
PROFILAKTYKA I TERAPIA 

URAZÓW ORAZ  USZKODZE?  

TKANEK MI?KKICH
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WSKAZANIA                                                                 

Oliwa Ozodol® do  u?ytku miejscowego 

w ramach zabiegów rehabilitacyjnych, 
drena?u limfatycznego, masa?u 
uelastyczniaj?cego tkank? ??czn?, 
przeciwzm?czeniowego, rozkurczaj?cego.

Masa? terapeutyczny (rozci?gaj?cy, mobilizuj?cy):

Przykurcze i zapalenie ?ci?gien

Bóle stawów, ?okie? tenisisty

Uszkodzenia sto?ka rotatorów

Obrz?k limfatyczny

W sporcie:

Profilaktyka urazów i uszkodze? tkanki m i?kkiej

Sch?adzanie mi??ni  

Redukcja poziomu kwasu mlekowego

Poprawa unaczynienia i dot lenienie tkanek

Ozodol® jest oleolitem stosowanym w 

profilaktyce, terapii i rehabilitacji urazów 

mi??niowo-?ci?gnistych oraz  przeci??e?, 

w tym kontuzji sportowych. Mo?e by? 

stosowana u dzieci, osób doros?ych, osób 

starszych oraz pacjentów z grup ryzyka. 

Naturalna oliwa o silnym dzia?aniu 

przeciwzapalnym do (manualnej) terapii 

mi??niowo-powi?ziowej oraz stawów.

Ozodol® to preparat leczniczy, wyrób 

medyczny, wolny od olejów syntetycznych i 

pochodnych ropy naftowej, zawieraj?cy 

Ozoile® (stabilne ozonidy powsta?e w 

wyniku procesu ozonowania naturalnej 

oliwy z oliwek), niezamienny sk?adnik 

aktywny o dzia?aniu przeciwzapalnym i 

regeneruj?cym. Jego skuteczno?? opiera 

si? na wykorzystaniu w?a?ciwo?ci  Ozoile®, 

unikalnego zbioru wielofunkcyjnych 

moleku? o dzia?aniu przeciwbólowym, 

przeciwzapalnym.



SPOSÓB U?YCIA

Nanie?? na osuszon? skór? i wmasowa?. 
Technika masa?u zale?y od rodzaju 
oczekiwanego efektu terapeutycznego 
oraz przyczyny  powstania dolegliwo?ci i 
zmian chorobowych.

EKSTRAKT Z KWIATÓW ARNIKI GÓRSKIEJ

Dzia?anie przeciwbólowe

DIABELSKI PAZUR EKSTRAKT Z KORZENIA

Dzia?anie  przeciwzapalne analogiczne do kortyzonu i 
fenylobutazonu. Zawiera sk?adniki irydoidowe o silnej 
aktywno?ci przeciwzapalnej, przeciwreumatycznej oraz 
znieczulaj?cej. 

EKSTRAKT Z LI?CI Z CZARNEJ PORZECZKI

Wykazuje dzia?anie analogiczne do kortyzonu                 
(bez jego skutków ubocznych) - przeciwazapalne, 
przeciwbólowe, zmniejsza sztywno?? mi??ni i stawów 

OLEJ ZE S?ODKICH MIGDA?ÓW

Dzia?a przeciwstarzeniowo i nawil?aj?co. Regeneruje i 
od?ywia wysuszon? skór?.

OLEJEK MELISOWY

Dzia?anie odpr??aj?ce i rozlu?niaj?ce. Znakomicie nadaje 
si? do relaksuj?cego masa?u cia?a. Poprawia kr??enie, 
redukuje napi?cia, dzia?a koj?co, u?atwia zasypianie.

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.

w w w.rover snat u ra.p l

Preparat Ozodol® przeznaczony jest do 
zabiegów masa?u przed i po aktywno?ci 
fizycznej oraz w celach rehabilitacyjnych i 
leczniczych. Zwi?ksza wydolno?? fizyczn?, 
ogranicza ilo?? wydzielanego kwasu 
mlekowego i zmniejsza ryzyko kontuzji 
spowodowanych nadmiernym wysi?kiem 
obci??aj?cym  uk?ad mi??niowo-stawowy. 
Poprawia kr??enie obwodowe i 
wspomaga odprowadzanie limfy. 
Dotlenia i od?ywia tkanki.

Dobrze tolerowany      
Bez skutków ubocznych 


	OZODOL A5
	Page 1
	Page 2


