
CHOROBY SKÓRY                          

DERMATOZY 

NIE TYLKO LECZY SYMPTOMY 
PRZYWRACA USZKODZONE FUNKCJE

Dobrze tolerowany i bez skutków 
ubocznych. Nawil?a i zapobiega. 
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WSKAZANIA                                                                 

Dermatozy o ró?nej etiologii, atopowe, 
wypryskowe, alergiczne, kontaktowe 
zapalenie skóry.  Inne problemy 
dermatologiczne charakteryzuj?ce si? 
stanem zapalnym, rumieniem, sucho?ci?, 
podra?nieniem, ?wi?dem, ?uszczeniem, 
mo?liwym zaka?eniem oraz zmianami 
flory i bariery skórnej.

Stany zapalne skóry i dermatozy

Rumie? wielopostaciowy i egzema

Bakteryjne infekcje skórne

Eozynofilowe zapalenie mieszków w?osowych

Objawy skórne w zakrzepowej plamicy 
ma?op?ytkowej

Zapobieganie i leczenie

Dermozoil®   krem na bazie formu?y 

Ozoile®  jest wyrobem medycznym do 

leczenia stanów chorobowych skóry i 

dermatoz o ró?nej etiologii oraz w celu 

zapobiegania zaostrzeniom objawów. 

Wykazuje dzia?anie  przeciwzapalne, 

analogiczne do dzia?ania kortyzonu. 

Stosowa?, gdy wyst?puje wysypka 

skórna, stany zapalne, podra?nienia, 

sucho?? skóry. ?agodzi ból, sw?dzenie i 

pieczenie. Regeneruje i przywraca 

funkcj? barierow? skóry. Przeciwdzia?a 

odwodnieniu oraz silnej kserozie, dzia?a 

przeciwbakteryjnie. Produkt nie zawiera 

hormonów steroidowych.



Dermozoil® krem zawiera tylko naturalne  
sk?adniki. Jest niezwykle skuteczny i ?atwy 
w u?yciu Przeznaczony dla pacjentów do 
samodzielnego aplikowania lub dla ich 
opiekunów. Wskazany do stosowania w 
wieku pediatrycznym, dla doros?ych,  
osób starszych, pacjentów z grup ryzyka.  

SPOSÓB U?YCIA

W  leczeniu patologii dermatologicznych  
Dermozoil® krem stosuje si? 2 lub 3 razy 
dziennie. Preparat nale?y rozprowadzi? 
bezpo?rednio w miejscu zmienionym 
chorobowo. W leczeniu ostrych oraz  
przewlek?ych zmian skórnych o ró?nej 
etiologii produkt mo?e by? aplikowany 
(szczególnie w fazie ziarninowania) 
bezpo?rednio na ca?ym obszarze 
(powy?ej 5 cm) wokó? miejsca, gdzie 
powsta?y uszkodzenia tkanek lub stan 
zapalny skóry. Czas leczenia uzale?niony 
jest od stopnia zaawansowania choroby i 
szybko?ci odpowiedzi terapeutycznej.

Bio-PEROKSYDY

Dzia?anie dezynfekuj?ce, antybakteryjne, grzybobójcze i 
wirusostatyczne

OCTAN WITAMINY E

Wspomaga dzia?anie przeciwzapalne, stymuluje tworzenie 
si? naskórka i regeneracj? tkanek

EKSTRAKT Z KORZENIA RUSZCZYKA KOLCZASTEGO

Dzia?anie ochronne i pobudzaj?ce skurcz naczy? 
krwiono?nych, przeciwobrz?kowe

EKSTRAKT ZE SKRZYPU POLNEGO

Dzia?anie remineralizuj?ce, dzi?ki zawarto?ci silikonu i 
innych minera?ów poprawia jako?? i struktur? powierzchni 
skóry  oraz wspiera proces homogenicznej reepitelizacji

KWAS HIALURONOWY

Integruje zdolno?ci regeneracyjne ozonidów.         
Poprawia napi?cie skóry i tonizuje jej kolor

EKSTRAKT Z LI?CI Z CZARNEJ PORZECZKI

Wykazuje dzia?anie analogiczne do kortyzonu                 
(bez jego skutków ubocznych) - przeciwalergiczne, 
przeciwazapalne, przeciwbólowe, przeciw?wi?dowe

EKSTRAKT Z KWIATÓW NAGIETKA LEKARSKIEGO 

Stymuluje proces regeneracji tkanek i wzrostu poziomu 
kolagenu. Dzia?a koj?co, gdy wyst?puje zaczerwienienie i 
sw?dzenie

KWAS TIOKTANOWY

Antyoksydant, przeciwdzia?a procesom degeneracyjnym 
skóry i b?ony ?luzowej, stymuluje proces produkcji energii 
komórkowej w celu przywrócenia zaburzonych funkcji  

Sk?adniki pozosta?e

Opat ent owana form u?a OZOILETm

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.
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OZOILE® dzi?ki swojej oleistej naturze wzmacnia barier? 
lipidow? skóry, pomaga odbudowa? uszkodzony p?aszcz 
lipidowy, chroni? skór? przed utrat? wody oraz 
wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych i innych 
niepo??danych mikroelementów. Wsparcie w tym 
zakresie stanowi równie? zawarty w preparacie kwas 
hialuronowy, który dodatkowo wype?nia przestrze? 
mi?dzy  w?óknami, tonizuje i poprawia napi?cie skóry

z kwasem hialuronowym

z czarn? porzeczk?

