Umývací a ošetrujúci roztok

Jemné hĺbkové umývanie a ošetrenie
citlivej, suchej, podráždenej, zapálenej
a svrbivej kože, sliznice a pokožky hlavy.

HLAVNÉ ZLOŽKY
Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E
acetátom), Decyl Glukozid, Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil (olej z listov čajovníka)
OZOILE®
Pôsobí proti začervenaniu, svrbeniu, páleniu, proti
opuchom a degeneratívnym procesom na koži. Prináša
kyslík do tkanív a vytvára nepriaznivé prostredie pre
patogénnu mikrobiálnu proliferáciu a podporuje
procesy na obnovu tkanív.
VITAMÍN E ACETÁT
Má upokojujúci účinok, zabraňuje pôsobeniu voľných
radikálov a poškodeniu zdravých buniek.

UNIKÁTNY PATENT
Stabilné ozonidy

Idrozoil® (umývací roztok s Ozoile® a
bez SLS a SLES, agresívneho a potenciálne
dráždivého surfaktantu) je inovatívna pomôcka
pre efektívne a hĺbkové čistenie kože a slizníc.
Je určený pre všetky vekové kategórie. Kombinácia
Ozoile®a Melaleuca Alternifolia s látkou Decyl
glukozid zabraňuje vysúšaniu a odmasteniu
pokožky a udržuje jej funkciu ochrannej bariéry.
Trvalým používaním Idrozoil® umývacieho
roztoku predchádzame problémom, ako sú
podráždenie, svrbenie, xeróza, mazová
nerovnováha, kožná reaktivita.

DECYL GLUKOZID
Povrchovo aktívna látka, ktorá má zjemňujúci účinok,
zabraňuje vysúšaniu a odmasteniu pokožky. Navyše
pomáha odstraňovať nečistoty.
MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Zvyšuje účinok zložky Ozoile®
INDIKÁCIE
Môže byť použitý na každodenné umývanie.
Pre hĺbkové a jemné čistenie kůže, slizníc a pokožky
hlavy, charakterizované podráždením, svrbením,
začervenaním, xerózou, mazovou nerovnováhou,
kožnou reaktivitou. Je vhodný na prevenciu a
elimináciu všetkých nepríjemných pocitov
spojených s dermatologickými problémami. Možno
použiť na umývanie a čistenie pokožky po kontakte
s ortopedickými pomôckami (s implantátmi,
podperami, ortézami, sadrovými odliatkami) .

Je ideálny pre ošetrenie kože a slizníc dojčiat,
detí a pacientov pripútaných na lôžko,
pacientov s vysokou dyshidrózou, s citlivou,
priesvitnou a odlupujúcou sa kožou, ktorá je
náchylná k vredom najmä na dolných
končatinách a na miestach vystavených
vysokému tlaku. Môže byť použitý na
umývanie intímnych, análnych a perianálnych
oblastí. Obzvlášť vhodný na časté umývanie
športovcov. Použitie je vhodné v priebehu
tehotenstva, po pôrode a počas
menštruačného cyklu.
POUŽITIE
Idrozoil® umývací roztok je vhodné používať
namiesto bežných umývacích prostriedkov.
Aplikujte na vlhkú pokožku, sliznice a pokožku
hlavy, premasírujte a potom opláchnite
vodou.
UPOZORNENIE
Neužívajte vnútorne a uchovávajte mimo
dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený
a po uplynutí doby použiteľnosti. Dátum
exspirace sa vzťahuje iba k nepoškodenému
prípravku. Zabráňte kontaktu s očami, prípadne
vypláchnite oči. Nie sú známe žiadne prípady
vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. V
prípade zistenej precitlivenosti na výrobok
alebo niektoré jeho zložky prestaňte používať a
poraďte sa s lekárom. Po použití fľašu dobre
uzavrite. Skladujte na chladnom a suchom
mieste ďaleko od zdroja tepla a priameho
slnečného žiarenia. Po otvorení spotrebujte do 6
mesiacov.

