
30 Ампули по 10мл
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

Вероятно, Първата 
Хранителна Добавка
 с микрокапсулиран 

Озон, в света...*
* Фундаментална Галенична Манипулация за Предотвратяване на Бързото Разпадане на Озона



Озонотерапията
Състои се от набор от техники, които използват Озона, като 
терапевтично средство. Индукцията на Озон в организма може да 
се осъществи по различни начини, в зависимост от патологията, 
която ще се третира.

Терапевтичните показания за използване на Озона се основават на 
предположението, че ниските концентрации на Озон могат да изпълнят 
важни функции в клетката. На молекулно ниво са демонстрирани различни 
механизми на действие, които поддържат клиничните  тестове на тази 
терапия.

Съществуват концентрации плацебо, терапевтични и токсични. Доказано е, 
че концентрациите от 10 или 5 мг/мл, или още по-ниски, упражняват
терапевтични ефекти с широк обхват на сигурност.
Затова, в момента се приемат терапевтични дози вариращи между 5 и 60
мг/мл. За тази скала на дозата, включваме техники за локално и системно 
приложение. 

ActivOzone PREMIUM60
Може да предпази  ранното  освобождаване на Озон, тъй като е 
обект на молекулно микрокапсулиране. 

Този процес позволява прехода на озонираните триглицериди 
през стомаха, без да има намеса от високата киселинност, които са 
абсорбирани, след прехода им през дванадесетопръстника, в 
тънкото черво.

Този озониран комплекс преминава чревната стена.
Обикновено следва пътя на лимфата, за да се разпространи в 
последствие в зоните-Диана (Target cell) на организма.

ActivOzone PREMIUM60 е хранителна добавка 
с качество “PREMIUM”, направена за всички хора, желаещи да 
започнат или допълнят  терапия с Озон , както и да подсилят други 
прилагани  терапии с или без него.

ActivOzone PREMIUM60 е продукт представен във
форма на ампули придобит, чрез насищане на олио от Olea europaea 
(маслина плод), който прави връзка на Озона с опашките на мастните 
киселини на глицеридите на растителното олио (липидно озониране).

ActivOzone PREMIUM60 е резултат от 7 години
 изследвания и развитие.

How insignificant and
small are three atoms ...
but together they have
an amazing power!



Вероятно, Първата 
Хранителна Добавка 
Микрокапсулиран 
Озон, в Света...

How insignificant and
small are three atoms ...
but together they have
an amazing power!

История на Озона в 
сферата на 
Медицината
Озонът е бил открит за пръв път през 1840 г. oт немския 
химик Christian Friedrich Schönbein. 
През 1857г. , немеца Werner Von Siemens е разработил 
първия генератор на Озон. Въпреки това, първата 
информация за Озона, като пречистващ кръвта, не излиза 
до 1870 г.
През 1902г., J. H. Clarke  публикува в Лондон" Практически 
Наръчник за Лекари ", който описва полезността на 
озонираната вода при третиране на някои здравословни  
проблеми.

От тогава, използването на Озона за различни  терапевтични цели, 
не е спряло да се развива. Често се използва в страни, като 
Германия, Австрия, Китай, Куба, Испания, САЩ, Франция,
Индия, Италия, Япония, Мексико, Англия, Русия и Турция, между 
други.

В момента, хиляди лекари и професионалисти от цял свят 
препоръчват и практикуват  Озонотерапията

Свойства и 
Въздействие на 
Озона
Способността му да стимулира циркулацията се използва 
при третиране на нарушения на  кръвообращението и също 
се включва при  рехабилитация на органични функции.

Когато се поставя в ниски концентрации,се увеличава 
устойчивостта на  организма, тоест, Озонът  активира  
имунната система.

Като отговор на това активиране, чрез Озона, имунните клетки на 
човешкото тялото  произвеждат  едни "специални куриери"  
наричани цитокини (включително важни посредници, като 
интерфероните или интерлевкините). Те информират  други имунни 
клетки, отключвайки серия от положителни промени в цялата 
имунна система, която е стимулирана да се противопостави, 
например, на болести.
 
