
ЗА ГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ

190  
впръсквания

Съдържат

10 дози в 
сашета 150 ml

БЕЗ СУЛФАТИ

БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ

БЕЗ АЛЕРГЕНИ

Стабилни озониди
с витамин Е ацетат

Регистрирани в най-ниско рисковия клас I.  
Нямат възрастови ограничения за употреба.  
Могат да се използват от най-ранна детска 
възраст, а също от бременни и кърмещи 
жени.

OZOILE® e биологичен индуктор, който противодейства на проявите на хипоксия и 
съпътстващите я дегенеративни процеси, повишава локалния имунитет и усилва 

активността на имунокомпетентните клетки.3,4

■ БЕЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

■ БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ5,6,7 

■ БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Озонът реагира с двойните връзки 
на олеиновата киселина  и образува 
oзониди.1,2

Формулата OZOILE® постига стабилни 
озониди с витамин Е ацетат чрез 
патентован процес на озониране при 
прецизно контролирана температура 
и налягане. 

Физиологично 
pH 5,5

ПРИ ВУЛВОВАГИНИТ, 
вагиноза, сърбеж и 
вагинална сухота

ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
на възпалени и раздразнени 

кожа и лигавици  

ПРИ БАЛАНИТ, 
баланопостит и фимоза 

вследствие на 
баланопостит 

ОЗОНОТЕРАПИЯ



ОЗОНОТЕРАПИЯ
АНТИМИКРОБНО 
ДЕЙСТВИЕ

ТРАНСПОРТИРАЩА 
ФУНКЦИЯ

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО 
ДЕЙСТВИЕ

ТЪКАННА
РЕГЕНЕРАЦИЯ

ПОВИШАВАНЕ НА 
ЛОКАЛНИЯ ИМУНИТЕТ

■  антимикотично - чрез директно разрушаване 
на клетъчната стена на гъбичката6

■  антибактериално - биопероксидите атакуват 
бактериалната клетка, подобно на окислител-
ната субстанция, произвеждана от левкоцити-
те по време на бактериалната фагоцитоза7

■  вирустатично по 2 механизма - деактивиране 
на вирусните рецептори и потискане на вирус-
ната репликация3,4

Стабилните озониди премина-
ват през клетъчните мембрани 
и доставят кислород вътре в 
клетката.1,2 

Кислородът активира мито-
хондриите и ускорява произ-
водството на аденозинтрифос-
фат (АТФ).4

• ГЛИЦИРИЗИНОВА КИСЕЛИНА 
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

• ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

• ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 
• ЦЕРА АЛБА
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

ГЛИЦИРИЗИНОВА КИСЕЛИНА 
Усилва противовъзпалителното 
действие на озонидите.
Антипруригинозно и успокояващо 
действие при изменения на 
влагалището и вулвата. 

МАСЛО ОТ ЛИСТА НА ЧАЕНО ДЪРВО 
Антимикотично действие.
Потенцира противовъзпалителното 
действие на OZOILE®. 

ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
Мек и нежен сърфактант, напълно 
съвместим с кожата и лигавиците, с 
нисък делипидизиращ (обезмасля-
ващ) ефект.
Притежава силен почистващ ефект. 
Премахва свръхчувствителността 
и сърбежа, причинени от използва-
нето на агресивни сулфатни повърх-
ностноактивни вещества.
 

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА  
Допълва регенериращото действие 
на озонидите и придава тонус и 
плътност на тъканите. 

ЦЕРА АЛБА  
Създава защитен водонепропу-
склив филм върху кожата. Задър-
жа влагата и осигурява защитна 
бариера, ускоряваща реепителиза-
цията.  Притежава регенеративни и 
противовъзпалителни свойства. 

+ ФИТОТЕРАПИЯ С ДОКАЗАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СВОЙСТВА

Стабилните озониди стимулират 
активността на MAO & DAO, като 
така намаляват нивата на хиста-
мин и серотонин, които са отго-
ворни за проявите на зачервява-
не и сърбеж. 

