oliv
SKŁAD:
Kwasy tłuszczowe: oleinowy, linoleinowy, palmitynowy, stearynowy, α-linoleinowy i ozonoidy oligomeryczne
tych kwasów (polinadtlenki), jony tlenu
nie mniej niż 4,9g/l
WŁAŚCIWOŚCI
OZONFIX oliv ma bardzo zbliżone
właściwości bio-bójcze do czystego
ozonu. Spełnia warunki normy PN-EN
1040:2006: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
Produkt jest JAŁOWY.
Jest naturalnym filtrem, SPF=7,5
OZONFIX oliv doskonale wchłania
się w skórę, transportując do skóry
właściwej jony tlenu.
Utlenia histaminę i wolną hemoglobinę, dotlenia tkanki w miejscu
zastosowania. Aktywny tlen wchodzi
bezpośrednio w reakcje komórkowe.
Przyspiesza metabolizm w miejscu
zastosowania. Może być wykorzystywany do niszczenia mikroorganizmów
chorobotwórczych: bakterii, grzybów,
dezaktywacji wirusów.
OZONFIX oliv łagodzi podrażnienia,
zabezpiecza
uszkodzoną
skórę
(błonę śluzową) przed powikłaniami
bakteryjnymi, grzybiczymi. Znosi ból
i świąd.Uwalniające się jony tlenu

stymulują wytwarzanie cytokin, co
sprzyja ziarninowaniu ran. Uelastycznia naskórek.
ZASTOSOWANIE
WYŁĄCZNIE do zastosowania zewnętrznego na skórę, paznokcie
i błony śluzowe, bez ograniczeń wiekowych.
Zmniejsza przykre efekty w przypadku ukąszenia np. przez pszczołę,
komara, meszki itp. Działa antyalergicznie, przeciwzapalnie.
W przypadku odparzeń np. pieluszkowych, poparzeń słonecznych,
chemicznych, od naświetlań bombą
kobaltową. Odmrożeń. Dotlenione
tkanki szybciej się rewitalizują.
W przypadku trądziku, relatywnie
zmniejszają ilość wyprysków, ze
względu na szybszą rewitalizację
skóry i zabezpieczenie wyprysków
przed powkłaniami bakteryjnymi
(przy regularnym stosowaniu).
U osób ze skórą atopową, łuszczycą
(wspomagająco), egzemą, w zespole
stopy cukrzycowej, przy odleżynach.
OZONFIX oliv doskonale nawilża
skórę, a zawarte jony tlenowe zabezpieczają skórę przed mikro światem
zewnętrznym, dotlenia. W przypadku
odleżyn i stopy cukrzycowej stosować
jako dotleniacz także profilaktycznie.
OZONFIX oliv można stosować na

świeże rany pooperacyjne, szybciej
się rewitalizują.
Błyskawiczne niszczenie wirusów np.
opryszczki, nie pozwala na tworzenie
się zmian na ustach, a jeśli już są to
przyspiesza ich rewitalizację. Podobnie może zadziałać w przypadku ospy
wietrznej, dodatkowo znosi świąd.
Stosować w zapaleniu błon śluzowych
jamy ustnej, pleśniawkach, grzybicy,
również na narządach intymnych.
Antybakteryjnie np.: zapalenie ucha,
powikłania na ranach.
OZONFIX oliv można stosować do
celów kosmetycznych. Ujędrniania, dotlenienia skórę (Infuzja tlenowa), do walki z cellulitem. Przyspiesza wchłanianie
się krwiaków podskórnych, wybroczyn
(zastosować od razu po incydencie, nie
działa na istniejące siniaki).
OZONFIX oliv jest jałowy, a zatem
można go stosować na otwarte rany.
Dezynfekcja paznokci po zdjęciu „hybrydy”, wycinaniu skórek, po depilacji
i innych inwazyjnych zabiegach na
ciało (peeling, mezoterapia, Plasma
Complex itp.), znosi ból i przyspiesza
rewitalizację, zabezpiecza przed powikłaniami bakteryjnymi i grzybiczymi.
OZONFIX oliv NIE UODPARNIA DROBNOUSTROJÓW NA SWOJE DZIAŁANIE, co czyni go bezpiecznym preparatem do codziennego użytku.
SPOSOBY APLIKACJI
Dezynfekcyjnie, OZONFIX oliv należy
nanieść w sposób jałowy za pomocą
zintegrowanego z opakowaniem pipetykroplomierza OZONFIX oliv na ranę
i jej okolice. Dla lepszego działania
preparatu rana powinna być czysta
i pozbawiona tkanek martwiczych.

