
OZONOSEPT

Ozon i oliwa
siła natury
Maść i oliwa ozonowana
Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze

+

SERIA PROMEDIC DERMO
SYSTEM



100%
naturalnych
składników

W skład serii Ozonosept wchodzi maść i oliwa 
ozonowana. Kosmetyki Ozonosept są w 100% 
naturalne, nie zawierają konserwantów, 
sztucznych barwników ani substancji 
zapachowych. Przeznaczone są do pielęgnacji 
skóry z problemami.

Preparaty Ozonosept przeznaczone są wyłącznie 
do stosowania zewnętrznego na powierzchnię 
skóry. Oliwa i maść Ozonosept powstają 
w wyniku ozonowania oleju z oliwek. Ozon 
zawarty w oliwie i maści utrzymywany jest 
w postaci stabilnych związków - ozonków, 
które nie ulatniają się z oliwy/maści.

W kontakcie ze skórą, ozonki uwalniają tlen 
singletowy (atomowy), który efektywnie 
zwalcza infekcje. Ozonki wykazują działanie 
antybakteryjne, przeciwgrzybicze i inaktywujące 
wirusy. Tlen uwolniony z ozonków wchłania 
się przez skórę, poprawia miejscowo 
mikrokrążenie, zmniejszając stany zapalne 
i zastój płynów.

Wytwórcą jest METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp.k., polski producent aparatury medycznej. 

Seria Ozonosept

Zaleca się stosować punktowo, 
na większe powierzchnie skóry 
nakładać cienką warstwę.

Maść 
ozonowa

otarcia, skalecznia, uszkodzenia skóry (wtórne nadkażenia);
zapobieganie w powstawaniu odleżyn (w pierwszej fazie);
profilaktyka stopy cukrzycowej;
grzybica skóry i paznokci;
stany zapalne skóry (trądzik, opryszczka).

Ozon,
bezpieczne stężenie
o optymalnym działaniu
przeciwdrobnoustrojowym.

Oliwa,
odżywia, nawilża,
regeneruje. Bogata
w witaminy A, B, C, E i F.



Produkty Ozonosept mogą mieć zastosowanie:

w zapobieganiu wtórnych infekcji 
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych 
w obrębie skóry (np. trądzik, opyszczka, 
otarcia naskórka);

wspomagające gojenie ran;

w zapobieganiu i pielęgnacji w powstawaniu 
odleżyn (w pierwszej fazie, zaczerwienienie 
i obrzęk skóry);

w profilaktyce stopy cukrzycowej;

w profilaktyce nadkażeń wtórnych zmian 
oparzeniowych I i II stopnia (słonecznych, 
chemicznych, termicznych);

w masażu antycellulitowym i drenażu 
limfatycznym;

zapobiegawczo i/lub wspomagająco 
podczas leczenia grzybicy skóry i paznokci.

Firma METRUM CRYOFLEX posiada 20-letnie doświadczenie w zastosowaniu ozonu  w medycynie.

Zastosowanie

ozonosept.pl

Działanie przeciwdrobnoustrojowe produktów 
Ozonosept oceniono na podstawie 
wielkości zahamowania wzrostu drobnoustrojów 
w porównaniu do próby kontrolnej. Badanie 
wykonano na typowych szczepach w dwóch 
seriach, każda w dwóch powtórzeniach. 
Preparaty Ozonosept wykazały działanie 
przeciwdrobnoustrojowe między innymi 
w stosunku do:

Oliwę zaleca się 
stosować na większe 

powierzchnie skóry.

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Propionibacterium acnes

Candida albicans

Wyniki badań

Oliwa
ozonowana

otarcia, skalecznia, uszkodzenia skóry (wtórne nadkażenia);
zapobieganie w powstawaniu odleżyn (w pierwszej fazie);
profilaktyka stopy cukrzycowej;
w profilaktyce nadkażeń wtórnych zmian oparzeniowych I i II stopnia;
w masażu antycellulitowym i drenażu limfatycznym redukuje stany 
zapalne i zastój płynów.

Do kupienia na:



Wytwórca
METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki / POLAND

OZONOSEPT

ozonosept.pl