Озонидите инхибират цикло- и 
липооксигеназата и така бързо 
намаляват интензитета на възпа-
лението.8,9

OZOILE® индуцира синтеза на 
различни растежни фактори, 
свързани с пролиферацията на 
фибробласти, синтеза на кола-
генни влакна и с неоангиогене-
зата. По този начин той играе 
важна роля в процеса на реге-
нериране на кожата.10

■  Индуцира имуномодулация 
под формата на цялостен ме-
ханизъм за физиологична за-
щита.4

■  Усилва активността на имуно-
компетентните клетки.4

Волутинови телца
Капсула

Цитоплазма

Мембрана
Клетъчна
стена

Бактериално
камшиче

Пили

Рибозоми Мезозома
Ринг (кръгова)
хромозома
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• ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА 
• ЦЕРА АЛБА
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

ФУНГИЦИДНО  ●  АНТИБАКТЕРИАЛНО  ●  ВИРУСТАТИЧНО  ●  
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ●  РЕГЕНЕРИРАЩО  ●  ИМУНОМОДУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

■  Противодейства на хипоксията и 
възстановява физиологичното pH. 

■  Стимулира разрастването на Дьодерлайнова флора.

Молекулярният кислород, получен от озона в OZOILE®, противо-
действа на физиологичните изменения и абнормената секреция 
в резултат на хипоксията, причинена от негативното въздействие 
на бактерии и гъбички. 

Дезинфекцира от бактерии, гъбички и вируси.
Стимулира тъканната регенерация. 

Създава протективен  филм за продължителен лечебен ефект.

Ефективно почистване с грижа за тъканите,
съчетано с антисептичното, противовъзпалително и 

регенериращо действие на OZOILE® 

Одобрено от Етичен комитет с протокол 120/16
Университетска болница „G. Martino“, Месина, Италия 
Отделение по детска хирургия  в сътрудничество с
Отделение по клинична биохимия.
Провеждащи проучването:  Doct. Russo, Doct. Currò. 
Ръководители:  Prof. Romeo, Prof. Ientile
30 пациенти с BXO на възраст от 5 до 15 год. 
●  15 пациенти, третирани с Banival® 2 пъти дневно 10 дни преди 

циркумцизия 
● Контролна група: 15 нелекувани пациенти Значително увеличение на нивата на VEGF - растежен фактор, 

участващ в ангиогенезата

■  Измива без сапун. 
■  Възстановява физиологичното състояние на кожата и лигавицата.
■  Съхранява водно-липидната защитна мантия на кожата.   

Balanitis Xerotica Obliterans (BXO) - 
Обсервационно проучване

Препоръчва се при циркумцизия. Действа като лепенка при приложение върху малки кожни лезии.

„Заключение: Представените резултати недвусмислено показ-
ват, че локалното лечение със стабилни озониди от OZOILE® при 
остри и хронични възпаления на кожата и лигавиците е валидна 
алтернатива на конвенционалното лечение с кортекостероиди 
и добре известните им странични ефекти. Няма съобщени стра-
нични ефекти или нежелани реакции, причинени от продукти, 
базирани на OZOILE®.“

Контролна група

Пациенти, 
третирани с 
Banival® 
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Контролна група

Пациенти, 
третирани с 
Banival® 
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ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

По време на острата фаза:  напръскване на засегнатата област със спрея 2 пъти дневно, 
сутрин и вечер до пълно изчезване на симптомите. 

Поддържащ курс: 1 приложение вечер в продължение на една седмица. 

Апликира се:
●  вътрешно - трикратно интравагинално през 2 см. Препоръчва се                                                           

допълнително напръскване външно за по-пълно дезинфекциращо действие; 
●  външно -  едно напръскване на всеки 2 см.

Двата взаимозаменяеми накрайника на Вулвоваги Спрей 
позволяват както външна, така и интравагинална употреба. 

