
Obwodowe neuropat ie i neuralgie

Nerwobóle ró?nego pochodzenia

Parestazje, przewlek?y ból pochodzenia 
neurologicznego

Regeneracja pozabiegowa, ból fantomowy

Neurotoksyczno??

Zespó? cie?ni nadgarstka, rwa kulszowa

CHOROBY NERWÓW

NEUROPATIE I NEURALGIE

      Dzia?anie:

- Desensytyzacja i defunkcjonalizacja 

receptorów bólowych

- Obni?enie st??enia mediatorów 

procesu zapalnego

- Reparacja uszkodze? wywo?anych 

neurotoksyczno?ci?

- Przeciwdzia?anie post?powi procesów 

degeneracyjnych

- Naprawa fizjologii otoczki mielinowej

- ?agodzenie: ?wi?d, ból, mrowienie

- Dzia?anie antyoksydacyjne

Preparat zawieraj?cy wy??cznie 
naturalne sk?adniki, na bazie 
ozonowanej oliwy z oliwek.  Zwalcza 
dolegliwo?ci bólowe wywo?ane 
nadwra?liwo?ci? nerwów na zmiany 
degeneracyjne. Do miejscowego 
stosowania w przypadku wyst?pienia 
obwodowych neuropatii i neuralgii 
ró?nego pochodzenia, parestazji, przy 
bólach fantomowych (np. po 
mastektomii), zmianach strukturalnych 
i zaburzeniach czucia po chemioterapii, 
a tak?e gdy wyst?puje zespó? cie?ni 
nadgarstka oraz podra?nienie lub 
uszkodzenie nerwu kulszowego.
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Opat ent owana form u?a OZOILE®

Dzia?a przeciwzapalnie, zmniejsza st??enie 
mediatorów procesu zapalnego (histamina, 
serotonina, prostaglandyny). Chroni lipidy 
przed peroksydacj?, redukuje uszkodzenia 
w?ókien nerwowych wywo?ane przez wolne 
rodniki. Wspomaga regeneracj? funkcjonaln? 
stymuluj?c proces syntezy czynników 
wzrostu zaanga?owanych w mechanizmy 
naprawcze (FGF, PDGF, VEGF, TGF, EGF).  

WSKAZANIA                                                                        
Do miejscowego stosowania w leczeniu 
obwodowych neuropatii oraz neuralgii ró?nego 
pochodzenia, w zespole "r?kawiczek i skarpetek", 
a tak?e innych dolegliwo?ciach spowodowanych 
chorobami nerwów. Przeciwdzia?a tropizmowi 
uk?adu mi??niowego przyczyniaj?c si? do jego 
regeneracji.

Stosowa? bezpo?rednio na bol?ce 
miejsca. Wmasowa? powoli a? do 
ca?kowitego wch?oni?cia. Nie stosowa? 
na uszkodzon? skór?. Unika? kontaktu 
preparatu ze ?luzówk?. Dzienne 
u?ycie i czas stosowania powinien 
zosta? okre?lony przez lekarza. Zaleca 
si? stosowanie cykliczne 2 razy 
dziennie przez okres do 15 dni, a 
nast?pnie w zale?no?ci od odpowiedzi 
terapeutycznej jako kontynuacja 
leczenia po 5-dniowej przerwie. 
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Firma Erbagil zastosowa?a specjalny 
proces ozonowania organicznej oliwy 
z oliwek. Ozon wchodz?c w reakcj? z 
podwójnymi wi?zaniami kwasu 
oleinowego tworzy St abilne Ozonidy.

Sk?adnik i pozost a?e:

EKSTRAKT Z OWOCÓW PAPRYCZKI ROCZNEJ

Naturalna kapsaicyna dzia?aj?ca jako agonista receptora 
waniloidowego TRPV1. Desensytyzuje i defunkcjonalizuje 
receptory bólowe. Przeciwdzia?a sensytyzacji obwodowej 
oraz zmianom okolic somatosensorycznych.

DIABELSKI PAZUR

Dzia?anie  przeciwzapalne analogiczne do kortyzonu i 
fenylobutazonu. Zawiera sk?adniki irydoidowe o silnym 
dzia?aniu przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym oraz 
znieczulaj?cym. 

