
OZON KYSELINA OLEJOVÁ

VITAMIN E ACETÁT

OZONIDY

Při kontaktu s kůží a sliznicí se stabilní Ozonidy
částečně mění v bio-peroxidy a molekulární kyslík

Ozón reaguje s dvojitými vazbami kyseliny olejové 
a tvoří stabilní Ozonidy s acetátem vitaminu E

Inovace pro lokální léčbu
periferní neuropatie a neuralgie

Zmenšuje příznaky, obnovuje funkce
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Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT

S UNIKÁTNÍM PATENTEM ®

K zevnímu lokálnímu použití. Přípravek aplikujte 
přímo na postiženou oblast a masírujte, až se úplně 
vstřebá. Nepoužívejte na poraněnou kůži. Denní 
frekvence aplikace a celková doba léčby závisí na 
uvážení lékaře. Přípravek se doporučuje používat 
dvakrát denně. Používejte na zdravou pokožku. 
Neaplikujte na sliznici.

JAK POUŽÍVAT

INDIKACE
Pro lokální použití při léčbě periferních neuropatií a 
neuralgií různé etiologie. Snižuje pocit bolesti, svědě-
ní a brnění. Působí proti svalové atro�i a přispívá k 
regeneraci nervosvalové funkce.

POKYNY
Přípravek by neměl být používán v případě přecitlivě-
losti na extrakt z papriky seté. Po použití důkladně 
opláchněte ruce vodou. Zabraňte kontaktu se sliznicí.

Zdravotnický
prostředek

VYROBENO V ITÁLII
Certi�kace řízení kvality 

zdravotnických prostředků
Certi�kace systému

managementu kvality
ACCREDIA

Italský Národní Akreditační Orgán

Mezinárodní 
Certi�kační Síť

10
0%

 M
AD

E IN ITALY CERTIFICATE

ITPI
CI

++ =OZÓN ®

Periferní neuropatie a neuralgie
Snižuje příznaky a obnovuje funkce



a KAPSAICINEMs
®

KDY?
BOLEST

Necitlivost a pocit
mravenčení Pálení

Svalová atro�e
Re�exní změny

Veškeré symptomy spojené s dysfunkcí periferního nervového systému

ANALGETICKÝ ÚČINEK

• Snížení citlivosti - změna funkce nervových vláken

• Snížení koncentrace mediátorů zánětu, které způsobují
přenos bolesti

• Protizánětlivý účinek

Kapsaicin se váže na kanálové receptory TRPV1 umís-
těné na nociceptorech. Opakovaná lokální aplikace 
Kapsaicinu o nízké koncentraci vede ke snížení citli-
vosti, změně funkce nervových  vláken a přináší rych-
lou a dlouhodobou úlevu od bolesti.

OZOILE® působí protizánětlivě. Redukuje koncentraci 
mediátorů zánětu PROSTAGLANDINU, HISTAMINU, 
SEROTONINU, které přispívají k přenosu bolesti.

Čertův spár (Harpagofyt ležatý), Arnika horská, listy černého rybízu spolu 
s OZOILE působí snižují zánět a bolest. I když je zánětlivý proces neuropatic-
kého původu, postihuje všechny tkáně v postižené oblasti. Kombinace 
čertova spáru, arniky horské a černého rybízu působí především na 
systém kostí, svalů a šlach.
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Periferní neuropatie a neuralgie

OBNOVUJÍCÍ ÚČINEK 

• Antioxidační účinek

• Stimulace růstových faktorů

• Účinky na neurotoxické poškození

• Zlepšení svalového napětí

OZOILE® snižuje poškození, které na 
nervových vláknech způsobily volné 
radikály. Chrání lipidy před peroxidací a 
aktivuje syntézu lipidů. Ve spojení 
s Panthenolem (provitamin B5) chrání 
a regeneruje myelinovou vrstvu vláken.

OZOILE® stimuluje syntézu růstového 
faktoru a zapojuje je se procesu obnovy 
poškození a funkčního zotavení.

Glutamin působí jako inhibitor perifer-
ního neuropřenosu. Pomáhá snižovat 
neurotoxické poškození způsobené 
chemoterapeutickými látkami

Valin, isoleucin, leucin zlepšují svalové napětí a působí proti svalové atro�i.

Obnovuje poškozené funkce
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Buněčné tělo

Nervové vlákno (axon)

Zpomalení nebo přerušení nervového vedení

Volné radikályPoškození myelinu

Poškození buňky

Rychlé nervové vedení

Nervová zakončení
Myelinová vrstva

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

FGF
Růstové faktory 

�broblastů
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E-CADHERIN
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faktor
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Endoteliální růstový 
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