 

Почистване на кожата: поставя се подходящо 
количество Идрозоил® върху мокра гъба, втрива се 
нежно в кожата и след това се изплаква с вода. 

Интимна хигиена: поставя се подходящо количе-
ство Идрозоил® върху дланта на ръката и се раз-
пенва. Втрива в кожата и лигавиците и след това се 
изплаква с вода.

Интравагинален лаваж: Идрозоил® се разтваря 
във вода в съотношение 1:20 (5% разтвор - 5 ml 
Idrozoil® в 100 ml вода). 

Прилага се 2 пъти дневно, 
сутрин и вечер върху за-
сегнатата област в продъл-
жение на поне 5 дни.  

Създава протективен 
слой.

Периодът на лечение 
зависи от бързината на 
терапевтичния отговор. 

Rinsing detergent

Преди прилагане на 
Vulvovagi® или Banival® 

се препоръчва 
засегнатата област 

да се почисти с 
Idrozoil®. 

ИЗТОЧНИЦИ: 1. Almeida, N. R., Beatriz, A., Micheletti, A. C., and Arruda, E. J. D. (2013 Ozonized vegetable oils and therapeutic properties: A review. 
Orbital-The Electronic Journal of Chemistry, 4(4), p. 313-326. 2. Travagli, V., Zanardi, I., Valacchi, G., and Bocci, V. (2010) Ozone and ozonated oils in skin diseases: a review. Mediators 
of inflammation, 2010. 3. di Uccio, G. B. A. S. Induttore di fattori di crescita nel processo di cicatrizzazione cutanea con valutazioni cliniche. 4. Beck, E.G., Wasser, G. and Viebahn-
Hänsler, R., The Current Status of Ozone Therapy. 5. Matsumoto, A., Sakurai, S., Shinriki, N., Suzuki, S., and Miura, T. (2000) Therapeutic effects of ozonized olive oil in the treatment 
of intractable fistula and wound after surgicaloperation. Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association), 61(6), p. 1383-1389.  6. Geweely, N. S. (2006) 
Antifungal activity of ozonized olive oil (Oleozone). Int J Agri Biol, 8(5), 671-8. 7. Zanardi, I., Burgassi, S., Paccagnini, E., Gentile, M., Bocci, V., & Travagli, V. (2013) What is the best 
strategy for enhancing the effects of topically applied ozonated oils in cutaneous infections?. BioMed research international, 2013. 8. Tamoto, K., Yamazaki, A., Nochi, H., and Miura, T. 
(2005) Ozonides of olive oil and methyl oleate inhibit the expression of cyclooxygenase-2 through the suppression of IκB/NFκB-dependent pathway in lipopolysaccharide-stimulated 
macrophage-like THP-1 cells. 9. Travagli, V., Zanardi, I., and Bocci, V. (2009) Topical applications of ozone and ozonated oils as anti-infective agents: an insight into the patent claims. 
Recent patents on anti-infective drug discovery, 4(2), p. 130-142. 10. Kim, H. S., Noh, S. U., Han, Y. W., Kim et al. (2009) Therapeutic effects of topical application of ozone on acute 
cutaneous wound healing. Journal of Korean medical science, 24(3), p. 368-374.

БЕЗ ЛЕКАРСТВО, ПОВЕЧЕ ОТ ЛЕКАРСТВО
БЕЗ ГЛУТЕН БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ БЕЗ АЛЕРГЕНИ С ЕСТЕСТВЕНИ КОНСЕРВАНТИ

ERBAGIL PATENT 0000278374
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Italian office for patents and trademarks

Преминати тестове: МИКРОБИОЛОГИЧЕН ТЕСТ

Официален представител за България: Салвис Фарма ООД
1528 София, ул. „Д. Пешев“ 5, тел.: +3592 973 22 99, e-mail: salvis.office@salvis-bg.com

ТЕСТ ЗА КОЖНИ АЛЕРГИИ ТЕСТ ЗА ЦИТОТОКСИЧНОСТ


