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COMPOSITION: fatty acids: oleic, linoleic, palmitic, stearic, α-linoleic and 
oligomeric ozone oxides of these acids. Oxygen ions not less than 4,9g/l 
PROPERTIES 
OZONFIX® Has very similar bio-fighting properties as pure ozone and meets the 
following Standard PN-EN 1040:2006 Chemical disinfectants and antiseptics.  
 The product is sterile. 
OZONFIX® is  completely 
absorbed into the skin, transporting oxygen ions to the dermis.  
OZONFIX® oxygenates the histamine and bilirubin,  within the tissue at 
the application site.  Active oxygenis directly involved in cellular reactions.    It 
can be used to destroy pathogenic  microorganisms: bacteria, fungi, virus inactivation. 
 OZONFIX® soothes irritation, protects damaged skin (mucous membrane) againstbacterial

 and fungal complications. 
Released oxygen ions stimulate the production of cytokines. It makes the epidermis more 
elastic.  
APPLICATION 
Use only for external application on skin, nails and mucous membranes.  
OZONFIX® can be used wherever there is a risk from pathogenic microorganisms  such  
as fungi, bacteria and viruses. It is a highly oxidizing preparation.  
OZONFIX® , thanks to the oil is perfectly  absorbed into the dermis , helps soothe 
and reduce the effects of pain and itching. It aides in reducing 
the unpleasant effects  of bites and stings, e. g. by a bee, a mosquito, flies. It operates 
as an anti-allergen, oxygenating tissues and helping them to heal faster. 
OZONFIX® can also be used in the treatment of burns from, e.g. diapers, fire, sunburn, 
chemical, from the exposure to the cobalt bomb and even frostbite. 
In the case of acne, OZONFIX®reduces the number of eczema’s, due to the fasterskin re-
 vitalization and protection of eczema’s against bacterial complications (with regular 
 application) 
The oil perfectly moisturizes the skin and the oxygen ions contained within it protects the 
skin from the external micro-world, e. g. : atopic skin, psoriasis (supporting), eczema, 
diabetic foot syndrome, bedsores. For diabetic foot and bedsores use, it acts 
as an oxygenator and also as a prophylactic. 
OZONFIX® is sterile, therefore it can be used  on fresh surgical wounds (e.g. Nail 

disinfection following cuticle removal, post-depilation and other invasive treatments on 

the body)reducing pain and inflammation and helping them to revive faster. 
 Immediate destruction of viruses such as herpes,  reduces itching and aids faster 
healing of the skin. Does not allow for the formation of skin changes, and if they 
appear it accelerates their revitalization. The same works for smallpox, when it also 
eliminates itching. 
It is also safe to use in the treatment of oral mucositis, aphtha, thrush, mycosis, and 
also on intimate organs(eg. genitals).  
OZONFIX ® is also an Antibacterial, and for example, can be used to 

treat: ear inflammation, complications on wounds, etc. 

 
OZONFIX ® can be used for cosmetic purposes. Firminh  and oxygenating 
the skin ,reducing effects of cellulite.  

It helps as well to accelerate the absorption of subcutaneous hematomas.  
OZONFIX ® DOES NOT IMMUNIZE THE MICRO-ORGANISMS TO ITS EFFECTS, 
 which makes it a safe preparation for everyday use. for everyone. 
 
METHOD OF APPLICATION 
OZONFIX® should be applied in a sterile manner  using the integrated dropper  (pipette) 
on the wound and its environs. For best performance the wound should be  clean  
and free of necrotic tissue. Use 2 to 3 times a day for a minimum of 5 days.   
For shallow wounds, where dressing may not need to be applied, gently rub the 
solution onto the affected area.  
In the case of deep wounds, it can be used as the so called wet dressing by soaking  
the sterile  gauze or the sterile   bandage with OZONFIX® and leaving it on  for 
a longer period. 
 
