
Stabilní Ozonidy
UNIKÁTNÍ PATENT

HLAVNÍ KOMPONENTY
Ozoile® (stabilní ozonidy s vitamínem E 
acetátem), extrakt z čili papriky 
(Capsicum Annuum), extrakt z kořene 
Čertův spár, extrakt z květů Arniky 
horské, extrakt z listu černého rybízu, 
Arginin, Valin, Isoleucin, Leucin, 
Glutamin, Kyselina lipoová, Panthenol.

OZOILE®
Působí proti zánětu a svědění. Brání 
oxidativnímu stresu a má ochranný 
účinek proti působení volných radikálů 
na periferní nervová vlákna kůže. Vytváří 
prostředí vhodné pro eliminaci mikrobů 
a jejich mutací. Působí proti zarudnutí, 
svědění, pálení, otoku a proti rozvoji 
degenerativních procesů. 

Přináší kyslík do tkání a podporuje 
regeneraci nervosvalové funkce.

VITAMÍN E ACETÁT
Zklidňující efekt, zabraňuje působení 
volných radikálů a poškození zdravých 
buněk.

CAPSICUM ANNUUM (VÝTAŽEK Z ČILI 
PAPRIKY)
Působí proti střídání somatosenzorických 
vjemů a zvýšené periferní citlivosti.

ČERTŮV SPÁR, VÝTAŽEK Z ARNIKY 
HORSKÉ A ČERNÉHO RYBÍZU 
Zvyšuje analgetický a protizánětlivý 
účinek Ozoile®.

ARGININ, VALIN, ISOLEUCIN, LEUCIN
Zlepšují svalové napětí a působí proti 
atro�i svalů.

GLUTAMIN
Inhibiční účinek periferního 
neuropřenosu.

KYSELINA LIPOOVÁ
Působí proti oxidačním 
degenerativním procesům.

PANTHENOL
Chrání a vyživuje kůži a nervová vlákna 
a podporuje účinek Ozoile®

Pro lokální použití při léčbě periferních 
neuropatií a neuralgií různé etiologie. 
Snižuje pocit bolesti, svědění a brnění.

JAK POUŽÍVAT
K zevnímu lokálnímu použití. Aplikujte na 
neporušenou kůži, vyhněte se kontaktu 
se sliznicí.
Nepoužívejte na poškozenou kůži a 
sliznici. Naneste přípravek na bolestivé 
místo a masírujte až do úplného 
vstřebání. Přípravek se doporučuje 
používat 2x denně nebo dle doporučení 
lékaře. Celková doba léčby závisí na 
rychlosti odezvy na léčbu.
UPOZORNĚNÍ A POKYNY
Určeno k vnějšímu použití. Aplikujte na 
neporušenou kůži, vyhněte se kontaktu 
se sliznicí. Nepoužívejte na poškozenou 
kůži a sliznici. Přípravek neužívejte 
vnitřně. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí data 
expirace. Nepoužívejte je-li obal 
poškozený. Datum expirace se vztahuje 
na nedotčený a dokonale uchovaný
 přípravek. V případě kontaktu s očima: 
několik minut vyplachujte vodou, pokud 
to lze odstraňte kontaktní čočky a 
pokračujte ve vyplachování. Přípravek 
uchovávejte na chladném a suchém 
místě mimo zdroje tepla a slunečního 
záření. Uchovávejte v teplotě mezi 5°C 
a 35°C. Před použitím si dobře umyjte 
ruce. Po použití tubu pečlivě uzavřete. 

Spotřebujte nejlépe do 6 měsíců po 
prvním otevření. Neurofisiodol® 
emulgel je dobře snášen. Přípravek by 
neměl být používán v případě známé 
přecitlivělosti na extrakt z čili papriky. 
Nejsou známy případy vedlejších 
účinků či alergických reakcí. Pokud by 
nastaly, přerušte používání přípravku a 
obraťte se na svého lékaře.

BALENÍ
Tuba 40 ml
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Inovativní přípravek na
periferní neuropatie

a neuralgie
s

Výhradní distributor pro ČR a SR: 
EMPOLAS s.r.o., Česká republika 

info@empolas.com
www.ozonidy.cz 

Zdravotnický prostředek

BEZ LEPKU
BEZ BARVIV

BEZ ALERGENŮ

5°C

35°C

INDIKACE



Stabilné Ozonidy
UNIKÁTNY PATENT

HLAVNÉ ZLOŽKY
Ozoile® (stabilné Ozonidy s vitamínom E 
acetátom), extrakt z čili papriky 
(Capsicum Annuum), extrakt z koreňa 
Čertov pazúr, extrakt z kvetov Arniky 
horskej, extrakt z listov čiernych ríbezlí, 
Arginín, Valín, Izoleucín, Leucín, 
Glutamín, Kyselina lipoová, Panthenol.

