


São 20 anos estudando e desenvolvendo tecnologia de Ozônio para saúde!

Nossa linha de cosméticos à base de Óleos Ozonizados nasceu para levar os múltiplos benefícios do 
Ozônio medicinal para o dia a dia das pessoas.

Queremos proporcionar beleza mais saudável e limpa, levando os verdadeiros benefícios do Ozônio 
com efi cácia garantida pela ação efetiva dos Óleos Vegetais Ozonizados.

Unida a ingredientes confi áveis, veganos e com alto índice de qualidade cosmética, a Ozoncare possui 
formulações desenvolvidas por químicos e farmacêuticos especialistas na área com mais de 20 anos 
de experiência. 

Estamos alinhados com as melhores práticas de fabricação determinadas por órgãos reguladores 
nacionais e internacionais, além de todos os produtos possuírem testes dermatológicos e de efi cácia 
clínica.

O uso a longo prazo de cosméticos que possuem ingredientes e conservantes prejudiciais à saúde 
podem causar danos indesejáveis. Acreditamos que as escolhas diárias fazem diferença na saúde como 
um todo, por isso somos criteriosos na seleção de nossos ingredientes e ativos. 

Nossos produtos são livres de: parabenos, derivados de petróleo, triclosan, sulfatos, corantes sintéticos, 
GMO, entre outros ingredientes potencialmente tóxicos.

Levar saúde com Ozônio para a vida das pessoas, embasados em ciência e sustentabilidade 
através de uma linha de cuidados com a pele e corpo surpreendentemente efi caz e segura.

Óleos criteriosamente fabricados a partir de um rigoroso processo de ozonização 
controlado e padronizado.

Fórmulas que potencializam a ação do Óleo Ozonizado.

A essência Ozoncare 



Sérum Facial
Nutritivo
Harmonização Orofacial

Espuma de
Limpeza
Harmonização Orofacial

Óleo de Oliva Ozonizado,
D-Pantenol, Extrato de Tulsi,
Algas verdes.

Óleo de Oliva Ozonizado,
Tensoativos suaves, 
Extratos vegetais.

• Hidrata, nutre e acalma a pele;
• Tecnologia 360º: Hidratação 
cutânea e subcutânea;
• Pode ser usado imediatamente 
após procedimentos faciais;
• Eficácia comprovada: 
26,3% de aumento da síntese 
de colágeno potencializando
a nutrição da pele.

• Limpa a pele profundamente;
• Não necessita enxágue;
• Indicado pré e pós
procedimentos faciais;
• Não resseca e não agride a pele;
• Ação bactericida;
• Eficácia comprovada: 
99,5% de redução da carga 
microbiana.



Creme
hidratante
Facial
Pró-Aging
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Ácido Hialurônico, 
D-Pantenol, Aloe Vera.

• Formulação com ácido hialurônico, que  
intensifica a ação regeneradora do óleo 
ozonizado; 
• Hidrata e protege das agressões diárias,  
acalma e refresca a pele; 
• Eficácia comprovada (após 30 dias de uso): 
61% de melhora das rugas tipo 
pé-de-galinha
64% de melhora em sulcos nasolabiais
67% de melhora das rugas na testa
70% de melhora na elasticidade
76% de melhora na firmeza
82% de melhora na hidratação.

Creme dental
Ozonizado
Óleo de Oliva Ozonizado,
Extrato de Calêndula,
Óleo essencial de Melaleuca,
Grapefruit, Limão Tahiti.
Sem Parabenos.

• Sem flúor;
• Auxilia na prevenção de            
inflamações e infecções da 
cavidade bucal;
• Previne formação de
placa bacteriana;
• Formulado com ativos naturais;
• Indicado para dentes  
e gengivas sensíveis.



Óleo
Multifuncional
Corporal
Óleo de Girassol Ozonizado, 
Vitamina E e AGE (ácidos graxos essenciais).

• Desenvolvido para potencializar a cicatrização de 
inúmeros tipos de feridas e lesões da pele;
• Favorece o aumento da permeabilidade da barreira 
da pele, permitindo passagem de nutrientes entre as 
células;
• Aumenta a resposta imune, acelerando o processo 
inflamatório, e consequentemente estimulando o
processo de cicatrização;
• Pode ser usado pós corte cirúrgico, nas escaras em 
pessoas acamadas e como dermoprotetor em casos de 
pele sensível;
• Previne contaminação de fungos e bactérias e evita o 
ressecamento e a descamação cutânea;
• Queimaduras de primeiro e segundo grau.  

Derma Creme
Regenerador
Óleo de Oliva Ozonizado,
D-Pantenol, Manteiga de Karité,
Extrato de Portulaca e de Rhodiola.

• Promove aceleração no processo 
de cicatrização;
• Tratamento auxiliar em áreas 
sensibilizadas, descamadas e     
ressecadas;
• Remove microrganismos;
• Eficácia comprovada: 
53% de redução no tempo
de cicatrização.



Creme  para os  
Pés
Óleo de Girassol Ozonizado, 
Manteiga de Karité, 
Óleo de Melaleuca.

