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KOMU JE URČEN

HLAVNÍ SLOŽKY

IDROZOIL® obsahuje Ozoile® s mikrobiálním a anti-svědivým účinkem.
Bez sulfátů, bez parfémů, bez barviv

Přírodní prostředek na mytí a ošetření testovaný na všech typech pleti.

OZOILE® (stabilní Ozonidy s Vitamínem E acetátem), Decil Glucoside, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (TeaTree Oil).

VYROBENO V ITÁLII
ACCREDIA

Italský Národní Akreditační Orgán

Mezinárodní 
Certi�kační Síť

Hygiena: uklidňující účinek proti zarudnutí, svědění a pálení

Čištění pokožky hlavy: Naneste na vlhkou pokožku hlavy, vma-
sírujte a opláchněte vodou

ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK

ROZTOK NA MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

Distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
info@empolas.com
+420 602 556 877

www.ozonidy.cz
www.ozonidy.sk

Výrobce :
ERBAGIL s.r.l.
Itálie

Certi�kace řízení kvality 
zdravotnických prostředků

Certi�kace systému
managementu kvality

Pro rychlé hojení a regeneraci
citlivé, suché, zanícené, svědivé

kůže, sliznice a pokožky hlavy

S UNIKÁTNÍM PATENTEM ®
S UNIKÁTNÍM PATENTEM ®

Pro každodenní hygienu, mytí a čištění suché, podrážděné, zaníce-
né a svědivékůže, sliznice a pokožky hlavy. Určen i pro alergiky 
a osoby s atopickým ekzémem či dermatitidou. Vhodné na ošetření 
a mytí kůže, která je v kontaktu s ortopedickými implantáty, ortéza-
mi, sádrovými dlahami. Pro čištění anální oblasti v případě zánětu 
sliznice konečníku, hemoroidů ragád, proktitíd a po chirurgických 
zákrocích. Zvláště vhodné při potřebě častého mytí během dne 
(sportovní či pracovní aktivity). Používání je indikováno i během 
těhotenství, po porodu a během menstruačního cyklu.

Kůže a pokožka hlavy: zánětlivé a svědivé stavy, vysoká citlivost 
kůže, abnormální suchost (xeróza), dermatóza, lupy, alergická, 
dráždivá a seboroická dermatitida, ekzémy

Kojenci a děti: atopická a alergická dermatitida, krusty na hlavě, 
zánětlivé, dráždivé a svědivé stavy na kůži se zarudnutím.

Senioři: zánět, svědní, suchá, podrážděná, průsvitná kůže, alergic-
ká, dráždivá, seboroická dermatitida

Čištění pokožky: Aplikujte přiměřené množství přípravku na mok-
rou houbičku, žínku nebo dlaň, jemně jej rozetřete na kůži
a poté opláchněte vodou.

Intimní hygiena: Přiměřené množství přípravku nalijte do dlaně,
napěňte, rozetřete, očistěte a poté opláchněte vodou.



Přirozený BIOLOGICKÝ SPOUŠTĚČ růstových faktorů 
pro opravu a obnovu tkáně. Má silný  protizánětlivý, 
protisvědivý a mikrobicidní účinek. Okysličuje tkáň, 
zvyšuje prokrvení a brání degenerativním procesům. 
Složka vytvořená na základě ozonizace vysoce kvalitní-
ho, extra panenského olivového oleje stabilizovaného 
vitamínem E acetátem

BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ A VIRUCIDNÍ ÚČINEK

PROTIZÁNĚTLIVÝ A PROTISVĚDIVÝ ÚČINEK

Dochází k deaktivaci cyklo-lipooxy-
genázy (COX2) rychlým poklesem 
koncentrace prostaglandinů, které 
způsobují bolest a edém a k aktiva-
ci Aminooxidasy (MAO a DAO), ta 
odbourává Histamin a Serotonin, 
které jsou zodpovědné za svědění 
a zarudnutí.

Dochází k přerušení kontaktu mezi 
virem a cílovou buňkou.
K neutralizaci buněčných recepto-
rů na virovém povrchu. 
Ke stimulaci imunitní obrany, 
prodloužení času relapsu.

Obnovuje přirozený 
stav kůže, sliznice 
a pokožky hlavy

Kolorimetrie
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PROTIZÁNĚTLIVÝ ÚČINEK

V krátkém čase snižuje 
zarudnutí na kůži a sliznicích

Kontrolní skupina

ŠETRNÉ ČIŠTĚNÍ

Decyl glukosid, přírodní neagresivní 

alternativa k chemickým pěnidlům. 

Povrchově aktivní látka se zjemňují-

cím a vyhlazujícím účinkem, vysoce 

šetrná ke kůží a sliznici. Zabraňuje 

vysušení a odmaštění pokožky, má 

silný čistící účinek. Eliminuje svědění 

a přecitlivělost způsobené používá-

ním agresivních sulfátových surfak-

tantů (SLS, SLES).

Neobsahuje sulfátové surfaktanty:

Laurethsulfát sodný

Dodecylsíran sodný
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Přípravky na bázi
laurylsulfátu sodného
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STABILNÍ OZONIDY BIOPEROXIDY

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT
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