POSSIBLE SIDE EFFECTS  
The preparation works against histamine even through the skin. Redness after application 
may indicate a strong reaction with histamine. The reddening should diminishafter 
a short while without any discomfort. Ingestion of OZONFIX® results in 
gastrointestinal sterilization and diarrhea. Probiotics should be used.  
STORAGE 
OZONFIX® should be stored safely and securely, away from children under 3 years old 
and at room temperature in a  tightly closed, original container. 
Shelf-life of the product - 12 months from opening the package 
Manufacturer: ENERGOMAT Robert Matuszewski 
05-140 SEROCK, Cupel ul. Nadbużańska 4

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/absorbed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/into
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/transporting
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxygen
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ions
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dermis
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Oxygenates
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/histamine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ilirubin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/tissue
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/at
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/application
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/site
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Active
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxygen
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/directly
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/involved
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cellular
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/reactions
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Can
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/destroy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/pathogenic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/microorganisms
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acteria
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fungi
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/virus
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/inactivation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/soothes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/irritation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/protects
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/damaged
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mucous
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/membrane
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/against
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acterial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acterial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acterial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fungal
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/complications
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Released
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxygen
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ions
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/stimulate
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/production
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cytokines
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/It
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/makes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/epidermis
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/elastic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/APPLICATION
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/external
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/application
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/nails
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mucous
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/membranes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/can
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wherever
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/there
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/risk
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/pathogenic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/microorganisms
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/such
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fungi
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acteria
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/viruses
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/It
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/highly
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxidizing
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/preparation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/pain
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/itching
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/It
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/npleasant
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/effects
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ite
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/e.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/g.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/by
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ee
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mosquito
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/flies
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/It
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/operates
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/anti-allergic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/tissues
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/faster
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/rns
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/e.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/e.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/e.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sunburn
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/chemical
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Frostbite
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/In
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/case
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acne
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/number
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/due
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/faster
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/re
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/vitalization
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/protection
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/eczemas
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/against
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/acterial
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/complications
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/with
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/regular
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/application
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oil
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/perfectly
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/moisturizes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxygen
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ions
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/contained
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/it
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/protect
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/from
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/external
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/micro-world
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/e.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/g.
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/:
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/atopic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/psoriasis
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/supporting
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/,
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Eczema
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/diabetic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/foot
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/syndrome
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/edsores
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/For
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/diabetic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/foot
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/edsores
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/se
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/an
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oxygenator
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/also
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/prophylactic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/can
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/fresh
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/surgical
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wounds
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/revive
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/faster
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Immediate
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/destruction
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/viruses
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/such
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/herpes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/In
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oral
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mucositis
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/aphtha
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/thrush
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mycosis
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/also
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/intimate
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/organs
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Antibacterially
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/example
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ear
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/inflammation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/complications
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wounds
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/can
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cosmetic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/purposes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cellulite
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/absorption
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/subcutaneous
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/hematomas
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/DOES
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/NOT
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/IMMUNIZE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/THE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/MICRO-ORGANISMS
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/TO
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/ITS
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/EFFECTS
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/makes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/it
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/safe
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/preparation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/everyday
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/se
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OF
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/APPLICATION
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/should
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/applied
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sterile
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/manner
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/integrated
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dropper
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/pipette
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wound
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/its
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/environs
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/For
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/performance
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wound
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/should
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/clean
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/free
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/necrotic
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/tissue
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Use
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/times
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/day
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/minimum
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/days
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/For
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/shallow
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wounds
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dressing
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/may
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/not
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/applied
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/In
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/case
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/deep
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wounds
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/it
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/can
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/wet
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dressings
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/by
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/soaking
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sterile
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/or
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sterile
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/with
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/leaving
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/it
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/longer
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/period
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/SIDE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/EFFECTS
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/preparation
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/works
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/against
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/histamine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/even
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/through
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/skin
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Reduced
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/after
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/application
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/may
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/indicate
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/strong
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/reaction
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/with
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/histamine
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/reddening
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/should
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/after
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/without
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/any
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/discomfort
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Ingestion
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/results
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/gastrointestinal
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sterilization
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/diarrhea
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Probiotics
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/should
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/sed
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/STORAGE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/OZONFIX%C2%AE
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/should
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/be
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/stored
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/at
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/room
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/temperature
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/-
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/months
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/from
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/opening
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/package


 


