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Při pohledu na modrou letní oblohu
asi každého napadají romantické
myšlenky a málokdo si uvědomí, že
blankytná modř je způsobena přítom-
ností ozonu v zemské atmosféře.
Ozon v souvislé vrstvě chrání Zemi
před škodlivým UV zářením sluneč-
ních paprsků. Společně s deštěm se
dostává do půdy a v oblastech, kam
dopadá ve větší koncentraci, se vý-
razně daří všemu živému. Například
tropické pralesy, vysokohorské a pří-
mořské oblasti překypují množstvím
ozonu a lidé i příroda jsou tu mno-
hem zdravější.
V posledních letech se vědci poku-
sili využít léčivých účinků ozonu
i v kosmetice. Zatímco v Evropě již
kosmetická centra ozon používají,
v České republice je to zatím novin-
ka. Jedním z mála odborníků, kteří
u nás umějí léčit ozonem, je MUDr.
MILAN VESELÝ. Ve spolupráci s fir-
mou CONETA uvedl na český kos-
metický trh novou řadu přípravků
No.3OO, jejichž základními složka-
mi jsou ozon a panenský olivový
olej. Na veletrhu Beauty Prague
v září 2004 byla oceněna za uplat-
nění nové suroviny v kosmetice a no-
vý náhled na péči o člověka zevnitř
i zvenčí.

Proč jste se rozhodl věnovat kosmetice?
Pracuji jako chirurg a často  se setkávám
s pacienty-diabetiky, jejichž otevřené rány
se velice špatně hojily a každá infekce
pro ně znamená nebezpečí. Takzvaná
ozonová terapie, která má při léčbě těch-
to onemocnění dobré výsledky, mně při-
vedla na myšlenku vyvinout krém vhod-
ný k aplikace na pokožku. Využil jsem
tedy ozonu k výrobě přípravku s velmi
silnou koncentrací ozonu. Bylo možné
jej kvalifikovat jako lék, ale k tomu by
bylo zapotřebí hodně peněz i času. Roz-
hodl jsem se tedy přepsat receptury pro
kosmetické účely.

Jak funguje ozonová terapie?
Pacient přijde k nám do pražského Stře-
diska reflexní terapie se svým zdravot-
ním problémem.
Po konzultaci a vysvětlení možností léč-
by se sám rozhoduje, zda je pro něho

terapie vhodná. Posadí se na křeslo,
vedle něhož stojí bomba s kyslíkem a ge-
nerátor ozonu pro lékařské aplikace. Ze
žíly odčerpám malé množství odkysliče-
né krve, která se v zavěšené nádobce -
jakémsi umělém plicním sklípku – pře-
tlakem smísí se směsí O2-O3. Vše se
děje ve speciálních sterilních jednorá-
zových soupravách. Krev pomalu změní
barvu z hodně tmavě červené na světle-
jší a pak se pomalu vrací zpět do těla.
To potom samo rozdělí čistý kyslík a ener-
gii uvolněnou z ozonu těm buňkám, kte-
ré ho právě potřebují. Dodá jim energii
na regeneraci a správné fungování. Mů-
že se stát, že pacient trpí nemocí, kterou
ozon vyléčí až v druhé řadě, nebo� tělo
považuje za důležitější zásobovat ener-
gií a kyslíkem buňky jiného důležitější-
ho orgánu.

Co se tedy děje v jednotlivých buňkách?
Staré buňky umírají a nové vznikají. Ty-
to procesy si vyžadují přesné informace
a hodně energie. Obyčejný stres připra-
ví buňky o energii, ty jsou pak vyčerpa-
né a nefungují správně. Ozon při svém

rozkladu na kyslík  uvolňuje dostatečné
množství energie, kterou pak využijí buň-
ky pro své funkce. Zpomaluje tím vlast-
ně jejich stárnutí. Ozon také čistí buňky
od toxických prvků tak, že je rozloží na
netoxické. Má antibakteriální účinky, ne-
bo� některé  škodlivé bakterie v organiz-
mu přežívají bez kyslíku, a když ho do
těla dodáte dostatek, tyto bakterie se zni-
čí. Účinně působí i na viry.