OZOILE®
Pôsobí proti zápalu a svrbeniu.
Bráni oxidatívnemu stresu a má 
ochranný účinok proti pôsobeniu 
voľných radikálov na periférne nervové 
vlákna kože. Vytvára prostredie vhodné 
pre elimináciu mikróbov a ich mutácií. 
Pôsobí proti začervenaniu, svrbeniu, 
páleniu, opuchu a proti rozvoju 

degeneratívnych procesov. Prináša kyslík 
do tkanív a podporuje regeneráciu 
nervosvalovej funkcie.

VITAMÍN E ACETÁT
Upokojujúci efekt, zabraňuje pôsobeniu 
voľných radikálov a poškodeniu 
zdravých buniek.

CAPSICUM ANNUUM (VÝŤAŽOK Z ČILI 
PAPRIKY)
Pôsobí proti striedaniu 
somatosenzorických vjemov a zvýšenej 
periférnej citlivosti.

ČERTOV PAZÚR, VÝŤAŽOK Z ARNIKY 
HORSKEJ A ČIERNYCH RÍBEZLÍ
Zvyšuje analgetický a protizápalový 
účinok Ozoile®.

ARGINÍN, VALÍN, ISOLEUCÍN, LEUCÍN 
Zlepšujú svalové napätie a pôsobia 
proti atrofii svalov.

GLUTAMÍN
Inhibičný účinok periférneho 
neuroprenosu.

KYSELINA LIPOOVÁ
Pôsobí proti oxidačným 
degeneratívnym procesom.

PANTHENOL
Chráni a vyživuje kožu a nervové vlákna 
a podporuje účinok Ozoile®.

INDIKÁCIE
Pre lokálne použitie pri liečbe periférnych

neuropatiií a neuralgií rôznych etiológií. 
Znižuje pocit bolesti, svrbenie a brnenie.

AKO POUŽÍVAŤ
Na vonkajšie lokálne použitie. Aplikujte na 
neporušenú kožu, vyhnite sa kontaktu so 
sliznicou. Nepoužívajte na poškodenú 
kožu a sliznicu. Naneste prípravok na 
bolestivé miesto a masírujte až do úplného 
vstrebania. Prípravok sa odporúča 
používať 2x denne alebo podľa 
odporúčania lekára. Celková doba liečby 
závisí na rýchlosti odozvy na liečbu.

UPOZORNENIE A POKYNY
Určené na vonkajšie použitie. Aplikujte na 
neporušenú kožu, vyhnite sa kontaktu so 
sliznicou. Nepoužívajte na poškodenú 
kožu a sliznicu. Prípravok neužívajte 
vnútorne. Uchovávajte mimo dosahu 
detí. Nepoužívajte, ak uplynutí dátumu 
exspirácie. Nepoužívajte, ak je obal 
poškodený. Dátum exspirácie sa vzťahuje 
na nedotknutý a dokonale uchovaný 
prípravok. V prípade kontaktu s očami: 
niekoľko minút vyplachujte vodou, ak to 
je možné, odstráňte kontaktné šošovky a 
pokračujte vo vyplachovaní. Prípravok 
uchovávajte na chladnom a suchom 
mieste mimo zdroja v teplote a 
slnečného žiarenia. Uchovávajte v 
teplote medzi 5°C a 35°C. Pred použitím 
si dobre umyte ruky. Po použití 
starostlivo uzavrite. Spotrebujte najlepšie 
do 6 mesiacov po prvom otvorení. 
Neurofisiodol® emulgél je dobre znášaný. 

Prípravok by sa nemal používať v 
prípade známej precitlivenosti na 
extrakt z čili papriky. Nie sú známe 
žiadne prípady vedľajších účinkov alebo 
alergických reakcií. Ak by nastali, 
prerušte používanie prípravku a 
poraďte sa s lekárom.

BALENIE
Tuba 40 ml

Inovatívny prípravok na
periférne neuropatie a 

neuralgie
s

Výhradný distribútor pre ČR/SR: 
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika

info@empolas.com
www.ozonidy.sk 

Zdravotnícka pomôcka

BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV

BEZ ALERGÉNOV

5°C

35°C
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