OZOILE® zapobiega infekcjom mikrobiologicznym,  
aktywuje reakcj? przeciwzapaln? i przeciw?wi?dow?.  
OZOILE® stymuluj?c funkcjonowanie endogennych 
enzymów antyoksydacyjnych (np. SOD2)  przeciwdzia?a 
stresowi oksydacyjnemu. Ekstrakt z czarnej porzeczki w 
preparacie dzia?a jak naturalny kortyzon.

OZOILE® reguluje prawid?owy przebieg reepitalizacji 
stymuluj?c  syntez? bia?ek takich, jak E-kadheryna 
(odpowiedzialna za adhezj? pomi?dzy powstaj?cymi 
neokomórkami). Inicjuje syntez? czynników wzrostu 
oddzia?uj?cych na skór? i naskórek (HIF1-?, VEGF, FGF, 
PDGF, TGF, EGF) aktywnie zaanga?owanych w procesy 
regeneracyjne. Nagietek zawarty w preparacie promuje 
tworzenie nowych tkanek i stymuluje syntez? kolagenu. 
Dzia?a koj?co przy zaczerwienieniach i sw?dzeniu.

z nagietkiem

OZOILE® i jego dzia?anie ma ?cis?y zwi?zek z 
lipoproteinowymi sk?adnikami kapsydu i zewn?trznej 
pow?oki komórek grzybów i bakterii. Po penetracji ozoile 
nast?puje "atak oksydacyjny" (utlenianie), przed którym 
ich komórki nie s? zdolne si? obroni?.

Czas 4h 12h 24h 48h

P. aeruginosa 99,40 99,99 98,99 98,99

S. aureus 99,07 99,99 99,70 99,70

S. epidermidis/ C. albicans 99,99 99,99 99,99 99,99

ochrona przed zaka?eniami
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Ozonidy powsta?e z ozonu zatrzymuj? proces zpalny poprzez 
blokowanie cyklooksygenazy (COX), hamowanie syntezy prostaglandyn 
oraz aktywacj? enzymów degradacji histaminy i serotoniny.* * *  Badania kliniczne Erbagil



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

Rum ie?
DERMOZOIL® krem: silne dzia?anie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i 
przeciwdrobnoustrojowe, aktywuje proces naprawy i regeneracji tkanek. 
Natychmiastowa redukcja zaczerwienienia. Zmniejszenie obszaru 
zajetego przez rumie?.  Zmniejszenie bólu, sw?dzenia i pieczenia w ci?gu 
pierwszych 12 godzin po u?yciu. Mo?e by? stosowany przez d?ugi okres, 
regularnie, bez przeciwwskaza?. 

Sam oist na plam ica m a?op?yt kowa
DERMOZOIL® krem  (OZOILE®,  wyci?g czarna porzeczka, kwas 
hialuronowy, nagietek): wykazano znaczn? skuteczno?? w leczeniu 
objawowym jako uzupe?niaj?ca terapia do stosowania miejscowego. 
Przeciwdzia?a hipoksji i stresowi oksydacyjnemu, Wykazuje silne dzia?anie 
przeciwzapalne i immunomoduluj?ce. Stymuluje proces regeneracji 
tkanek. Mo?e by? stosowany d?ugookresowo, bez przeciwwskaza?. 

Eozynof i l iowe zapalenie m ieszków w?osowych

DERMOZOIL® krem: zast?puje ?rodki dezynfekuj?ce i antybiotyki, bez 
przeciwwskaza?, zwi?ksza poziom akceptacji pacjenta dla zastosowanej 
terapii. Wyniki leczenia:  post?puj?ca widoczna poprawa stanu skóry, 
redukcja objawów zapalnych,  zaczerwienienia, sw?dzenia, pieczenia. W 
badaniach klinicznych w grupie badanej potwierdzono mo?liwo?? 
ca?kowitego wyleczenia po 40 dniach stosowania. 

Rany i zm iany skórne o pod?o?u egzem at ycznym
DERMOZOIL® krem: istotna skuteczno?? w leczeniu zmian wypryskowych 
oraz wysoki poziom akceptacji pacjenta dla zastosowanej terapii. Po 15 
dniach leczenia ca?kowita remisja zmian, objawów i ?wi?du; widoczne 
wy??cznie przebarwienia oraz  blizny po atopowym wyprysku (Dr V. 
Carlomango,  Klinika Dermatologii, Telese Terme). Mo?e by? stosowany 
d?ugookresowo, bez przeciwwskaza?. 

DERMOZOIL® krem   podst awowe zast osowanie

Bakt eryjne choroby skóry
DERMOZOIL® krem: zast?puje ?rodki dezynfekuj?ce i antybiotyki. W 
badaniach obserwowano wyra?n? popraw? w ci?gu pierwszych 48 
godzin. Ust?powa?y ból, sw?dzenie, pieczenie.  Nast?powa?a znaczna 
redukcja objawów stanu zapalnego i miejscowego obrz?ku, wyra?ne 
ograniczenie powi?kszaj?cych si? zmienionych powierzchni w ci?gu 
pierwszych 4 tygodni stosowania. W badanych przypadkach ca?kowite 
wygojenie  nast?pi?o w ci?gu 12 tygodni. 
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