
ЗА КОЖА
възпалена, алергизирана, наранена

ОЗОНОТЕРАПИЯ

Крем

При алергичен 
дерматит, 

възпалена, 
чувствителна, 

сърбяща кожа,
 и кожна
ксероза 

(патологична 
сухота) 

„Шокова терапия“ 
при възпалена 
кожа и кожни 

патологии, 
свързани със 
зачервяване, 

сърбеж, 
парене, 
белене

За почистване        
и лечение 
на възпалени и 
раздразнени 
кожа, лигавици 
и скалп

Физиологично pH 5,5

БЕЗ СУЛФАТИ
БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ
БЕЗ АЛЕРГЕНИ

Спрей Миещо средство

Съдържат

Стабилни озониди
с витамин Е ацетат

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

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

Валидна алтернатива на 
кортикостероидните и 

нестероидни 
противовъзпалителни 

продукти за локално 
лечение на пациенти в риск

■ БЕЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
■ БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ4 
■ БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

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

OZOILE® e биологичен индуктор, който противодейства на проявите на хипоксия и 
съпътстващите я дегенеративни процеси и активира растежните фактори, които

 участват в механизмите на тъканна регенерация.3



ОЗОНОТЕРАПИЯ

+ ФИТОТЕРАПИЯ С ДОКАЗАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СВОЙСТВА

Волутинови телца
Капсула

Цитоплазма

Мембрана
Клетъчна
стена

Бактериално
камшиче

Пили

Рибозоми Мезозома
Ринг (кръгова)
хромозома

ТРАНСПОРТИРАЩА 
ФУНКЦИЯ

Стабилните озониди 
преминават през 
клетъчните мембрани 
и достававят кислород 
вътре в клетката.1,2

Кислородът активира 
митохондрите и 
ускорява производството 
на аденозинтрифосфат 
(АТФ). 

Стабилните озониди 
стимулират активността 
на MAO & DAO, като така 
намаляват нивата на 
хистамин и серотонин, които 
са отговорни за проявите на 
зачервяване и сърбеж. 
Озонидите инхибират цикло- 
и липо-оксигеназата и така 
бързо намаляват интензитета 
на възпалението.5,6

• ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА • НЕВЕН 
• БОДЛИВ ЗАЛИСТ • РИБЕС НИГРУМ 
• ПОЛСКИ ХВОЩ • ТИОКТОВА КИСЕЛИНА 

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Оптимизира хидратацията и 
възстановява правилната физиология 
на хидро-липидно-киселинната мантия. 
Повишава еластичността на кожата и 
придава тонус и плътност на тъканите.

КОРЕНИ ОТ БОДЛИВ ЗАЛИСТ
Съдопротективно, вазоконстрикторно 
и антиедематозно (противооточно) 
действие.

РИБЕС НИГРУМ
Считан за природна алтернатива на 
кортизона. Противовъзпалително, 
венотонично и съдопротективно 
действие. 

ПОЛСКИ ХВОЩ
Реминерализиращо действие поради 
силициевите и други минерали. 
Подобрява структурата на кожната 
повърхност и подпомага хомогенната � 
реепителизация. 

НЕВЕН
Успокоява зачервяването и сърбежа.

ТИОКТОВА КИСЕЛИНА
Антиоксидант, който противодейства 
на дегенеративните процеси, засягащи 
кожата и лигавиците. Увеличава 
производството на клетъчна енергия за 
възстановяване на увредената функция.

МАСЛО ОТ ЛИСТА НА ЧАЕНО ДЪРВО
Антимикотично (противогъбично) 
действие. Потенцира противо-
възпалителното действие на OZOILE®.

ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
Мек и нежен сърфактант, 
напълно съвместим с кожата и 
лигавиците, с нисък делипидизиращ 
(обезмасляващ) ефект. Отстранява 
замърсяванията. Притежава силен 
почистващ ефект. Премахва сърбежа 
и свръхчувствителността, причинени 
от използването на агресивни 
сулфатни повърхностноактивни 
вещества.

• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО
• ТИОКТОВА КИСЕЛИНА 

• ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО 

OZOILE® индуцира синтеза 
на различни растежни 
фактори, свързани с 
пролиферацията на 
фибробласти, синтеза 
на колагенни влакна и 
с неоангиогенезата.  По 
този начин той играе 
важна роля в процеса на 
регенериране на кожата.7

Биопероксидите 
атакуват бактериалната 
клетка посредством 
механизъм, подобен 
на този, използван 
от окислителната 
субстанция, произвеждана 
от левкоцитите по 
време на бактериалната 
фагоцитоза. 

