
Дълбоко и меко почистване при лечение на 
кожа, лигавица и скалп.

При дразнене, сърбеж, ксероза, себорея и 
кожна свръхчувствителност

Миещото средство Идрозоил съдържа Ozoile® и 
не съдържа SLS и SLES – агресивни и 
потенциално дразнещи сърфактанти 
(повърхностно активни вещества). Идрозоил е 
иновативна формула за ефективно и дълбоко 
почистване със засилено саниращо действие. В 
Идрозоил са комбинирани Ozoile® и чаено дърво 
с измиващото действие на децил глюкозид – 
силно биосъвместим и неагресивен сърфактант 
с нисък капацитет на изсушаване. Идрозоил 
съхранява хидролипидния филм и защитната 
бариерна функция на кожата и създава 
неблагоприятна среда за патогенни 
микроорганизми. Редовното използване на 
продукта противодейства на проявата на всички 
неприятни усещания, свързани с 
дерматологични проблеми, характеризиращи се 
с дразнене, сърбеж, ксероза, себорея, кожна 
свръхчувствителност.

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ
OZOILE® (Стабилни озониди с витамин Е ацетат), 
децил глюкозид, масло от листа на чаено дърво 
(Melaleuca Alternifolia).

OZOILE®
Облекчава дразненето и сърбежа. Създава 
неблагоприятна среда за патогенни 
микроорганизми. Ефективен срещу зачервяване, 
сърбеж, парене, подуване и протичащи 
дегенеративни процеси. Доставя кислород в 
тъканите и възстановява хидролипидния защитен 
филм.

ВИТАМИН Е АЦЕТАТ
Успокояващ ефект. Противопоставя се на 
пероксидацията на мембранните липиди. 

ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД
Мек и широко съвместим с кожата сърфактант, с 
нисък делипидизиращ (обезмасляващ) ефект за 
дълбоко и меко саниращо действие.

МАСЛО ОТ ЛИСТА НА ЧАЕНО ДЪРВО
Потенцира действието на Ozoile®.

ПОКАЗАНИЯ
Може да се използва за ежедневно почистване. 
За дълбоко и меко почистване на кожа, лигавици и 
скалп, засегнати от  дразнене, сърбеж, ксероза, 
себумен дисбаланс (себорея, акне), кожна  
свръхчувствителност и за лечение и профилактика 
на всички досадни усещания, свързани с 
дерматологични проблеми. Може да се използва 
за измиване и почистване на кожа в контакт с 
ортопедични изделия: импланти, поддръжки, 
ортези, гипсови превръзки. 

Идеален при лечението на кожа и лигавици на 
бебета, деца и залежали пациенти с висока 
дисхидроза, липиден дефицит, чувствителна, 
прозрачна и десквамирана  (белеща се) кожа, 
предразположена към образуването на язви, 
по-специално в долните крайници или в зони, 
подложени на високо налягане (натиск). 
Може да се използва за почистване на 
интимната, аналната и перианалната зона. 
Особено подходящ за често измиване  при 
спортна активност и състезания. Подходящ за 
употреба през бременността, в послеродовия 
период и по време на менструалния цикъл. 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
Използвайте  миещото средство Идрозоил 
вместо обичайните миещи средства. Нанесете 
върху мократа кожа, лигавица или скалп, 
разтрийте и след това изплакнете с вода. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не поглъщайте. Съхранявайте на място, 
недостъпно за деца. Не използвайте след 
изтичане на срока на годност. Срокът на годност 
се отнася за интактен (неотварян) и правилно 
съхраняван продукт. Не използвайте, ако 
опаковката изглежда увредена.  
Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт 
с очите изплакнете обилно.  Няма съобщени 
случаи на сенсибилизация или странични 
ефекти. Ако забележите такива, е 
препоръчително да прекратите употребата и да 
се консултирате с вашия лекар. Затворете 
плътно флакона след употреба. 

