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UNIKATNI PATENT
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ERBHGIL
Balanitida, balanopostitida
a fimóza v důsleku
balanopostitidy

tkáňovu

pflrodnf, vice ne! lék

proti zánětu,
zarudnutí, svědní,
pálení a otoku.
kyslík do tkání a podporuje rychlou epitelizaci a
regeneraci.
Působí
Přenáší

VITAMIN EAmAT
Zabrňuje
pOsobení volným radikálO a poškození
zdravých buněk.
Má zklidňujíc
efekt

Ochranný efekt

HYALURONAT SODtd
Z~!luje regnač~í.úik
smzuJe otok a napen
HLAVNI SLOŽKY
Ozoile• (Stabilní ozonidy s vitamínem Eacetátem),
hyaluronát sodný, bílý včelí vosk, olej z listů
čajovníkéh
stromu (Melaleuca Alternifolia)

Vytváří

BÍLÝVČEIOSK

film a má hydroizlační

Ozoile® na tkáně
efekt

OLEJ ZLIST0 WOVNIKOVÉHO STROMU

(Melaleuca Altemifolia)

Zvyšuje protilísňvý

INDIKACE
proti balnitdě,
balnopstidě
a fimóze
následkem balanopostitidy, nezávisle na příčině.
Jedná se o efektivní terapii v rámci prevence a léčby
patologie kůže
a sliznice. Působí
protizánělv,
snižuje podrážění,
zarudnutí, svědní,
pálení a
odlučvání
sliznice a kůže
způsobené
patogeny.
Působí

úánek Ozoile"

a

JAK POUŽÍVAT
Aplikujte ráno a večr
na postiženou oblast po dobu
pěti
dnů.
Před
nanesením příravku
očistěe
postiženou oblast pomocí speciálního mycího
roztoku ldrozoil. Doba léčby
závisí na rychlosti
zmírně
či vymizení obtíží.
INSTRUKCE
Neužívejte vnitřě
a uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí exspirace. Nepoužívejte,
pokud je balení poškozené. Nejsou mámy žádné
příady
vedlejších či alergických účinků.
Pokud by
nastaly, přerušt
používání příravku
a poradte se se
svým lékařem.
Před
použitím si dobře
umyjte ruce.
Skladujte vsuchu, mimo dosah tepelného
a slunečího
záření.
Datum exspirace se vztahuje
pouze knepoškozenému příravku.
Spotřebuj
nejlépe do 6 měsíců
po prvním otevřní.

BALENÍ
10 ks jednodávkových sáčků

3g

MIKROBIOLOGICKÝ TEST
CYTOTOXICKÝ TEST
K02:NITEST
BEZ GLUTENU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGNŮ
BEZ KONZERVATŮ
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BHUIUHt

OZOILE®
UNIKATNY PATENT

KRÉM

Clsto prírodný, vlac ne:I: Ilek

ERBHGIL

Pósobí proti zápalu, začervniu,
svrbeniu, páleniu a
opuchu. Prenáša kyslík do tkanív a podporuje rýchlu
epitelizáciu atkanivovú regeneráciu.

Balanitída, balanopostitída
a fimóza následkom
balanopostitídy

VITAMÍNE ACETAT
Zabrňuje
pósobeniu volhých radikálova poškodeniu
zdravých buniek. Má upolcojujúci účinok
.

Ochranný efekt

Zosilňuje

HYALURNTSODtŇ
regnačý

účínok

Ozoile" na tkanivá a

aznižuje opuch anapatie

ZLOŽKY
Ozoile• (Stabilné ozonidy svitamínomEacetátom),
hyaluronát sodný,biely vč e lí vosk, olej z listov
čajovníkéh
stromu (Melaleuca Alternifolia)
HLAVNĚ

BIELYVčí
VOSK
Vytvára film amá hydroizlačný

efekt

OLEJ ZLISTOV AJOVNIKOVÉHO STROMU
(Melaleuca Altemifolia)
Zvyšuje protilesňvý
účnok
Ozoile"

INDIKÁCIE
Pósobí proti balantitíde, balanopostitíde afimóze
následkom balanopostitídy, nezávisle od príčiny.
lde
oúčin
terapiu v rámci prevencie a liečby
patológie
kože aslizníc. Pósobí protizápalovo, znižuje
podráždenie, začervni,
svrbenie, pálenie a
odlupovanie sliznice apokožky spósobené
patogénmi.

BALENIE
10ks vredek sjednorázovou dávkou 3g

&t~+®t itcE e
MIKROBIOLOGICKÝ TEST
CYTOTOXICKÝ TEST
KOŽNÝTEST
BEZGLUTÉNU
BEZFARBÍV
BEZ ALERG~NOV
BEZ KONZERVANTOV

AKO POUŽÍVAŤ
Aplikujte ráno avečr
na postihnutú oblasťp
dobu
piatich dní. Pred aplikáciou očistíe
postihnutú oblasť
špeciálnym roztokom ldrozoil. Dížka liečbJ.
závis! od
rýchlosti zmiernenia alebo vymiznutia ťazkost
í.
INŠTRUKCIE
Neužívajte vnútorne a uchovávajte mimo dosahu
detí. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Nie sú známe
žiadne prípady vedlajších alebo alergických účinkov.
Ak sa vyskytnú, prestaň
tento prípravok užívať
a
poradte sa so svojím lekárom. Pred použitím si
dobre umyte ruky. Skladujte v suchu, mimo dosahu
tepelného as ln e čného
žiarenia. Dátum exspirácie sa
vzťahuje
len nanepoškodený prípravok. Spotrebujte
najlepšie do 6mesiacov po prvom otvorení.
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