
VULVOVAGI® SPREJ s Ozoile® pomáhá tvorbě ochranného lipidového 
�lmu proti zevním vlivům a otěru.  Zachovává  a obnovuje správnou 
fyziologii tkáně. Účinný proti podráždění, pálení, svědění, suchosti, 
odlupování, působí proti oxidačnímu stresu, normalizuje pokožku a 
sliznice a udržuje normální vaginální mikro�óru. 

HLAVNÍ SLOŽKY
Ozoile® (stabilní ozonidy s vitamínem E acetátem), kyselina 
glycyrrhetinová, olej z listu čajovníkového stromu Melaleuca 
Alternifolia.

OZOILE® (stabilní ozonidy) 
obnovují a normalizují fyziologické funkce sliznice. Jsou účinné proti 
zarudnutí, svědění, pálení, odlupování, proti otokům a proti rozvoji 
degenerativních procesů.
Přinášejí kyslík do tkání a podporují rychlou epitelizaci, působí proti 
poškození radiací. 

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

OLEJ Z LISTŮ ČAJOVNÍKOVÉHO STROMU MELALEUCA ALTERNIFOLIA
Zvyšuje účinek složky Ozoile®.

KYSELINA GLYCYRRHETINOVÁ
Zklidňující a zvláčňující účinek proti svědění vaginy-vulvy.

INDIKACE
Lokální použití. Přípravek vhodný při prevenci a léčbě zánětu 
vulvovaginitidy, vaginózy (bakteriální, virové, plísňové infekce) a v 
případě podráždění, pálení, svědění, otoku, při abnormální sekreci a 
odlupování sliznice v oblasti genitálu, při narušení fyziologické 
ochranné slizniční bariéry patogeny.
VULVOVAGI® sprej je účinný v případě vaginálního diskomfortu různé 
etiologie. Pomáhá vytvořit lipidový �lm, který chrání, zvlhčuje, 
promazává a normalizuje pokožku a sliznice.

JAK POUŽÍVAT
Dva nebo tři vstřiky, ráno a večer při akutních potížích až do úplného 
vymizení příznaků. V případě potřeby např. v udržovací fázi,     
používejte jednou večer nebo každý druhý den po dobu 15ti dnů 
nebo podle pokynů lékaře. Před aplikací umyjte intimní oblast 
mycím a ošetřujícím roztokem IDROZOIL®. 
Sprej VULVOVAGI® je vybaven dvěma dávkovači pro:

1) VNĚJŠÍ POUŽITÍ:
Odstraňte průhledné ochranné
víčko (a)
a použijte sprej (b).

2) VNITŘNÍ POUŽITÍ: 
Odstraňte průhledné ochranné víčko (a) a sejměte trysku spreje (b) 
směrem nahoru.
Nasaďte vnitřní aplikátor (c) na vršek lahvičky.

Po použití pečlivě opláchněte aplikátor pro vnitřní použití pomocí 
mycího a ošetřujícího roztoku IDROZOIL® a teplé vody. Doba léčby se 
liší podle stavu, který má být léčen, a rychlosti odezvy na léčbu.

UPOZORNĚNÍ
Lokální použití. Nepožívejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 
Nepoužívejte v případě poškození obalu. Nepoužívejte po uplynutí 
doby použitelnosti. Datum expirace se vztahuje na produkt správně 
skladovaný v neporušeném obalu.  Skladujte na chladném a suchém 
místě mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Skladujte nejlépe 
mezi 5 ° C a 35 ° C. Před použitím si důkladně umyjte ruce.
Po použití láhev pečlivě uzavřete. Spotřebujte do šesti měsíců po 
otevření. VULVOVAGI® sprej je dobře snášen. Nejsou známé žádné 
případy vedlejších účinků nebo alergických reakcí. Nepoužívejte v 
případě zjištěné přecitlivělosti na výrobek nebo některé jeho složky. 
Pokud by nastaly, přerušte používání a obraťte se na svého lékaře.

BALENÍ
Lahvička 20 ml

Terapie a prevence
vaginálního diskomfortu
v případě: vulvovaginitidy, vaginózy, při svědění, 
pálení, vaginální suchosti 

SPREJ

5°C

35°C
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UNIKÁTNY PATENT
Stabilné Ozonidy

VULVOVAGI® SPREJ  s Ozoile® pomáha tvorbe ochranného lipidového 
�lmu proti oteru, zachováva a obnovuje správnu fyziológiu tkaniva. 
Účinný proti podráždeniu, páleniu, svrbeniu, suchosti, odlupovaniu, 
pôsobí proti oxidačnému stresu, normalizuje pokožku a sliznice a 
udržiava normálnu vaginálnu mikro�óru. 