BALENIE:
fľaša 150ml
BEZ SLS A SLES
BEZ ALERGÉNOV
BEZ FARBÍV
BEZ LEPKU
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Mycí a ošetřující roztok

Jemné hloubkové mytí a ošetření
citlivé, suché, podrážděné, zanícené a
svědivé kůže, sliznice a pokožky hlavy.

HLAVNÍ SLOŽKY
Ozoile® (stabilní ozonidy s vitaminem E acetátem),
Decyl Glukosid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
(olej z listu čajovníku)
OZOILE®
Působí proti zarudnutí, svědění,
pálení, proti otokům a degenerativním procesům na
kůži. Přináší kyslík do tkání a vytváří nepříznivé
prostředí pro patogenní mikrobiální proliferaci a
podporuje procesy na obnovu tkání.
VITAMIN E ACETÁT
Má zklidňující účinek, zabraňuje působení volných
radikálů a poškození zdravých buněk.

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní ozonidy

Idrozoil® (mycí roztok s Ozoile® a bez SLS a SLES,
agresivního a potenciálně dráždivého surfaktantu) je
inovativní prostředek pro efektivní a hloubkové
čištění kůže a sliznic. Je určen pro všechny věkové
kategorie. Kombinace Ozoile® a Melaleuca
Alternifolia s látkou Decyl Glukosid zabraňuje
vysoušení a odmaštění pokožky a udržuje její funkci
ochranné bariéry. Trvalým používáním Idrozoil®
mycího roztoku předcházíme problémům, jako jsou
podráždění, svědění, xeróza, mazová nerovnováha a
kožní reaktivita.

DECYL GLUKOSID
Povrchově aktivní látka, která má zjemňující účinek,
zabraňuje vysoušení a odmaštění pokožky. Navíc
pomáhá odstraňovat nečistoty.
MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Zvyšuje účinek složky Ozoile®
INDIKACE
Může být použit pro každodenní mytí, pro
hloubkové a jemné čištění kůže, sliznic a pokožky
hlavy, charakterizované podrážděním, svěděním,
zarudnutím, xerózou, mazovou nerovnováhou, kožní
reaktivitou. Je vhodný pro prevenci a eliminaci všech
nepříjemných pocitů spojených s dermatologickými
problémy. Lze použít k mytí a čištění pokožky po
kontaktu s ortopedickými pomůckami (implantáty,
podpěrami, ortézami, sádrovými odlitky).

Je ideální pro ošetření kůže a sliznic kojenců,
dětí a pacientů upoutaných na lůžko, pacientů
s vysokou dyshidrózou, s citlivou, průsvitnou a
odlupující se kůží, která je náchylná k vředům
zejména na dolních končetinách a v místech
vystavených vysokému tlaku. Může být použit
pro mytí intimních, análních a perianálních
oblastí. Obzvláště vhodný pro časté mytí
sportovců. Použití je vhodné v průběhu
těhotenství, po porodu a během
menstruačního cyklu.
POUŽITÍ
Idrozoil® mycí roztok je vhodné používat
místo běžných mycích prostředků. Aplikujte
na vlhkou pokožku, sliznice a pokožku hlavy,
promněte a poté opláchněte vodou.
UPOZORNĚNÍ
Neužívejte vnitřně a uchovávejte mimo dosah
dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a
po uplynutí doby použitelnosti. Datum
exspirace se vztahuje pouze k
nepoškozenému přípravku. Zabraňte
kontaktu s očima, případně vypláchněte oči.
Nejsou známé žádné případy vedlejších
účinků nebo alergických reakcí. V případě
zjištěné přecitlivělosti na výrobek nebo
některé jeho složky přestaňte používat a
poraďte se s lékařem. Po použití láhev dobře
uzavřete. Skladujte na chladném a suchém
místě daleko od zdroje tepla a přímé sluneční
záření. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.

BALENÍ:
láhev 150ml
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Výhradní distributor
pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.,
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz
BEZ SLS A SLES
BEZ ALERGENŮ
BEZ BARVIV
BEZ LEPKU
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