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VULVOVAGI
Pro rychlé řešení a úlevu od potíží v případě

20 ml

Zdravotnický
prostředek

• Vaginitidy, vulvitidy • Abnormální vaginální sekrece
• Vaginální suchosti • Kvasinkových infekcí a svědění

SPREJ

Normalizuje vaginální ekosystém

• protizánětlivě
• antimikrobiálně
• regeneračně

Působí:



poranění

100 % PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ

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

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

Kyselina Glycyrrhetinová (extrakt z kořene 
Lékořice) – má výrazný účinek proti zánětu a svědění. 
Působí proti bakteriím a virům.

VULVOVAGI sprej je vysoce účinný 100% přírodní zdravotnický prostředek. Pro podpo-
ru léčby a prevenci vaginálních potíží – vaginální suchosti, výtoku, svědění a pálení 
v důsledku bakteriálních, virových a kvasinkových vaginóz a vaginitid.

Obsahuje patentovanou složku OzoilE®, která je unikátní kombinací ozonu a extra 
panenského olivového oleje.

VULVOVAGI sprej mohou používat dívky, dospělé i těhotné ženy.

INDIKACE

Při zánětu, infekci, zarudnutí, svědění, pálení, vaginální suchosti, abnormální sekreci 
a slizničních a kožních změnách zapříčiněných hypoxií (nedostatkem kyslíku).

JAK POUŽÍVAT

V akutním období aplikujte přípravek alespoň dvakrát denně (ráno a večer) 2-3 vstřiky 
po sobě, až do úplného vymizení příznaků. V udržovací fázi aplikujte jednou denně 
(nejlépe večer) po dobu jednoho až dvou týdnů. Díky dvojitému vyměnitelnému 
aplikátoru je možno aplikovat jak vnitřně do pochvy, tak na zevní část genitálií. Celková 
doba aplikace závisí na rychlosti zmírnění či vymizení příznaků.

• protizánětlivě
• antimikrobiálně - ničí bakterie, viry, plísně a kvasinky
• regeneračně, podporuje tvorbu nové tkáně

JAK VULVOVAGI PŮSOBÍ

VULVOVAGI
SPREJ



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

®

VULVOVAGI
SPREJ



OZONIDYDalší produkty z řady

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

BANIVAL®
emulgel 30 ml (10 šáčků à 3ml)
balanitida, balanopostitida
a fimóza v důsledku balanopostitidy
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DOLAREN®

šlach a kloubů

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

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