HLAVNÉ ZLOŽKY
Ozoile® (stabilné ozonidy s vitamínom E acetátom), kyselina 
glycyrrhetinová, olej z listu čajovníkového stromu Melaleuca 
Alternifolia.

OZOILE® (stabilné ozonidy)
obnovujú a normalizujú fyziologické funkcie sliznice. Sú účinné proti 
začervenaniu, svrbeniu, páleniu, odlupovaniu, proti opuchom a proti 
rozvoju degeneratívnych procesov. Prinášajú kyslík do tkanív a 
podporujú rýchlu epitelizáciu, pôsobia proti poškodeniu radiáciou.

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

OLEJ Z LISTOV ČAJOVNÍKA MELALEUCA ALTERNIFOLIA
 Zvyšuje účinok  zložky Ozoile®

KYSELINA GLYCYRRHETINOVÁ
Upokojujúci a zvláčňujúci účinok proti svrbeniu vagíny-vulvy.

INDIKÁCIE
Lokálne použitie. Prípravok vhodný pri prevencii a liečbe zápalu- 
vulvovaginitídy, vaginózy (bakteriálne, vírusové, plesňové infekcie) a 
v prípade podráždenia, pálenia, svrbenia, opuchu, pri abnormálnej 
sekrécii a odlupovaní sliznice v oblasti genitálií, pri narušení 
fyziologickej ochrannej slizničnej bariéry patogénmi.                             
VULVOVAGI® sprej je účinný v prípade vaginálneho diskomfortu 
rôznej etiológie. Pomáha vytvoriť lipidový �lm, ktorý chráni, 
zvlhčuje, premazáva a normalizuje pokožku a sliznice.

AKO POUŽÍVAŤ
Dva alebo tri vstreky, ráno a večer pri akútnych problémoch až do 
úplného vymiznutia príznakov. V prípade potreby napr. v udržiavacej 
fáze, používajte raz večer alebo každý druhý deň po dobu 15 dní 
alebo podľa pokynov lekára. Pred aplikáciou umyte intímnu oblasť 
umývacím a ošetrujúcim roztokom IDROZOIL®.
Sprej VULVOVAGI® je vybavený dvoma dávkovačmi pre:

1) VONKAJŠIE POUŽITIE:
Odstráňte priehľadné
ochranné viečko (a)
a použite sprej (b).

2) VNÚTORNÉ POUŽITIE:
Odstráňte priehľadné ochranné viečko (a) a odoberte trysku spreja 
(b) smerom nahor.
Nasaďte vnútorný aplikátor (c) na vrch liekovky.

Po použití starostlivo opláchnite aplikátor na vnútorné použitie 
pomocou umývacieho a ošetrujúceho roztoku IDROZOIL® a teplej 
vody. Čas liečby sa líši podľa stavu, ktorý sa má liečiť, a rýchlosti 
odozvy na liečbu.

UPOZORNENIE
Lokálne použitie. Nepožívajte. Uchovávajte výrobok mimo dosahu 
detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia obalu. Nepoužívajte po 
dátume exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na produkt správne 
skladovaný v neporušenom obale. Skladujte na chladnom a suchom 
mieste zdroja tepla a priame slnečné svetlo. Skladujte najlepšie 
medzi 5 ° C a 35 ° C. Pred použitím si dôkladne umyte ruky. Po použití 
fľašu starostlivo uzavrite. Spotrebujte do šiestich mesiacov po 
otvorení. VULVOVAGI® sprej je dobre znášaný. Nie sú známe žiadne 
prípady vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. Nepoužívajte v 
prípade zistenej precitlivenosti na výrobok alebo niektoré jeho 
zložky. Ak by nastali, prerušte používanie prípravku a poradte sa s 
lekárom.

BALENIE
Fľaštička 20 ml 

SPREJ

5°C

35°C
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Výhradný distribútor pre ČR a SR:

Terapia a prevencia
vaginálneho  diskomfortu
v prípade: vulvovaginitídy, vaginózy, pri svrbení, 
pálení, vaginálnej suchosti 


