utmärkt att använda som massageolja. 

  
Kan användas som ansiktsolja - gärna direkt efter 
duschen på våt hud.  
 
Används som aktiv substans inom kosmetika-
industrin, i mängder av antirynkkrämer främst i 
USA och i Australien. 
 
 
Läs Användarberättelser på Internet. 
Använd länken överst på sidan! 

 
 
 
Läsa mer  om EMU-fett? Använd länkarna 
 
http://www.aftonbladet.se/halsa/article10185527.ab 
 
http://www.aftonbladet.se/halsa/article10185530.ab 
 

 
Emuoljan är mycket dryg - några droppar 
räcker länge. 

http://www.anekdoter.se/
http://www.aftonbladet.se/halsa/article10185527.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article10185530.ab
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ÄMNE/PREPARAT BESKRIVNING ANVÄNDNING DOSERING 
EMS-salva/EMS-creme= 
 
=EMU-olja+ Kolloidalt 
silver+MSM ( m.m. ) 
 
 
 
 
 

EMS-salva/EMS-creme 
 
Innehåll 
EMU-olja 
Kolloidalt silver  
MSM 
 
Tre beståndsdelar som tillsammans   
verkar utvärtes på hud, leder m.m. 
(Se text ovan) 

Egenskaper 
- antiinflammatorisk 
- antiseptisk 
- stillar klåda 
- mjukgörande 
 
 
Finns som salva och den mer 
lättflytande varianten creme 
(drygare ).  

Båda produkterna innehåller samma 
aktiva ingredienser frånsett att EMS-
creme innehåller ytterligare en enhet 
kolloidialt silver. 

 

 

EMS Salva/creme 
 
Användningsområden: 
- lindring ledbesvär 
- hudproblem såsom acne, psoriasis, eksem,    
   allergier (nickel), revorm m.fl. 
- sårläkning 
-behandling av åldrande hud (antiage) 
- m.m…..  
 
 
 
Läs Användarberättelser på Internet. 
Använd länken överst på sidan! 
 
 
 

 

Se förpackning 

 

http://www.anekdoter.se/

