
STANY ZAPALNE      

ZAKA?ENIA  

OKOLIC INTYMNYCH

Naturalny preparat na bazie ozonowanej 

oliwy z oliwek. Innowacja w leczeniu 

stanów zapalnych i infekcji okolic 

intymnych. (Silne) Zaka?enia grzybicze, 

bakteryjne, wirusowe (m.in. wirus HPV). 

Zaka?enia nawracaj?ce mimo stosowania 

antybiotykoterapii. Skuteczna, bezpieczna 

alternatywa dla stosowania leków 

sterydowych i niesterydowych, ?rodków 

dezynfekuj?cych oraz antybiotyków.

VulvoVagi® spray przeznaczony jest do 

stosowania w stanach zapalnych sromu i 

pochwy, waginozie bakteryjnej, przy 

?wi?dzie i sucho?ci pochwy. VulvoVagi® 

normalizuje ekosystem pochwy i 

przywraca fizjologiczne pH. Stosowanie 

Vulvovagi® spray znacznie zmniejsza 

dolegliwo?ci wywo?ane kandydoz? takie, 

jak up?awy, sw?dzenie, pieczenie. Dzia?a 

antyseptycznie, przeciwbakteryjnie oraz 

grzybobójczo.
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Dobrze tolerowany i bez skutków 
ubocznych. Nawil?a i zapobiega. 
Stymuluje regeneracj? tkanek       
i ich reepitelizacj?.

Choroby, stany zapalne            

kobiecych narz?dow p?ciowych

Zaka?enia wirusowe (w tym HPV), 

bakteryjne, grzybicze okolic intymnych

Nieprawid?owe pH pochwy,       

sucho?? pochwy

Higiena i dezynfekcja pochwy w 

gabinecie ginekologicznym



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.

WSKAZANIA

VulvoVagi® spray przeznaczony jest do stosowania w stanach zapalnych sromu i pochwy, 

waginozie bakteryjnej, przy ?wi?dzie i sucho?ci pochwy. VulvoVagi® normalizuje 

ekosystem pochwy i przywraca fizjologiczne pH.

SPOSÓB U?YCIA

W fazie ostrej aplikowa? spray dwa razy dziennie rano i wieczorem lub wed?ug zalece? 

lekarza, a? do ca?kowitego zaniku objawów, a nast?pnie raz dziennie wieczorem przez 

jeden tydzie?. Zewn?trzne i wewn?trzne stosowanie mo?liwe dzi?ki wymiennym 

dozownikom. Pod?u?ny dozownik s?u?y do aplikacji wewn?trz pochwy.
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TLEN MOLEKULARNY Z OZONU

Eliminuje zmiany fizjologiczne oraz nieprawid?ow? wydzielin?      
z pochwy powsta?? w wyniku niedotlenienia komórek 
wywo?anego negatywnym dzia?aniem bakterii i grzybów.

OZONIDY POWSTA?E Z OZONU

Zatrzymuj? procesy zapalne.

BIO-PEROKSYDY Z OZONU

Wykazuj? dzia?anie antybakteryjne, wirusostatyczne                       
i grzybobójcze.

OCTAN WITAMINY E

Wykazuje dzia?anie koj?ce i zapobiega peroksydacji             
lipidów b?on komórkowych. 

OLEJEK DRZEWA HERBACIANEGO 

Wykazuje dzia?anie grzybobójcze. Wzmacnia dzia?anie 
przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne bio-peroksydów.      
Produkt nie zawiera barwników, alergenów i konserwantów. 
Testowany mikrobiologicznie, cytotoksycznie i dermatologicznie. 



Analiza porównawcza wp?ywu OZOILE® (preparat  w  spray 'u Vulvovagi®) 
i k rem u k lot r im azolowego w  leczeniu kandydozy srom u i pochwy w  
odniesieniu do Candida C. albiacans, C. glabrat a, C. k rusei
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Wprowadzenie

Kandydoza to infekcja wyst?puj?ca w postaci pierwotnej lub wtórnej, wywo?anej najcz??ciej  przez 

grzyby z gatunku Candida, zw?aszcza Candida albicans. Jej objawy kliniczne maj? posta? ostr?, 

podostr? lub przewlek?? oraz sporadyczn?. (...). Jest to zaka?enie endogenne, oportunistyczne. Lek 

przeciwgrzybiczy z grupy azoli Klotrimazol blokuje syntez? ergostrolu  zaburzaj?c funkcjonowanie 

jego b?ony komórkowej.  (...) 

Mat er ia?y i m et ody:  

W badaniu ocenie poddano wp?yw ozonowanej oliwy z oliwek na gatunki Candida.  Wcze?niej w 

badaniach wykazano jej dzia?anie grzybobójcze na Dermatophyts, Candida albicans i Aspergillus 

fumigates (Geveely, 2006). 

50 pacjentek z potwierdzon? kandydoz? sromu i pochwy zosta?o losowo podzielonych na dwie 

grupy, A i B, ka?da po 25 pacjentek i leczonych OZOILE® w sprayu (Vulvovagi®) i klotrimazolem 

przez okres 7 dni. Wyniki badania obejmowa?y zmiany dotycz?ce objawów takich, jak sw?dzenie, 

pieczenie, up?awy i posiewy przed i po leczeniu. Wyniki zosta?y ocenione na podstawie wywiadu i 

badania paraklinicznego. Analiz? statystyczn? wykonano przy u?yciu software.

Wynik i 

Zastosowanie formu?y OZOILE® w spray'u (preparat Vulvovagi®) pozwoli?o na znacz?ce 

z?agodzenie objawów i doprowadzi?o do ujemnego wyniku posiewu próbki (P<0,05). Nie by?o 

znacz?cej ró?nicy mi?dzy dwiema grupami pod wzgl?dem wp?ywu na ust?pienie objawów 

sw?dzenia i up?awów oraz na wynik posiewu (P>0,05).

Wniosk i

Bior?c pod uwag? wysok? skuteczno?? OZOILE® w spray'u (preparat Vulvovagi®) prowadz?c? do 

poprawy aspektów klinicznych i paraklinicznych u pacjentek z kandydoz? sromu i pochwy, 

nale?a?oby rozwa?y? jej zastosowanie jako skutecznej formy leczenia miejscowego.

Vulvovagi® Spray to innowacyjna metoda, która wykorzystuje w?a?ciwo?ci przeciwzapalne oraz 

przeciwbólowe Ozoile® (ozon stabilizowany kwasem oleinowym z octanem witaminy E), w 

synergicznym dzia?aniu z innymi sk?adnikami preparatu takimi, jak KWAS GLICYRRHETYNOWY. - 

dzia?anie przeciwzapalne, hamuje dezaktywacj? enzymów endogennego kortyzolu oraz OLEJ 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA - zastosowanie antyseptyczne, wzmacnia przeciwbakteryjne i 

grzybobójcze dzia?anie bio-nadtlenków.



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? i regeneracj?.

BIO-PEROKSYDY dezynfekuj?, wykazuj? silne dzia?anie antybakteryjne, grzybobójcze i 
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
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