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО 
ДЕЙСТВИЕ

ТЪКАННА
РЕГЕНЕРАЦИЯ

АНТИБАКТЕРИАЛНО, 
АНТИМИКОТИЧНО 
И ВИРУСТАТИЧНО 

ДЕЙСТВИЕ



ПОКАЗАНИЯ:

при умерен интензитет на възпалението 
и за поддържаща терапия

„шокова терапия“ с висока концентрация 
на OZOILE® за острата фаза на възпалението

за почистване и измиване на възпалени и 
раздразнени кожа, лигавици и скалп 

•  За локално приложение при алергичен, иритативен, радиационен дерматит, преди и 
след микрохирургия.

•  При чувствителна, нетолерантна и реактивна кожа. Повлиява възпалението, 
зачервяването, сърбежа, подуването и тежката ксероза (патологична сухота на 
кожата). Стимулира регенерацията и реепителизацията на тъканите.

•  За лечение и превенция при кожа, подложена на инвазивни естетични или 
терапевтични процедури.

•  За лечение на кожа в контакт с протези и ортези.

•   За предотвратяване на келоиди и за предпазване на кожа, предразположена към 
разязвяване (включително съдови и декубитални рани).

•  За локално приложение при превенция и лечение на патологии на кожата и 
лигавиците, протичащи с възпаление, зачервяване, сърбеж, парене и белене, 
причинени от патогенни фактори (включително пропиони бактериум акнес).

•  Предотвратява появата на келоиди и разязвявания.

•  Подпомага кожната реепителизация.

•  Повлиява ухапвания от насекоми.

•  Показан и за лечение след химиотерапия и лъчетерапия.

•  За предпазване на кожа, предразположена към  разязвяване.

•  Ежедневно почистване и хигиена на чувствителни, раздразнени, възпалени, зачервени 
и сърбящи кожа, лигавици и скалп.

•  Измиване и почистване на кожа в контакт с ортопедични изделия: импланти, 
поддръжки, ортези, гипсови превръзки.

• Почистване на кожа и лигавици и превенция на рани при залежали пациенти.

•  Почистване на аналната и перианалната зона при хемороиди, фисури и проктит преди 
и след хирургични операции.

• При необходимост от често измиване при спортна активност и състезания.

•  Подходящ за употреба през бременността, в послеродовия период и по време на 
менструалния цикъл.

Кожа и скалп: кожна свръхчувствителност, възпалителни и сърбящи състояния, ксероза 
(патологична кожна сухота), дерматози, пърхот, алергичен, иритативен и себореичен 
дерматит, акне. 

Хигиена: успокояващо и освежаващо действие при зачервяване и сърбеж.

Бебета и деца: млечен струпей (крусти по главата на бебето), зачервяване, възпаление, 
раздразнение и сърбящи състояния, атопичен и алергичен дерматит.

Хора в напреднала възраст: възпалена, сърбяща, раздразнена, изтъняла кожа и 
алергичен, иритативен, себореичен дерматит.



ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

КОЖА алергизирана

възпалена

чувствителна

сърбяща

патологично сухараздразнена

предразположена 
към разязвяване

засегната от 
микроорганизми

Продуктът се нанася директно върху засегнатата област.

Мястото на приложение се масажира до пълно абсорбиране.

Прилага се 2 пъти дневно.

Периодът на лечение зависи от бързината на терапевтичния отговор.

Препоръчва се със спрея да се напръска директно върху засегнатата 
област, включително открита ранева повърхност, докато тя бъде изцяло и 
хомогенно покрита. 

Прилага се 2 пъти дневно, сутрин и вечер. 

Периодът на лечение зависи от бързината на терапевтичния отговор. 

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

Интимна хигиена: поставя се подходящо количество върху дланта на ръката 
и се разпенва. Продуктът се използва за почистване, втрива се в кожата и 
лигавиците и след това се изплаква с вода.

Почистване на скалпа: мокрият скалп се масажира с продукта и след това се 
изплаква с вода.

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. 
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. 5. 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. 6. 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. 7. 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

CREAM

SPRAY

Rinsing detergent

100 ml

20 ml

150 ml