Které nemoci je možné ozonovou tera-
pií léčit?
Protože působí na všechny buňky, lze ji
použít k léčbě většiny nemocí. Největší
účinky má však ozon při všech poruchách
prokrvení a infekcích: gangrénu, pásový
opar, hepatitidu a dokonce i HIV. Tera-
pie je důležitá hlavně pro diabetiky, kte-
ré ochrání před komplikacemi, jež by
mohly mít za následek amputaci konče-
tiny. Léčí dokonce i deprese a nemoci
z vyčerpání, působí také jako prevence
před mrtvicemi a infarkty.

Jako doplněk ozonových infuzí použí-
váte novou kosmetiku No.3OO. Dá se

využít i jako profesionální kosmetika, kte-
rou se ošetřuje v salonech. Jaké je slo-
žení přípravků?
Hlavní účinnou látkou je ozon, jako kon-
zervant používáme panenský olivový olej.
Obě složky jsou zdraví velice prospěšné
a v této kombinaci vzniká velmi účinný
kosmetický prostředek. Snažím se zacho-
vat přírodní ráz kosmetiky, takže příprav-
ky zatím nejsou parfémované. Voní po
ozonu - což je taková specifická svěží
vůně, kterou je cítit ve vzduchu třeba po
bouřce. Protože jsou však klienti zvyklí
na parfémy v kosmetických přípravcích,
uvažuji o tom, že je do některých příprav-
ků přidám.

A jaké účinky mají kosmetické příprav-
ky No.3OO ? 
Působí podobně jako ozonová terapie,
ovšem s tím rozdílem, že ta účinkuje
komplexně na celý organizmus a krémy
působí lokálně na pokožku. Dodávají jí
potřebný kyslík, léčí případné infekce,
výrazně zpomalují stárnutí... Většina tká-
ní po použití jakéhokoli kosmetického
přípravku hůře dýchá, s produkty s ozo-
nem je to naopak. Stejně tak si myslím,
že účinek kosmetiky by měl být v tom,
že pomáhá, nikoli jen, že neškodí.

Zpomalování stárnutí je dnes v kosmeti-
ce, estetické dermatologii a plastické chi-
rurgii žádaná služba...
Kosmetika No.3OO účinkuje jako pre-
vence a její účinky jsou dlouhodobé.
Dochází vlastně k posunutí biologické-
ho věku. Pokud za deset let potkáte ně-
koho, kdo celou dobu používal přípravky
s ozonem, nebudete věřit, že je o deset
let starší. A na rozdíl od plastické chirur-
gie či aplikace botulotoxinu je toho do-
saženo přírodní cestou.

Kolik přípravků obsahuje kosmetika
No.3OO ?
Zatím pět, ale časem by se měla rozšířit
o další produkty. Krém s koenzymem
Q10 je určen k ošetření obličeje, tělové
mléko či tělový krém se používají uni-
verzálně na celé tělo, stejně tak jako ma-
sážní krém Oleogel. Doplňkem kosmetic-
ké řady jsou detoxikační tablety OXY-OXC,
které může kosmetička doporučit klien-
tkám k dennímu užívání. Ozon je v nich
vázán na peroxid hořčíku a ničí škodli-
vé bakterie ve střevech. Ty se tam ne-
dostatkem kyslíku rozmnožují a způ-
sobují patologické změny na sliznici
střeva, které mají za následek vážná one-
mocnění, například rakovinu. Kyslík však
bakterie spolehlivě zničí a ochrání střev-
ní epitel.

Komu jsou přípravky řady No.3OO  urče-
ny?
Použití je vlastně dvojí. Pokud si kadeř-
ník, kosmetička, manikérka či pedikérka
pořídí kosmetiku No.3OO do salonu pro
osobní používání, mohou s ní ošetřovat
unavenou a poškozenou pokožku svých
rukou a nohou. A rozhodnou-li se vy-
užívat ji jako pracovní nástroj, pomá-
hají i sami sobě, protože při aplikaci
krému klientovi, ošetřují vlastně sebe
i jeho zároveň.