 БЕЗ SLS И SLES
БЕЗ АЛЕРГЕНИ

БЕЗ ОЦВЕТИТЕЛИ
БЕЗ ГЛУТЕН

С ЕСТЕСТВЕНИ КОНСЕРВАНТИ

Да се съхранява на сухо място, далеч от източници 
на топлина и директна слънчева светлина. 
Препоръчва се продуктът да се използва до 6 
месеца след отваряне на опаковката. 

ОПАКОВКА: 
Флакон 150 ml – 5.07 fl.OZ.

Rev. 02 10/2020

Съдържа

ERBAGIL PATENT 
Стабилни озониди



Deep and soft cleansing for treatment of skin, 
mucosa and scalp.

In case of irritation, itching, xerosis, 
sebaceous imbalance and cutaneous 

reactivity

Idrozoil® rinsing detergent with Ozoile® and 
without SLS and SLES, aggressive and 
potentially irritating surfactants, is an 
innovative formulation for an effective and 
deep cleansing with an enhanced sanitizing 
action. The combination of Ozoile® and 
Melaleuca with the washing action of Decyl 
Glucoside, a not aggressive surfactant with low 
drying capacity and highly biocompatible, 
respects the hydrolipidic film and the protective 
barrier function and it creates an unfavourable 
environment to the microbiota alterations. The 
steady use of the product contrasts the onset of 
all annoying sensations connected to

dermatological problems, characterized by 
irritation, itching, xerosis, sebaceous imbalance, 
cutaneous reactivity.
MAIN COMPONENTS
Ozoile® (Stable Ozonides with Vitamin E 
acetate), Decyl Glucoside, Melaleuca Alternifolia 
Leaf Oil.
OZOILE®
Acts on irritative and itchy status and it creates 
an unfavorable environment to the microbiota 
alterations. It acts against redness, itching, 
burning, swelling and degenerative processes in 
progress. It transfers oxygen to the tissue and 
restores the hydrolipidic protective film. 

VITAMIN E ACETATE
Soothing effect, it contrasts membrane lipid 
peroxidation.  

DECYL GLUCOSIDE
Soft and widely compatible with skin 
surfactant, lowly delipidising, for a deep and 
a soft sanitizing action. 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
Enhances the action of  Ozoile®.

INDICATIONS
It can be used for daily cleansing.  
For deep and soft cleansing of skin, 
mucosa and scalp, characterized by 
irritation, itching, xerosis, sebaceous 
imbalance, cutaneous reactivity and  

for treatment and prevention of all annoying 
sensations connected to dermatological 
problems. It can be used to wash and purify 
the skin in contact with orthopaedic device: 
implants, supports, orthoses, plaster casts. It 
is ideal for treatment of skin and mucosa 
membranes of babies, children and bed-
ridden patients with high dyshidrosis, lipid 
deficiency, sensitive, translucent and 
desquamated skin, inclined to ulcerations, in 
particular in the lower limbs or in areas 
subjected to high pressure. It can be used for 
the cleansing of intimate, anal and perianal 
areas. Particularly suitable for a frequent 
washing due to sport activity and 
competitions. The use is indicated during 
pregnancy or in the post-partum and during 
the menstrual cycle.

HOW TO USE
Use Idrozoil rinsing detergent instead of 
common detergents. 
Apply on the wet skin, mucosa and scalp,
rub it and then rinse with water.

WARNINGS

Do not ingest and keep out of reach of 
children. Do not use it  beyond the 
expiration date. The expiration date is 
referred to the product intact and correctly 
stored. Do not use it if the packaging 
appears  to be damaged. 

 WITHOUT SLS AND SLES 
NO ALLERGENS

NO COLOURS
GLUTEN FREE

WITH AUTO- PRESERVATIVES

Avoid the contact with eyes, in case of 
accidentally eye contact rinse thoroughly.
There are no cases of sensitization or side 
effects, if this phenomenon occurs, it is 
recommended to discontinue use and consult 
your physician. Firmly close the bottle after use. 
Store the product in a dry place far from heat 
source and from direct sunlight exposure.  After 
opening it is recommended to use the product 
within 6 months. 

PACKAGE:
Bottle 150 ml – 5.07 fl. OZ. 
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Rinsing Detergent

with

ERBAGIL PATENT 
Stable Ozonides 
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