CREAM
Chrání a zklidňuje pokožku a sliznice
Určeno pro oblast genitálií
Výrazný ochranný efekt

HLAVNÍ SLOŽKY:
Ozoile® (stabilní ozonidy s vitaminem E acetátem), hyaluronát
sodný, bílý včelí vosk, olej z listů čajovníku Melaleuca
Alternifolia
OZOILE®
Působí proti stavu nepříjemného dráždění a svědění,
vyrovnává oxidační stres a tvoří nepříznivé prostředí pro
změny mikrobioty. Účinný proti zarudnutí, svědění, pálení,
otokům, probíhajícím procesům olupování a degenerace kůže
a sliznic. Přenáší kyslík do tkání a podporuje rychlou epitelizaci
a tkáňovou regeneraci.
VITAMIN E ACETÁT
Zabraňuje působení volných radikálů a poškození zdravých
buněk. Má zklidňující efekt.

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní ozonidy

Banival® krém s Ozoile® vytvoří ochrannou vrstvu
proti vnějšímu podráždění. Je účinný proti
olupování, svědění, pálení, chrání proti oxidačnímu
stresu, normalizuje pokožku a sliznice a podporuje
obnovu tkáně.

CERA ALBA (bílý včelí vosk)
Zadržuje vlhkost a poskytuje ochrannou bariéru urychlující
reepitelizaci.
HYALURONÁT SODNÝ
Zvyšuje hydratační a regenerační účinek Ozoile®. Snižuje otok
a napětí.
OLEJ Z LISTU ČAJOVNÍKU MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Zvyšuje účinek složky Ozoile®.

INDIKACE
Pro lokální použití na pokožku a sliznice v oblasti genitálií, v
případě balanitidy, balanopostitidy a fimózy v důsledku
balanopostitidy. Účinný v případě podráždění, olupování,
pálení, svědění, proti otoku a oxidačnímu stresu a také v
případě narušení ochranné bariéry způsobené patogeny.
Krém Banival® zlepšuje hydrataci, normalizuje pokožku a
sliznice a podporuje správnou reepitelizaci tkáně.
JAK POUŽÍVAT
Aplikujte malé množství ráno a večer na postiženou oblast po
předchozím očištění speciálním mycím roztokem Idrozoil®.
Doba léčby se liší podle rychlosti reakce organismu na terapii.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte vnitřně. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Nepoužívejte po
uplynutí doby použitelnosti. Datum exspirace se vztahuje
pouze k nepoškozenému přípravku.
Skladujte na chladném a suchém místě daleko od zdroje tepla
a přímé sluneční záření.
Skladujte nejlépe mezi 5 ° a 35 ° C.
Před použitím si dobře umyjte ruce.

Banival® krém je dobře snášen. Nejsou známé žádné
případy vedlejších účinků nebo alergických reakcí.
Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na výrobek
nebo některé jeho složky a poraďte se s lékařem.
BALENÍ:
10 jednodávkových sáčků 3 ml
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
Výhradní distributor
pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.,
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz
35°C
5°C

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ
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CREAM
Chráni a upokojuje pokožku a sliznice
Určený na oblasť genitálií
Výrazný ochranný efekt

HLAVNÉ ZLOŽKY:
Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), hyaluronát
sodný, biely včelí vosk, olej z listov čajovníka Melaleuca
Alternifolia
OZOILE®
Pôsobí proti stavu nepríjemného dráždenia a svrbenia,
vyrovnáva oxidačný stres a tvorí nepriaznivé prostredie pre
zmeny mikrobioty. Účinný proti začervenaniu, svrbeniu,
páleniu, opuchom, prebiehajúcim procesom olupovania a
degenerácie kože a slizníc. Prenáša kyslík do tkanív a
podporuje rýchlu epitelizáciu a tkanivovú regeneráciu.
VITAMÍN E ACETÁT
Zabraňuje pôsobeniu voľných radikálov a poškodeniu
zdravých buniek. Má ukľudňujúci efekt.

UNIKÁTNY PATENT
Stabilné ozonidy

Banival® krém s Ozoile® vytvorí ochrannú vrstvu proti
vonkajšiemu podráždeniu. Je účinný proti olupovaniu,
svrbeniu, páleniu, chráni proti oxidačnému stresu,
normalizuje pokožku a sliznice a podporuje správnu
reepitalizáciu.

CERA ALBA (biely včelí vosk)
Zadržiava vlhkosť a poskytuje ochrannú bariéru
urýchľujúcu reepitelizáciu.
HYALURONÁT SODNÝ
Zvyšuje hydratačný a regeneračný účinok Ozoile®. Znižuje
opuch a napätie.
OLEJ Z LISTOV ČAJOVNÍKA MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Zvyšuje účinok zložky Ozoile®.

INDIKÁCIE
Pre lokálne použitie na pokožku a sliznice.Na prevenciu a
liečbu genitálnej oblasti. Účinný v prípade podráždenia,
olupovania, pálenia, svrbenia, proti opuchu a oxidačnému
stresu a tiež v prípade narušenia ochrannej bariéry spôsobenej
patogénmi. Krém Banival® zlepšuje hydratáciu, normalizuje
pokožku a sliznice a podporuje správnu reepitalizáciu.
AKO POUŽÍVAŤ
Aplikujte malé množstvo ráno a večer na postihnutú oblasť po
predchádzajúcom očistení špeciálnym umývacím roztokom
Idrozoil®. Doba liečby sa líši podľa rýchlosti reakcie organizmu
na terapiu.
UPOZORNENIE
Neužívajte vnútorne. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Nepoužívajte po dátume
exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje iba k nepoškodenému
prípravku.
Skladujte na chladnom a suchom mieste ďaleko od zdroja tepla
a priameho slnečného žiarenia.
Skladujte najlepšie medzi 5 ° a 35 ° C.
Pred použitím si dobre umyte ruky.
Banival® krém je dobre znášaný. Nie sú známe žiadne prípady
vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. Nepoužívajte v
prípade zistenej precitlivenosti na výrobok alebo niektoré jeho
zložky a poraďte sa s lekárom.

BALENIE:
10 jednodávkových vrecúšok 3 ml
ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA
Výhradný distribútor
pre ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.,
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk

35°C
5°C

BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV
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