
ОЗОНОТЕРАПИЯ

и при СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ

при наранена, възпалена 
и алергизирана КОЖА

 Облекчава болката
 Успокоява зачервяването 
 Стимулира кожната регенерация

Противодейства на уврежданията 
от слънчевата радиация

Може да се използва от най-ранна 
детска възраст, както и от 
бременни и кърмещи жени.

Няма съобщени случаи на 
фотосенсибилизация. 



Повлиява възпалението, зачервяването, сърбежа, подуването, кожната ксероза 
(патологичната сухота) и стимулира регенерацията и реепителизацията на кожата.

Ригенома  крем е иновативен продукт с уникална патентована формула OZOILE®, 
създадена чрез озониране на висококачествен Extra Virgin зехтин +OIL®. 

OZOILE® притежава клинично доказаните лечебните ефекти на озонотерапията 
- противовъзпалително,  антиалергично, антимикробно, регенеративно и 
имуномодулиращо действие. 

инхибира
противодейства 

унищожава

индуцира 
предизвиква 

стимулира

 ВЪЗПАЛЕНИЕ
 • оток
 • болка
 • нарушена функция

 РЕГЕНЕРАЦИЯ
 • зарастване
 • възстановяване
 • обновление 

 ИМУНОМОДУЛАЦИЯ  
 • активиране на   
 вътрешни лечебни   
 механизми

 AЛЕРГИИ
 • подуване
 • зачервяване
 • сърбеж

 МИКРОБИ 
 • бактерии
 • гъбички
 • вируси

БЕЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ                       БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 



Допълнителните съставки в Ригенома крем 
подсилват ефектите на OZOILE®:

•  ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА за хидратация 
и еластичност на кожата

•  НЕВЕН за успокояване на зачервяването и 
сърбежа

•  ПОЛСКИ ХВОЩ за стимулиране на 
реепителизацията

•  ТИОКТОВА КИСЕЛИНА – силен 
антиоксидант за противодействие на 
уврежданията от UV лъчите

•  РИБЕС НИГРУМ - природна алтернатива 
на кортизона за овладяване на 
възпалението

• БОДЛИВ ЗАЛИСТ за овладяване на отока

ОЗОНОТЕРАПИЯ
при наранена, възпалена и алергизирана КОЖА

и при СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ



Особено ефективен и при 
СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ

  UV радиацията причинява фотохимично инду-
цирано възпаление на кожата. 

 Медиаторите на възпалението - простагландин 
и хистамин, се освобождават в първите часове след интензивно излагане на 
слънце. Те са отговорни за зачервяването, отока и болката. 

Ултравиолетовото облъчване уврежда кожните клетки на молекулярно ниво, 
поради което изгорялата от слънцето кожа се възпалява и се бели. 

Иновативната формула OZOILE® в Ригенома крем противодейства на 
образуването на простагландини и същевременно неутрализира вече 
образувания хистамин. Така Ригенома предотвратява задълбочаване на 
възпалителната реакция.
Регенеративните свойства на Ригенома крем допринасят за по-бързо 
възстановяване и оздравяване на увредената кожа. 

ОЗОНОТЕРАПИЯ
при наранена, възпалена и 

алергизирана КОЖА


