UŠNÍ KAPKY

Pro prevenci a péči
podrážděného, svědivého a
šupinatého
zevního zvukovodu

s

UNIKÁTNÍ PATENT

Stabilní Ozonidy

Otorig® kapky s OZOILE® vytváří
ochrannou bariéru zabraňující
působení volných radikálů a
poškození zdravých buněk. Účinně
působí proti podráždění, svědění,
pálení, otoku a podporují
reepitelizaci.
HLAVNÍ SLOŽKY:
Ozoile ® (stabilní Ozonidy s
vitamínem E acetátem), Menthol,
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea
Tree Oil).

OZOILE®
Působí proti podráždění, zarudnutí,
svědění, pálení, otoku a proti rozvoji
degenerativních
procesů. Vytváří prostředí vhodné pro
eliminaci mikrobů a jejich mutací.
Dodává kyslík do tkání a podporuje
rychlou reepitelizaci.
VITAMÍN E ACETÁT
Zklidňující efekt, zabraňuje
peroxidaci (poškození) lipidové
membrány buněk a působení
volných radikálů
OLEJ Z LISTŮ ČAJOVNÍKU (TEA
TREE OIL)
Zvyšuje protizánětlivý účinek
OZOILE®.
MENTOL
Analgetický a ulevující efekt.
INDIKACE
Pro čištění a péči v případě
podráždění, svědění, pálení, otoku,
šupinatění a proti rozvoji
degenerativních procesů zevního
zvukovodu. Chrání ucho proti
nepříznivým zevním vlivům (prach,
znečištění, vlhkost). Čistí a uvolní
zvukovod od přebytečného ušního
mazu, působí jako prevence proti
vzniku zátky z ušního mazu.

JAK POUŽÍVAT
Po odejmutí víčka, nasměrujte
kapátko do zvukovodu. Současně
nakloňte hlavu na
stranu.

BALENÍ
lahvička 10 ml
35°C
5°C

Dospělí: 3-4 kapky dvakrát denně.
Děti: 1-2 kapky dvakrát denně.
Doba trvání léčby závisí na rychlosti
zlepšení či vymizení příznaků.
UPOZORNĚNÍ
Přípravek nepolykejte a uchovávejte
mimo dosah dětí. Přípravek
nepoužívejte po uplynutí data
expirace. Nepoužívejte je-li obal
poškozený. Pro snazší tok kapek,
můžete lahvičku zahřát třením rukou
nebo použitím jiného zdroje tepla,
nepřekračujte teplotu 35°C. Případy
přecitlivělosti nebo vedlejších účinků
nejsou známy, pokud se však objeví,
přípravek dále nepoužívejte a
poraďte se s lékařem. Před použitím
si důkladně umyjte ruce. Po použití
tubu řádně uzavřete. Přípravek
uchovávejte na suchém místě mimo
zdroje tepla a slunečního záření.
Datum expirace se vztahuje na
nedotčený a dokonale uchovaný
přípravek. Po otevření spotřebujte do
6 měsíců.

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ
BEZ KONZERVANTŮ
Zdravotnický prostředek.

Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz
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UŠNÉ KVAPKY

Na prevenciu a starostlivosť
podráždeného, svrbiaceho
a šupinatého
vonkajšieho zvukovodu

s

UNIKÁTNY PATENT

Stabilné Ozonidy

Otorig® kvapky s OZOILE® vytvára
ochrannú bariéru zabraňujúcu
pôsobeniu voľných radikálov a
poškodeniu zdravých buniek.
Účinne pôsobí proti podráždeniu,
svrbeniu, páleniu opuchu a
podporuje reepitelizáciu.
HLAVNÉ ZLOŽKY:
Ozoile ® (stabilné Ozonidy s
vitamínom E acetátom), Mentol,
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea
Tree Oil)

OZOILE®
Pôsobí proti podráždeniu, za
ervenaniu, svrbeniu, páleniu, opuchu
a proti rozvoju degeneratívnych
procesov. Vytvára prostredie vhodné
pre elimináciu mikróbov a ich
mutácií. Dodáva kyslík do tkanív a
podporuje rýchlu reepitelizáciu.
VITAMÍN E ACETÁT
Upokojujúci efekt, zabraňuje
peroxidácii (poškodeniu) lipidovej
membrány buniek a pôsobeniu
voľných radikálov.
OLEJ Z LISTOV ČAJOVNÍKA (TEA
TREE OIL)
Zvyšuje protizápalový účinok
OZOILE®.
MENTOL
Analgetický a uľavujúci efekt.
INDIKÁCIE
Na čistenie a starostlivosť v prípade
podráždenia, svrbenia, pálenia,
opuchu, šupinatenia a proti rozvoju
degeneratívnych procesov
vonkajšieho zvukovodu.
Chráni ucho proti nepriaznivým
vonkajším vplyvom (prach,
znečistenie, vlhkosť). Čistí a uvoľní
zvukovod od prebytočného ušného
mazu, pôsobí ako prevencia proti

vzniku zátky z ušného mazu.
AKO POUŽÍVAŤ
Po odobratí viečka, nasmerujte
kvapkadlo do zvukovodu. Súčasne
nakloňte hlavu na stranu.
Dospelí: 3-4 kvapky dvakrát denne.
Deti: 1-2 kvapky dvakrát denne.
Dĺžka liečby závisí na rýchlosti
zlepšenia či vymiznutia príznakov.
UPOZORNENIE
Prípravok neprehĺtajte a uchovávajte
mimo dosahu detí. Nepoužívajte po
uplynutí dátumu exspirácie.
Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
Pre ľahšie tok kvapiek, môžete
fľaštičku zahriať trením rúk alebo
použitím iného zdroja tepla,
neprekračujte teplotu 35°C. Prípady
precitlivenosti alebo vedľajších
účinkov nie sú známe, ak sa však
objavia, prípravok ďalej nepoužívajte
a poraďte sa s lekárom. Pred použitím
si dôkladne umyte ruky.
Po použití tubu riadne uzavrite.
Prípravok uchovávajte na suchom
mieste mimo zdroja tepla a
slnečného žiarenia. Dátum exspirácie
sa vzťahuje na nedotknutý a
dokonale uchovaný prípravok. Po
otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

BALENIE
flaštička 10 ml
35°C
5°C

BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV
BEZ KONZERVANTOV
Zdravotnícka pomôcka

Výhradný distribútor pre ČR/SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk
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