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Medozon paradont 10 ml
HEMPMED PHARMA

MEDOZON PARODONT ® cu 100% ingrediente
naturale organice.

Produs revolutionar obtinut  dupa 50 ani de cercetare medicala si farmacolgica internationala   .
Folosim  in premiera  ozonarea , ca mijloc de multiplicare de pana la 10 ori a efectelor benefice si
curative ale substantelor active din compozitia uleiurilor .

Boala parodontala sau “parodontoza” ori “parodontopatia”, cum este numita in limbaj de
specialitate, este o inflamatie a tesuturilor care sustin dintii: gingia si osul de sub ea. Aceasta
afectiune apare de obicei ca o forma mai usoara, numita gingivita (inflamaria gingiilor), care este
produsa de placa bacteriana ce nu este indepartata printr-un periaj zilnic eficient. Placa bacteriana
este alcatuita din bacteriile care se gasesc in mod obisnuit in cavitatea bucala si din resturi
alimentare iar daca nu este indepartata formeaza un strat pe dinti si pe gingii.

In timp placa bacteriana se transforma in tartru care afecteaza atat gingiile cat si osul care sustine
dintii. Gingiile capata o culoare rosu inchis si incep sa se retraga, permitand patrunderea bacteriilor
in zona osului care sustine dintii. Patrunderea bacteriilor in zonele de sub gingie este perceputa de
organism ca o amenintare, acesta mobilizand agenti care lupta cu bacteriile. Odata ce etanseitatea
gingiei a disparut apare un proces de lunga durata de lupta a organismului cu bacteriile care are ca
rezultat necroza (moartea) osului care sustine dintii. Tesutul osos se transforma intr-o structura
inerta care nu mai poate oferi suportul necesar sustinerii dintilor.

De aceea este foarte important sa recunoastem primele semene ale bolii: gingii dureroase, de
culoare rosie inchisa sau violet sau care au inceput sa se retraga si sangereaza

Cauza este exclusiv microbiana , existand insa si o predispozitie genetica , care se combina cu
factori favorizanti precum fumatul , stresul , boli imune , diabet.

 

MEDOZON PARODONT combina efectele benefice a 11 compusi:

1. Ulei de canepa bio, obtinut din presarea la rece a semintelor de canepa Cannabis Sativa
cultivate in sistem ecologic

Uleiul de canepa este deosebit de bogat in acizi grasi esentiali poli-nesaturati din familia omega.
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Acidul linoleic (omega-6) si alfa-linolenic (omega-3) vitali pentru organismul nostru sunt considerati
“grasimi sanatoase”, dar pentru ca acesta nu ii poate produce singur, trebuie sa ii procure din
alimentatie. Raportul dintre Ω3 si Ω6 in uleiul de canepa este de 3 la 1 si tocmai acesta este raportul
recomandat si confirmat de numeroase cercetari medicale.

2.  CBD este o abreviere pentru canabidiol si ar putea fi canabinoidul cel mai important
descoperit vreodata. Sistemul nervos uman contine un numar mare de receptori. Unul dintre
sistemele de receptori este numit sistemul endocanabinoid  (ECS) . Receptorii ECS se afla in
creier si in sistemul nervos periferic – maduva spinarii si nervi. In creier receptorii se afla in zonele
corticale responsabile de perceptie, concentrare, memorie si miscare.  De aceeas ECS este implicat
in reglarea multor procese fiziologice inclusiv senzatia de durere, stari afective diverse si in
controlul apetitului. In urma studiilor facute, CBD a fost catalogat drept anti-spasmotic , anti-
psihotic, anti-convulsiv, cu proprietati neuroprotectoare. In consecinta, folosirea uleiului CBD 
induce o stare de relaxare musculara si generala. CBD ajuta la reducerea stresului (ucigasul tacut
responsabil de multe boli) si creste rezistenta sistemului nervos.

CBD-ul este eficace în ameliorarea unei game largi de simptome si afecțiuni greu de controlat,
inclusiv: artrita reumatoida, diabet, adicții (alcoolism, tutun, etc), stres post-traumaric (PTSD),
epilepsie, infecții rezistente la antibiotice si tulburari neurologice.

3. OZONUL (O3) este asimilat in ulei sub forma de ozonite si are urmatoarele beneficii:

-detoxifiere - elimina toxinele din organism

-bactericid, virucidal si fungicid - ozonul contribuie la distrugerea virusilor, fungiilor si bacteriilor

-oxigenarea - creste semnificativ cantitatea de oxigen furnizata de tesut este eliminata anoxia

-imunomodulatoare - intareste sistemul imunitar, imbunatateste apararea organismului impotriva
factorilor nocivi

-anti-inflamator

- metabolismul crescut - procesele energetice accelerate in celule si metabolismul mai rapid si
calitativ al nutrientilor

-analgezic 

- trombolitic - ozoneaza si reduce vascozitatea coagularii sangelui si accelereaza absorbtia
cheagurilor de sange

- regenerativa - cresterea rezistentei pielii si mucoasei

4. Terpene - asigura efectul entourage al uleiului , o sinergie si un suport pentru celelalte
componente.

5. Uleiul esential de Turmeric are un puternic efect cicatrizant , antioxidant si antiinflamator

6. Uleiul esential de Oregano este considerat ca unul dintre cele mai puternice antivirale ,
antibacteriene si antifungice , distrugand si bacteriile rezistente la antibiotice

7.Uleiul esential de Rozmarin are efect antiseptic, bactericid potent, fungicid . Ajuta de asemenea
sistemul respirator si imbunatateste circulatia sangelui la nivelul mucoasei bucale .

