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O QUE É OZÔNIO?

ÓLEO DE GIRASSOL OZONIZADO

Ozônio (O3) é um gás presente na estratosfera do nosso planeta.
Além de ser um gás que nos protege contra os raios UV [altamente
destrutivos – oriundos do sol –] ajuda a manter o equilíbrio
biológico da Terra. Sendo, pois, altamente benéﬁco para os
humanos e animais em geral.

O óleo de girassol é um veículo usado para transportar o ozônio
que poderá ser usado em diversos problemas relacionados à
saúde. Geralmente é mais utilizado como uso tópico.

É um dos oxidantes mais potentes e também um poderoso
germicida. Possui larga utilização na medicina, processos
industriais, tratamentos de águas, alimentos, entre outros.
O O3 é um gás nocivo apenas para as vias respiratórias, devemos
ter cautela em sua utilização na forma “pura” (mistura oxigênio e
ozônio).
O QUE É OZONOTERAPIA?
É uma técnica que utiliza uma mistura dos gases oxigênio (O2) e
ozônio (O3) com ﬁnalidade terapêutica. Deve ser utilizada apenas
por proﬁssionais capacitados, pois em altas doses pode ser letal.
As aplicabilidades da ozonoterapia são elevadas a um grande
número de patologias, uma vez que o gás O3 possui propriedades
anti-inﬂamatórias, antissépticas, de modulação do stress oxidativo,
melhora da circulação periférica e da oxigenação.
De todas as terapias médicas existentes, o ozônio encontra-se
sendo a mais segura de todas, contando com uma margem de erro
de 0,0007%. Possui comprovação cientíﬁca no uso de mais de 262
enfermidades.

Vários tipos de óleos foram testados por especialistas na área
médica e concluiu-se que o óleo de girassol é o melhor para ser
ozonizado e, consequentemente, transportar o ozônio.
O Óleo de girassol passa por um processo de ozonização para
manter as propriedades especiais do ozônio (O3), dessa forma
pode ser utilizado com propósitos benéﬁcos tanto em humanos
como em animais.
Para que o óleo ozonizado seja eﬁcaz, é preciso utilizar uma
máquina especíﬁca, com dosagem e tempo precisos, garantindo
assim um produto de qualidade.

Quais os males que esse produto pode causar?
Não há registros de danos causados à saúde na utilização de óleo
de girassol ozonizado.
COMPOSIÇÃO: Cada frasco de 30ml é composto por Óleo de
Girassol Ozonizado.
Cuidados de armazenamento: Esse produto deve ser mantido
refrigerado para melhor durabilidade (de até 1 ano a partir da data
de fabricação). Mantenha o frasco fechado ao abrigo da luz solar.

“A ozonoterapia reestabelece o estado de equilíbrio do corpo,
podendo ser usado em qualquer condição médica, independente
do diagnóstico”
(Dr. Lair Ribeiro)

Prazo de validade: Conﬁra sempre o prazo de validade do
produto. Não utilize se estiver com o prazo de validade vencido.

APLICABILIDADE DA OZONIOTERAPIA

Interrupção do uso: Não são conhecidas contraindicações ou
reações adversas. Caso haja alguma reação é recomendável a
suspensão do uso do produto.

É uma terapia que além de muito segura possui baixo custo, sem
toxicidade, promove efeitos favoráveis levando à cura de inúmeras
doenças, tanto crônicas como agudas: doenças autoimunes,
câncer, doenças infecciosas, doenças inﬂamatórias, dor aguda e
crônica, doenças cardiovasculares.
Dentre todas as patologias, algumas que possuem melhores
resultados são: hérnia de disco, dores articulares, feridas
vasculares e diabéticas, ﬁbromialgia, artroses, problemas
articulatórios, estimula o sistema imunológico, melhora o
metabolismo etc.
A ozonoterapia é usada há décadas em diversos países: Alemanha,
Bulgária, Canadá, Cuba, França, Hungria, Itália, Israel, Japão,
México, Polônia, Rússia. Porém, no Brasil existe uma luta muito
grande do CFM (Conselho Federal de Medicina) em não querer
adotar tal terapia, pois existe uma indústria muito forte e lucrativa
no Brasil focada na doença e não na saúde.

Efeitos colaterais: Não há registros de efeitos colaterais com o
uso desse produto.
CUIDADO: Não utilize o óleo ozonizado nos olhos.
MANTENHA ESSE PRODUTO FORA
DO ALCANCE DE CRIANÇAS

ALGUMAS INDICAÇÕES PARA O ÓLEO DE GIRASSOL OZONIZADO

prevenir a formação de bolhas.

• Uso desodorante: Aplicar 1 ou 2 gotas de óleo em cada área da
axila todos os dias. Esse é um dos desodorantes mais eﬁcazes, não
tóxico, especialmente para aqueles com fortes problemas de odor.

• Dores de dente: Passar 1 a 2 gotas de óleo com ozônio na
gengiva ao redor do dente dolorido. Usar de 2 a 3 vezes ao dia. Isso
ajuda a dor parar rapidamente. Para melhor resultado, utilize uma
ﬁna camada de algodão, pingue algumas gotas e coloque no dente
afetado. A saliva remove mais facilmente o óleo e assim o mantem
por mais tempo.