EKSTRAKT Z KWIATÓW ARNIKI GÓRSKIEJ

Dzia?anie przeciwbólowe.

EKSTRAKT Z LI?CI Z CZARNEJ PORZECZKI

Wykazuje dzia?anie przeciwazapalne, przeciwbólowe i 
naczynioprotekcyjne.

ARGININA, WALINA, IZOLEUCYNA, LEUCYNA 

Poprawa napi?cia mi??niowego i przeciwdzia?anie atrofii 
mi??ni.

GLUTAMINA

Reparacja uszkodze? wywo?anych przez (obwodow?) 
neurotoksyczno??.

KWAS  LIPONOWY

Antyoksydant, przeciwdzia?a procesom degeneracyjnym. 

PANTENOL

Antyoksydant, przywraca prawid?ow? fizjologi? otoczki 
mielinowej.

SPOSÓB U?YCIA  



Test  in-vivo: dzia?anie przeciwzapalne OZOILE®

ZNACZ?CE OBNI?ENIE POZIOMU CYTOKIN 
(BIA?EK) PROZAPALNYCH

* * * p<0,001 znacz?ca ró?nica w porównaniu z 
pacjentami nie obj?tymi terapi?             
poziomy ekspresji mRNA oznaczono metod? 
Real Time PCR

Test  in-vivo: dzia?anie antyoksydacyjne OZOILE®                                                  
"wymiatanie" wolnych rodników, aktywacja endogennego systemu antyoksydacyjnego 

Komórka
St res oksydacyjny

Zdrowa
Komórka

Enzym SOD2 odpowiedzialny za ochron? 
mitochondrium komórek, przeciwdzia?a 
post?powi procesów degeneracyjnych oraz 
starzeniu si? komórek i tkanek. Stanowi os?on? 
przed stresem oksydacyjnym, promieniowaniem 
jonizuj?cym oraz hamuje wytwarzanie cytokin 
prozapalnych.

Defosforylacja oraz desensytyzacja receptora 
waniloidowego TRPV1 (tzw. receptora kapsaicyny)

Przy??czenie kapsaicyny, otwarcie kana?u Ca2+ i 
jego inaktywacja (oddzia?ywanie z kalmodulin?)
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Niezwykle skuteczne okazuje si? zastosowanie Neurof isidol®  w przypadku 
m eralgii z parest ezjam i. Reakcja terapeutyczna jest natychmiastowa, pacjent 
powinien odczuwa? ulg? ju? po kilku minutach od wsmarowania produktu w skór?. 
Preparat mo?na stosowa? kilka razy dziennie i przez d?u?szy czas. Przeprowadzone 
badania potwierdzi?y, ?e objawy ust?puj? ca?kowicie ju? po dwóch tygodniach. 



Opatentowana formu?a OzoileTm   nie jest lekiem, ale induktorem biologicznym. 

Substancja  jest bezpieczna i nietoksyczna. Za po?rednictwem stabilnych ozonidów 

niezwykle efektywnie inicjuje szereg procesów naprawczych w organizmie.

OZONIDY powst a?e z ozonu skutecznie i 
szybko redukuj? procesy zapalne oraz ból. 
Zwalczaj? zaczerwienienie, sw?dzenie, 
pieczenie i obrz?ki. Miejscowo wp?ywaj? na 
popraw? mikrokr??enia. Transferuj? tlen do 
tkanek stymuluj?c ich reepitalizacj? oraz  
regeneracj?.

BIO-PEROKSYDY dezynfekuj?, wykazuj? silne 
dzia?anie antybakteryjne, grzybobójcze oraz 
wirusostatyczne.

OCTAN WITAMINY E wspomaga dzia?anie 
przeciwzapalne, stymuluje tworzenie si? 
naskórka i regeneracj? tkanek.

Inform acja i dyst rybucja wy??czny przedst aw iciel w  Polsce:

ROVERS POLSKA Sp. z o.o., 05-501 Piaseczno, ul. Sto?eczna 10

Tel. 22 737 11 95   (e-sklep) www.roversnat ura.pl


	NEUROFISIODOL A5
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


