
JAK POUŽÍVAT
V akutním období aplikujte minimálně 
dvakrát denně (ráno a večer) 3-4 vstři-
ky po sobě, dokud příznaky zcela 
nezmizí. V  udržovací fázi aplikujte 
VULVOVAGI jedenkrát denně (večer), 
jednou týdně. Díky dvojitému vyměni-
telnému aplikátoru je možné výrobek 
použít jak k  vnitřnímu, tak k  vnějšímu 
použití.  Doba léčby závisí na rychlosti 
zmírnění či vymizení příznaků.

INDIKACE
Působí proti zánětu, infekci, zarudnutí,
svědění, vaginální suchosti, fyziologickým
změnám a abnormální sekreci způsobnou
hypoxií

LITERATURA

Léčba a prevence vaginálních potíží, 
bakteriálních, virových a zánětlivých 

vaginóz a vaginitid

VAGINÁLNÍ DYSBIÓZA TRICHOMONÁDOVÁ VAGINITIDA MYKOTICKÁ VAGINITIDA

PROČ VYBRAT VULVOVAGI

KOMU JE URČEN

HLAVNÍ SLOŽKY

Účinná a přírodní alternativa k různým lokálním antimikrobiálním a protizánětlivým
lékům a přípravkům. Je praktický a snadno použitelný.

VULVOVAGI ®  může používat každý: děti, dospělí, senioři i těhotné ženy.

OZOILE® (stabilní Ozonidy s vitamínem Eacetátem), 
Kyselina Glycyrrhetinová, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
(Olej z listu Čajovníku).

VYROBENO V ITÁLII
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Dochází k deaktivaci Cyklo-lipooxyge-
názy (COX2) rychlým poklesem koncen-
trace prostaglandinů, které způsobují 
bolest a edém a k aktivaci Aminooxi-
dasy ( MAO a DAO), ta odbourává 
HISTAMIN a SEROTONIN, které jsou 
zodpovědné za svědění a zarudnutí.

PROTIZÁNĚTLIVÝ A PROTISVĚDIVÝ ÚČINEK

GRANOLA 
S MYELO-
PEROXIDÁZOU

GRANOLA 
S LYSOZYMEM

LYSOZYM

PEROXIDY

BAKTERIE

FAGOZOM

KATALÝZA

PEROXIDÁZA

Brání viru v rozpoznání 
cílové buňky

BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ A VIRUCIDNÍ ÚČINEK

REGENERACE TKÁNĚ

Působí na růstové faktory (PDGF, 
TGF-b,VEGF, EGF) stimulující množení 
�broblastů, kolagenu a nových krevních 
cév. Podporuje přilnavost buněk při 
tvorbě nové tkáně, stimuluje transkripci 
E-Cadherinu 

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

FGF
Růstové faktory 

�broblastů

PDGF
Růstový faktor odvozený

z krevních destiček
VEGF

Endoteliální růstový 
faktor

E-CADHERIN
Glykoprotein 

zprostředkovávající
adhezi buněk

HIF - 1α
transkripční faktor 

indukovaný hypoxií

EGF
Epidermální růstový 

faktor

TGF
Proměna a růstový 

faktor

Zarudnutí SvěděníBolest

UNIKÁTNÍ PATENT

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

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

STABILNÍ OZONIDY BIOPEROXIDY

Stabilní Ozonidy 
s Vitamínem E acetátem

UNIKÁTNÍ PATENT
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