• Acne: Lave o rosto e aplique o óleo duas vezes ao dia. O óleo
ajuda a melhorar a circulação e a desintoxicar a pele, além de evitar
manchas e matar bactérias, acabando, portanto, com a infecção.
Também pode ser utilizado apenas no local da acne.
• Contusões: Aplicar o óleo no local contundido. Ele ajuda a reduzir
inﬂamações, curar tecidos celulares e acelerar o processo de
cicatrização.
• Pé de atleta: Aplicar o óleo após limpar os pés e os calos. Usar de
2 a 3 vezes ao dia. O ozônio possui fortes propriedades
antifúngicas.
• Lábios rachados: Aplicar diretamente nos lábios para incentivar o
rápido processo de regeneração do tecido labial.
• Caspa: Ministre 20 gotas de óleo com uma pequena quantidade
de xampu. Deixar no couro cabeludo por 5 a 10 minutos. Em
seguida, lave e enxágue.
• Corte, feridas e úlceras varicosas: O óleo com ozônio é um
remédio de primeiros socorros para todos os tipos de pele:
abrasões ou feridas, devido às excelentes propriedades
antissépticas e de cicatrização. É um leve anestésico e incentiva um
rico ﬂuxo de sangue para a área daniﬁcada. Aplicar 2 vezes ao dia.
• Dermatite/Eczema: Aplicar o óleo nas áreas afetadas da pele 2
vezes ao dia. A coceira possui um rápido alívio e em até 24 horas
sumirá por completo. Após desaparecer a dermatite e eczema,
continue passando por mais 3 dias para completa normalização da
área afetada.
• Assaduras: Aplicar diretamente na área afetada. O óleo ajuda no
alívio da dor, inﬂamações e promove a cura. Aplicar 2 a 3 vezes ao
dia.
• Dor de ouvido: Massageie com o óleo ao redor da área dolorida
para o alívio da dor. Pingar algumas gotas do óleo em uma bola de
algodão pequena e colocar suavemente no lado externo do ouvido.
Deixar no local por 1 hora.
• Hemorroidas e ﬁssuras: Aplicar o óleo na área anal para ajudar a
aliviar a coceira, dor e irritação. Aplicar 2 a 3 vezes ao dia.
• Desintoxicação do fígado: O óleo pode ser massageado,
levemente, sobre a área do fígado, no lado direito por baixo da
caixa torácica, para promover e ajudar a desintoxicação.
• Picadas de insetos: Aplicar o óleo na área afetada e esfregar
levemente. Ele ajuda a tirar a coceira da picada de forma rápida;
age como antisséptico, ajuda a aliviar a dor promovendo a cura.
• Dores musculares: Massagear suavemente o óleo nas áreas
afetadas para ajudar a aliviar espasmos musculares, cãibras e dor.
O ozônio é especialmente útil para dor lombar e dor de garganta.
• Fungos de unha: Cortar a unha e em seguida aplicar o óleo. O
fungo não sobrevive na presença de ozônio. Aplicar 1 gota 2 vezes
ao dia. Para maior eﬁcácia, aplique algumas gotas do óleo em uma
ﬁna camada de algodão e coloque no local protegido por gaze.
• Herpes Zoster: O óleo ajuda a curar lesões na pele rapidamente,
parar a dor e suavizar a pele. Aplicar 2 a 3 vezes ao dia até que a
lesão desapareça.
• Queimaduras: O óleo pode ajudar a proporcionar alívio imediato
da brotoeja, queimaduras solares e pele inﬂamada, devido as suas
excelentes propriedades curativas. Ele também pode ajudar a

• Remoção de tártaro, Gengivite e outros problemas bucais:
Faça bochechos em jejum com 20 gotas do óleo por 15 minutos.
Pode ser feito até 3x ao dia, sempre de estômago vazio, o óleo
deverá ﬁcar esbranquiçado como leite. Após o tempo terminado,
cuspa e logo em seguida escove os dentes e lave bem a boca. Não
engula o óleo, pois após o procedimento estará repleto de
bactérias.
• Amigdalite/Dor de garganta: Passar 1 gota externamente em
cada lado da garganta e pingar 1 gota em cada lado dentro da
garganta. Usar de 3 a 4 vezes ao dia até normalizar.
• Aftas: Seque o local da afta com uma bola de algodão e aplique 1
gota do óleo antes de dormir. Pode ser aplicado várias vezes ao dia.
A recomendação antes de deitar para dormir é beneﬁciada por não
estar falando ou comendo algo, o que ajuda a manter o óleo no
local por mais tempo. Para maior eﬁcácia, utilize uma ﬁna camada
de algodão com algumas gotas do óleo e coloque no local da afta.
• Sinusite: Pingar 1 gota do óleo em cada narina e inspirar. Em
crise, repetir o processo de 3 a 4 vezes ao dia.
*Após aberto, mantenha refrigerado para melhor conservação do
O3 (ozônio) no óleo de girassol.
Observação: Não há necessidade de esfregar o óleo no local
desejado, basta passá-lo naturalmente, sem utilizar de força, e
espalhá-lo. O óleo será rapidamente absorvido pela pele.
Site: ozonio.org
Contato: oleo@ozonio.org