Stosować 2 do 3 razy dziennie przez
okres minimum 5 dni. Przy ranach
płytkich można nie stosować opatrunku,
tylko lekko wetrzeć. Przy ranach
głębokich stosować do tzw. opatrunków
mokrych poprzez nasączenie jałowej
gazy OZONFIX oliv i pozostawienie
na dłuższy okres. Opatrunki zmieniać
co najmniej raz dziennie. OZONFIX oliv
może służyć do czyszczenia ran.
Kosmetycznie OZONFIX oliv lepiej
działa po zastosowaniu na suchą skórę.
EFEKTY UBOCZNE,
PRZECIWWSKAZANIA
Preparat działa przeciwhistaminowo,
nawet przez skórę. Zaczerwienienie
po zastosowaniu OZONFIX oliv może
świadczyć o silnej reakcji z utlenianą
histaminą. Zaczerwienienie powinno
ustąpić po kilkudziesięciu minutach bez
odczucia dyskomfortu.
Połknięcie OZONFIX oliv skutkuje wyjałowieniem przewodu pokarmowego
i biegunką. Należy zastosować probiotyki.
PRZECHOWYWANIE
OZONFIX oliv należy przechowywać
bez dostępu światła i wody w temperaturze pokojowej w szczelnie
zamkniętym opakowaniu.
Trwałość preparatu- 12 miesięcy od
otwarcia opakowania.
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oliv
COMPOSITION:
Fatty acids: oleic acid, linolenic acid,
palmitic acid, stearic acid, α-linolenic
acid and oligomeric ozonides of these
acids (polyperoxides), oxygen ions not
less than 4,9 g/l.
PROPERTIES
OZONFIX oliv has very similar biocidal
properties to pure ozone.
This product meets the standards of
PN-EN 1040:2006: Chemical disinfectants and antiseptics.
OZONFIX oliv is STERILE.
It is a natural sunscreen, SPF=7,5
This product is perfectly absorbed into
the skin, transporting oxygen ions into
the dermis.
It oxidizes histamine and free hemoglobin, oxygenates tissues at the site
of application. Active oxygen is directly
involved in cellular reactions.
It accelerates metabolism at the site
of application, it may be used for virus
inactivation and for killing pathogenic
microorganisms such as bacteria and
fungi. OZONFIX oliv soothes skin irritation, protects damaged skin (mucosa) from bacterial and fungal complications.
It eliminates pain and itching.
The released oxygen ions stimulate
the production of cytokines, which pro-

motes wound granulation.This product
makes the epidermis more flexible.
APPLICATION
This product can ONLY be used for external use on the skin, nails and mucous
membranes. There are no age restrictions.
OZONFIX oliv reduces the unpleasant
effects of, for example, bee, mosquito
and blackfly bites. It has anti-allergic
and anti-inflammatory effects.
It can be applied in the case of diaper
dermatitis, sunburn, chemical burn, irradiation with the cobalt bomb, frostbite.
Oxygenated tissues revitalise faster. In
the case of acne, they relatively reduce
the number of pimples due to faster
skin revitalization and protection of the
pimples against bacterial complications
(when used regularly).
For those with atopic skin, psoriasis
(when used as a supportive product),
eczema, diabetic foot syndrome or bedsores.
OZONFIX oliv perfectly moisturizes the
skin and contained oxygen ions protect
the skin from the external microenvironment. The skin is oxygenated. In the case
of bedsores and diabetic foot, OZONFIX
oliv should be used as an oxygenator
(also preventively).
This product can be applied to fresh postoperative wounds – they revitalise faster.

Thanks to instant killing of viruses, such
as herpesviruses, this product prevents
from the formation of lesions on the
lips. If they already are, OZONFIX oliv
accelerates lip revitalization. This product can work for chickenpox in a similar
way; it additionally eliminates itching.
Apply OZONFIX oliv in the case of oral
mucositis, oral candidiasis, fungal infection (also on genital area).
Because of its antibacterial properties,
this product can also be applied in the
case of, for example, otitis, complications of wounds.
OZONFIX oliv can be used for cosmetic
purposes, firming the skin, skin oxygenation (oxygen infusion), fighting cellulite.
This product accelerates the absorption
of subcutaneous hematoma and petechiae (apply OZONFIX oliv immediately
after the incident, as it does not work on
existing bruises).
OZONFIX oliv is sterile. Therefore it can
be applied to open wounds.
This product can be used as a disinfectant after the removal of hybrid manicure
from nails, cuticle cutting, depilation and
after other invasive body treatments
(peeling, mesotherapy, Plasma Complex, etc.) – OZONFIX oliv relieves pain
and accelerates revitalisation, protects
against bacterial and fungal complications.
OZONFIX oliv is a safe product for everyday use because it DOES NOT MAKE
MICROORGANISMS RESISTANT TO
ITS EFFECTS.
APPLICATION METHODS
For disinfection use, OZONFIX oliv
needs to be applied in a sterile environment using the OZONFIX oliv pipette

dropper (included in the package) on
the wound and its surrounding area.
A hint for the product to work better:
the wound should be clean and free
of necrotic tissue. Apply this product 2
to 3 times daily for at least 5 days. In
the case of shallow wounds, there is
no need to apply a dressing – just rub
OZONFIX oliv lightly. For deep wounds,
apply wet dressings by soaking a sterile
gauze in OZONFIX oliv, leaving it on for
longer time. Change dressings at least
once a day. OZONFIX oliv can be used
for cleansing wounds.
Cosmetically OZONFIX oliv works better when applied to dry skin.
SIDE EFFECTS,
CONTRAINDICATIONS
This product has an antihistamine effect, even through the skin. Redness after the application of OZONFIX oliv may
indicate a strong reaction with oxidised
histamine. The redness should subside
after several minutes without any feeling of discomfort.
Ingestion of OZONFIX oliv results in depletion of the gastrointestinal tract and
diarrhoea. Probiotics should be used.
STORAGE
Store OZONFIX oliv away from light
and water. Keep it at room temperature
in a hermetically sealed package.
Shelf life of the product – 12 months after opening of the package.
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