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Hojení a prevence

30 ml 
(10 sáčků à 3ml)

Zdravotnický
prostředek

• Balanitidy, balanopostitidy • Fimózy v důsledku 
balanopostitidy • Lichen

BANIVAL
    KRÉM

• protizánětlivý, antimikrobiální, působící proti svědění
• ochranný a regenerační účinek
• k hojení i prevenci



INDIKACE

JAK POUŽÍVAT

poranění

100 % PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ

OzoilE – patentovaná složka, která je unikátní kombinací 
ozonu a extra panenského olivového oleje, stabilizovaná 
vitamín E acetátem.

Na postiženou oblast aplikujte BANIVAL  2x denně (ráno a večer) v tenké souvislé vrstvě 
po dobu 5 dnů. Před aplikací přípravku BANIVAL doporučujeme postiženou oblast 
omýt mycím roztokem IDROZOIL a opláchnout.
Celková délka používání přípravku BANIVAL se může individuálně lišit v závislosti na 
rychlosti efektu.

Působí silně protizánětlivě. Na rozdíl od  lokálních kortikosteroidů BANIVAL současně 
podporuje a urychluje regeneraci tkání. Má baktericidní, fungicidní a virostatický 
účinek.

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea Tree Oil) – 
působí zejména proti plísním a kvasinkám. Zvyšuje 
protizánětlivý efekt bioperoxidů.

Cera Alba (bílý včelí vosk) – ochranná funkce kůže a 
sliznice, vytváří na povrchu film, který udržuje vlhkost. 
Protizánětlivý, hojivý a regenerační účinek.

Sůl kyseliny hyaluronové – hydratuje a podporuje 
hojení, přispívá k ochraně sliznice.

BANIVAL je čistě přírodní produkt vhodný k použití pro:
děti, dospělé, seniory, včetně rizikových pacientů.

Přípravek je vhodný k prevenci a hojení:
• balanitidy, balanopostitidy, fimózy v důsledku balanopostitidy
• lichen
• onemocnění kůže a sliznice projevující se zánětem, podrážděním
  zarudnutím, svěděním, pálením, deskvamací způsobenou patogeny

BANIVAL
   KRÉM
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CO JE OzoilE®?
OzoilE® je unikátní kombinace ozonu a extra panenského olivového oleje, stabilizova-
ná acetátem vitamínu E.

OzoilE® výrazně podporuje hojení, působí proti zánětu, ulevuje od bolesti a svědění. 
Účinný proti bakteriím, virům, kvasinkám a plísním. Bez vedlejších a nežádoucích 
účinků. 

Jak působí jednotlivé složky OzoilE:
OZONIDY získané ozonizací extra panenského olivového oleje působí protizánětlivě, 
mikrobicidně, rychle snižují otok a zmírňují bolest. BIOPEROXIDY uvolněné z Ozonidů 
při aplikaci přípravku na kůži nebo sliznici jsou zodpovědné za mikrobicidní a protizá-
nětlivý účinek (snížení otoku, zarudnutí, svědění). Současně uvolněný KYSLÍK napo-
máhá rychlé obnově poškozené tkáně a její funkce. VITAMÍN E ACETÁT zvyšuje proti-
zánětlivý účinek Ozonidů.

®

Ozon | Olivový olej | Vitamín E acetát

UNIKÁTNÍ PATENTOVANÁ SLOŽKA

Ozon reaguje s dvojitými vazbami kyseliny olejové
 a tvoří stabilní Ozonidy s vitamín E acetátem 

OZON KYSELINA OLEJOVÁ

VITAMÍN E ACETÁT

OZONIDY

Při kontaktu s kůží a sliznicí se stabilní Ozonidy 
částečně mění v bioperoxidy a molekulární kyslík

®



OZONIDYDalší produkty z řady

VULVOVAGI®
sprej 20 ml
na vaginální infekce, rány a záněty

NEUROFISIODOL®
emulgel 40 ml
na periferní neuropatie a neuralgie

IDROZOIL®
mycí a ošetřující roztok 150 ml 
na suchou citlivou pokožku, 
dermatitidy, ekzémy a lupénku

OTORIG®
ušní a nosní kapky 10 ml
na záněty zevního zvukovodu
a sliznice dutiny nosní
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DOLAREN®

šlach a kloubů

emulgel 50 ml, 100 ml
na bolesti a záněty svalů,

PROCTEN®
krém 40 ml
na hemoroidy, fi sury,
záněty sliznice konečníku