8.Uleiul esential de Salvie este antifungic, lipolitic, anticelulitic, cicatrizant cutanat . Are rol in
oprirea singerarilor gingivale.
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9. Uleiul esential de Lamaie  este un bun cicatrizant, activator al leucocitozei (al globulelor albe in
apararea organismului), antianemic, antipruriginos, antireumatic, antiseptic general, antiscorbutic,
antisclerotic, antiveninos, antitoxic, febrifug, fluidifiant sanguin, hemostatic.

10.Uleiul esential de TeaTree este un dezinfectant natural puternic , antiseptic . Combate cu
succes placa bacteriana si tartrul .

11. Uleiul esntial de Cuisoare are efecte antimicrobiene , antifungice.

 

Ingrediente:Uleiuri esentiale bio ,ozonate

-Ulei de canepa  (Cannabis sativa)

-2,5% CBD (canabidiol)&terpene

- ULEI ESENTIAL DE TURMERIC (Curcuma Longa)

- ULEI ESENTIAL DE OREGANO (Origanum Vulgare)

- ULEI ESENTIAL DE ROZMARIN (Rosmarinus Officinalis)

- ULEI ESENTIAL DE SALVIE  (Salvia Officinalis)

- ULEI ESENTIAL DE LAMAIE (Citrus Limon Fruit)

- ULEIESENTIAL DE TEA TREE (Melaleuca Alternifolia)

- ULEI ESENTIAL DE CUISOARE (Eugenia Caroyphyllus)

Forma de prezentare : sticluta albastra de cobalt care asigura pastrarea efectelor benefice ale
uleiurilor ozonate 24 luni . Dotata cu pulverizator pentru aplicare facila. Continut net 10 ml.

Indicatii : MEDOZON PARODONT este un produs revolutionar care poate fi folosit ca ADJUVANT
in combaterea:

·SANGERARILOR GINGIVALE

·GINGIVITE

·PARODONTOZA

·ELIMINAREA PLACII BACTERIENE SI TARTRULUI

·STOPAREA RETRACTIEI GINGIVALE

Studiile stiintifice au demonstrat ca dupa 2 saptamani de utilizare , prin aplicarea pe periuta de dinti
a unei picaturi de Medozon Parodont , apoi aplicarea pastei de dinti si periajul 3-5 minute al dintilor
si gingiilor de cel putin 2 ori/zi , a fost stopata  retractia gingivala , fiind oprita din evolutie
parodontoza . Pentru rezultate mai bune se recomanda folosirea unei periute de dinti electrice.

Parodontoza poate fi doar oprita din evolutie , nu se poate vindeca , de aceea se recomanda folosirea
Medozon Parodont pentru tot  restul vietii .

Se recomanda folosirea Medozon Parodont si pentru prevenirea parodontozei , statistic fiind



demonstrat ca peste 80% din populatia globului peste varsta de 40 ani sufera de parodontoza .
Folosirea timp de 1 luna a Medozon Parodont , reduce riscul de declansare a parodontozei cu 90% .
Se recomanda reluarea curelor din 6 in 6 luni.

 

Utilizare: Pentru o eficienta maxima , produsul trebuie utilizat prin aplicarea pe periuta de dinti a
unei picaturi (un puf ca ajutorul pompitei pulverizatoare a sticlutei) de Medozon Parodont , apoi
aplicarea pastei de dinti si periajul 3-5 minute al dintilor si gingiilor de cel putin 2 ori/zi

Când folosiți uleiuri ozonate pentru prima oară, mirosul ar putea să vă  surprindă. S-ar putea să vă
amintiți mirosul proaspăt care poate fi creat după descărcarea fulgerului care produce ozon în
timpul unei furtuni. Simțul mirosului este unul dintre cele mai puternice simțuri pe care le avem și
este foarte subiectiv. Din acest motiv, unii oameni găsesc mirosul plăcut, în timp ce pentru alții ar
putea fi foarte puternic.

Pastrare: in ambalajul original, la loc uscat si racoros, ferit de soare cu temperaturi mai mici de
15°.

Reactii adverse: fiind un produs natural si neavand substante de sinteza, produsul este foarte bine
tolerat, dar daca apar reactii alergice acestea dispar la intreruperea tratamentului.

Precautii:
A nu se lasa la indemana copiilor.