Takže No.3OO využijí i jiné profese než
kosmetičky?
Určitě. Manikérky a pedikérky, masérky
mohou používat masážní krém Oleogel
k masážím rukou či nohou. Výborných
výsledků dosáhnou při léčbě popraska-
né kůže na chodidlech a dlaních. Přípra-
vek má i deodorační účinek, takže je
vhodný k dlouhodobé péči o nohy. Ka-
deřnice jím zase mohou masírovat po-
kožku hlavy, čímž stimulují její prokrve-
ní a následně docílí i lepšího růstu kva-
litnějších vlasů. Mohou ošetřit i partie,
které přišly při barvení vlasů do styku
s amoniakem či peroxidem.

Jsou při aplikaci přípravků No.3OO nut-
né nějaké speciální znalosti a doved-
nosti?
Instrukce pro aplikaci krémů je jednodu-
chá - naneste je na odpovídající část tě-
la. Bude-li při tom kosmetička provádět
svou oblíbenou masáž, tím lépe. Ale ne-
zbytné to není. Přípravky jsou založené
na hloubkovém účinku, nikoli na způso-
bu aplikace. Masážní krém Oleogel je
jediný upraven tak, aby se i s malým
množstvím dalo pracovat třeba po dobu
20 minut. Ostatní přípravky naopak splňu-
jí požadavek naší doby na rychlou apli-
kaci a vstřebatelnost. Celá řada je vhod-
ná jak pro ženy, tak i pro muže.

Kdo může poskytovat ošetření ozonem?
U nás jsou ozonové infuze povoleny jen
ve zdravotnických zařízeních, ale třeba
v Německu se s touto metodou léčby
setkáte běžně. S kosmetikou No.3OO
už v České republice pracují některá
wellness centra a pedikérská zařízení.
Myslím, že zájem o ni poroste, trendem
dnešní doby je návrat k přírodním zdro-
jům a metodám. Přípravky se dobře sná-
šejí, jsou nedráždivé  a jsou určeny i pro
vysoce citlivou ple� nesnášející běžnou
kosmetiku. Kosmetika No.3OO je „řešení
poučené přírodou“. 

Alice Kupčeková
Foto: Coneta

Tělové mléko z řady
No.3OO  (100 ml) 
se aplikuje na pokožku
celého těla, regeneruje 
ji a léčí. Je vhodné 
i k odlíčení

Detoxikační tablety
OXY-OXC (180 kusů 
v balení) čistí střeva, 
a tím i celý organizmus
od škodlivých látek.
Významně snižují
vylučování toxických
látek kůží, takže ji
chrání před záněty 
a infekcemi. Doplňují
tak celkovou péči o ple�

Tělový krém No.3OO
(100 ml) se rychle 
vstřebává, má 
dezodorační, 
antimikrobiální 
a regenerační účinky.
Jeho použití je 
univerzální

Masážní krém No.3OO
Oleogel umožňuje pracovat
na pokožce delší dobu. Je
vhodný k reflexní masáži
těla i chodidel. Lze jej
použít také k ošetření
okolí nehojících se ran.
Chrání i ruce maséra,
protože neobsahuje alkohol
ani silice

Ple�ový krém No.3OO
s koenzymem Q10
(30 ml) obsahuje
navíc dexapanthenol 
a vitaminy. Nanáší se
na vlhkou pokožku,
nejlépe po koupeli, 
a lehce se vtírá do
pokožky obličeje,
krku a dekoltu. 
Je vhodný jako 
noční krém, ale
snese i denní
nalíčení

OZON POMÁHÁ BUŇKÁM

MUDr. Milan Veselý poskytuje v pražském Středisku reflexní terapie kromě jiných
služeb i ozonové infuze a ošetření novou kosmetickou řadou No.3OO, třeba i při
suché medicinální pedikúře

P R A X E  3 9