Това означава, че използването на Озона е изключително полезно 
за активиране  на имунитета при имуносупресирани пациенти.
Следователно, малките количества на Озон активират 
антиоксидантите и хващат свободните радикали на организма.

Бележка: Трябва да се отбележи, че подобно на други фармацевтични практики, 
Озонотерапията трябва да се извършва от специалисти. Въпреки това, 
практически не съществуват  вторични ефекти.



Продукт, сложен от технологична гледна точка…
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Абсорбиране и Освобождаване на ActivOzone PREMIUM 60 
Молекулното микрокапсулиране позволява преминаването на озонираните глицериди през стомаха, без да има намеса 
от високата киселинност. Озонираните и микрокапсулирани глицериди се освобождават от молекулата на 
циклохептамилоза, след преминаването през дванадесетопръстника, в тънкото черво.

След като, глицеридите са абсорбирани през стената на тънкото черво, Озона продължава по пътя на лимфата,
което позволява една оптимална бионаличност
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Галенично Трансформиране с Молекулно Микрокапсулиране 
Суровината, с изключително качество и повишената концентрация на Озон, е от съществено значение за галеничния 
продукт да бъде сигурен и ефикасен.

Чрез един сложен процес на галенично обработване, озонираните глицериди на маслото се включват молекулно в 
циклохептамилоза.

Опашките на мастните киселини на липида (олио) имат афинитет с липофилната зона (хидрофобна) на 
циклохептамилозната молекула, докато хидрофилната част на липида (глицерол) има афинитет към обвиващата го 
водна среда.

Тази галенична манипулация е съществена за избягване на ранното освобождаване на Озона.

4.1

Липидно Озониране
Озона се абсорбира в органична матрица предоставена от Olea europaea (олио от маслина) с високо качество. В тази фаза 
на производство, Озона се свързва с опашките на мастните киселини на глицеридите на олиото, чрез ковалентни връзки 
и на Van der Walls ( подобно процеса на липидно  хидрогениране).

Процеса позволява поставянето на Озона в една полезна и сигурна форма. По този начин може да се извърши следващата
трансформация в галенична форма.

3.1

Тънко Черво Епителна Тъкан Лимфен Капиляр



Основни 
предимства на 
Озонотерапията

• Бори се с вируси, бактерии, дрожди, 
гъбички и протозои

• Стимулира имунната система 
• Подобрява кръвообращението 
• Изчиства кръвта и лимфата 
• Нормализира производството на 

хормони и ензими
• Намалява възпалението 
• Намалява болките 
• Регулира нервната система 
• Подобрява мозъчната функция и 

паметта 
• Окислява токсините, разрешавайки 

отделянето на тежки метали
• Предпазва и се бори с дегенеративни 

заболявания 
• Предпазва и се бори с автоимунни 

заболявания

Свойствата на Озона определят и неговото приложение. Това 
включва голям брой заболявания, при които Озонотерапията 
е полезна, като самостоятелна или подпомагаща терапия.
Озонотерапията е друг важен инструмент за 
подобряване на здравето

Ползи от 
ActivOzone
PREMIUM60
• Контролирано освобождаване на Озон в 
   организма, чрез молекулно 

микрокапсулиране.

• Състои се от системна индукция на Озон в 
ниски концентрации: 

• Стимулира организма да развие механизми 
за отговор срещу оксидативния стрес. 

• Подобрява реакцията на пациента при 
следващи индукции на Озон със средни и 
високи концентрации.          

• Позволява продължаване на терапията с 
Озон след локално поставяне или между 
интервалите им.      

• Подсилващо ефекта (адювант) при 
комбинация  с други терапевтични 
практики/техники.    

• Оптимална бионаличност  и безопасни 
ефекти.

Бележка: Тази хранителна добавка не е заместител на локалните 
апликации на Озон. Единствено действа, като подсилващо 
действието (адювант), когато бъде препоръчано от квалифициран 
здравен специалист.

www.activozone.eu • S&K COMPANY LTD  • Telf.: (+359) 2 426 8850 • www.phytoenjoy.eu
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