ОЗОНОТЕРАПИЯ
ЗА КОЖА

възпалена, алергизирана, наранена

Крем
При алергичен
дерматит,
възпалена,
чувствителна,
сърбяща кожа,
и кожна
ксероза
(патологична
сухота)

Спрей
„Шокова терапия“
при възпалена
кожа и кожни
патологии,
свързани със
зачервяване,
сърбеж,
парене,
белене

Миещо средство
За почистване
и лечение
на възпалени и
раздразнени
кожа, лигавици
и скалп
БЕЗ СУЛФАТИ
БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ
БЕЗ АЛЕРГЕНИ
Физиологично pH 5,5

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.

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
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.

ТРАНСПОРТИРАЩА
ФУНКЦИЯ

ОЗОНОТЕРАПИЯ

ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО
ДЕЙСТВИЕ

ТЪКАННА
РЕГЕНЕРАЦИЯ

АНТИБАКТЕРИАЛНО,
АНТИМИКОТИЧНО
И ВИРУСТАТИЧНО
ДЕЙСТВИЕ
Цитоплазма

Волутинови телца
Капсула

Мембрана
Клетъчна
стена
Бактериално
камшиче
Пили
Рибозоми

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 циклои липо-оксигеназата и така
бързо намаляват интензитета
на възпалението.5,6

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

Мезозома

Ринг (кръгова)
хромозома

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

+ ФИТОТЕРАПИЯ С ДОКАЗАНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ СВОЙСТВА

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

• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО
• ТИОКТОВА КИСЕЛИНА

• ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
• МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

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

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

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

КОРЕНИ ОТ БОДЛИВ ЗАЛИСТ
Съдопротективно, вазоконстрикторно
и антиедематозно (противооточно)
действие.
РИБЕС НИГРУМ
Считан за природна алтернатива на
кортизона. Противовъзпалително,
венотонично и съдопротективно
действие.

ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
Мек и нежен сърфактант,
НЕВЕН
напълно съвместим с кожата и
Успокоява зачервяването и сърбежа.
лигавиците, с нисък делипидизиращ
(обезмасляващ) ефект. Отстранява
ТИОКТОВА КИСЕЛИНА
замърсяванията. Притежава силен
Антиоксидант, който противодейства
почистващ ефект. Премахва сърбежа
на дегенеративните процеси, засягащи и свръхчувствителността, причинени
кожата и лигавиците. Увеличава
от използването на агресивни
производството на клетъчна енергия за сулфатни повърхностноактивни
възстановяване на увредената функция. вещества.

ПОКАЗАНИЯ:
при умерен интензитет на възпалението
и за поддържаща терапия
• 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).

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

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

раздразнена

патологично суха

предразположена
към разязвяване

засегната от
микроорганизми

CREAM

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.

100 ml

SPRAY

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.

20 ml

Rinsing detergent
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.

150 ml
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БЕЗ ЛЕКАРСТВО, ПОВЕЧЕ ОТ ЛЕКАРСТВО
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