• Promove hidratação intensa e regeneração 
para pés muito secos e com rachaduras. 
• Deixa a pele macia, nutrida, hidratada e 
mais flexível;
• Possui toque seco, sem a sensação de filme 
pegajoso na pele;
• É um potente regenerador celular, 
proporciona extrema hidratação, nutrição 
e elasticidade à pele, além de proteger das 
agressões externas;
• Possui propriedades anti-inflamatórias e 
antissépticas, combatendo fungos, bactérias 
e vírus;
• Trata e previne a descamação cutânea.

Fluido para 
Unhas &  
Cutículas
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Vitamina E, Óleo de Melaleuca.

• Ideal para recuperar e regenerar unhas 
com micose, devolvendo a vitalidade para as 
lâminas danificadas;
• Possui atividade antimicrobiana, 
antioxidante e protetora, além de ação 
regeneradora e cicatrizante;
• Age como um potente fungicida (destrói o 
fungo) de amplo espectro para uso tópico,
com alto poder de penetração;
• Age como hidratante e fortalecedor. 
• Cicatrizante e analgésico;
• Ativa a microcirculação e estimula o
crescimento saudável das unhas;
• Regenera a unha descamativa e quebradiça
• Não mancha o esmalte;
• Age como hidratante e fortalecedor. 



Shampoo 
em Creme
Multifuncional
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Vitamina E, blend de óleos vegetais, 
Chia, Jojoba e Girassol.

• Multifuncional: limpa, condiciona, ação 
anticaspa e antioxidante;
• Ação antisséptica, adstringente e purificante;
• Esferus Ozone: tecnologia exclusiva 
Ozoncare, que permite a ação do Ozônio  
diretamente no couro cabeludo;
• Trata dermatite seborreica, caspas, coceira
descamação, vermelhidão e oleosidade;
• Ação altamente reparadora e nutritiva;
• Auxilia na oxigenação do couro cabeludo;
• Eficácia comprovada (após 30 dias de uso): 
88% dos participantes apresentaram redução 
na quantidade de caspa.

Fluido de
Massagem
Óleo de Girassol Ozonizado, 
Arnica, Aloe Vera.

• Promove recuperação das fibras musculares 
após atividades físicas;
• Eficaz na terapêutica de contusões, dores 
reumáticas, hematomas, escoriações e torcicolo;
• Age diminuindo edemas (inchaços);
• Indicado para pernas cansadas, após um longo 
período em pé;
• Alívio no desconforto provocado pelas varizes;
• Possui ação refrescante no local da aplicação 
e alta permeação dos ativos, proporcionando 
melhora imediata;
• Auxilia na melhora da microcirculação;
• Excelentes propriedades anti-inflamatórias e 
analgésicas. 



Espuma de
Higiene Íntima
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Ácido Lático, Agascalm.

• Limpeza delicada e calmante;
• Mantém o pH da mucosa vaginal em   equilíbrio
(em torno de 4,0, seguindo a  recomendação da 
Sociedade Brasileira  de Ginecologia e Obstetrícia);
• Ação reparadora, auxilia na oxigenação tecidual;
• Proporciona ação refrescante, eliminando as 
bactérias causadoras dos maus odores;
• Não agride a flora bacteriana vaginal;
• Elimina os microrganismos danosos;
• Ação bactericida;
• Não agride e nem resseca;
• Hipoalergênico.

Desodorante 
sem Alumínio
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Deoplex natural, Hidrovance.

• É livre de sais de alumínio, 
componente que pode ser nocivo  
à saúde;
• Textura leve e de fácil aplicação, com 
fragrância suave;
• Eficácia antiodor natural e prolongada;
• Formulação de alta tecnologia  
cosmética, ideal para peles sensíveis 
ou sensibilizadas;
• Proporciona ação refrescante, 
eliminando as bactérias causadoras  
dos maus odores;
• Permite a transpiração natural da pele;
• Ação antisséptica, adstringente e 
purificante.



Sabonete Líquido
Facial Antiacne
Óleo de Oliva Ozonizado,  
Nelupure (flor de lótus), 
Trikemanil Plus, Extrato de Alecrim.

• Limpa profundamente a pele;
• Prevenção e tratamento da acne;
• Redução e desobstrução dos poros,    
equilíbrio da oleosidade;
• Ação secativa, cicatrizante  
e anti-inflamatória;
• Proporciona proteção microbiana 
para pele;
• Eficácia comprovada (após 30 dias de uso):
50% de melhora na oleosidade da pele 
73% de melhora nas pápulas 
67% de melhora nas pústulas 
47% de melhora nos comedões (cravos).

Loção Cremosa 
Secativa Facial Antiacne
Óleo de Oliva Ozonizado, 
Seborilys, Acnilys, Greensil,
Nelupure (flor de lótus).

• Ativos com forte ação anti-inflamatória,   
antibacteriana, atividade antiandrogênica e 
cicatrizante;
• Reduz a produção sebácea, a oleosidade da 
pele, as manifestações acneicas e auxilia na 
retração dos poros;
• Previne o reaparecimento da acne;
• Equilibra sem agredir o microbioma  
da pele;
• Eficácia comprovada (após 30 dias de uso):
50% de melhora na oleosidade da pele  
63% de melhora nas pápulas 
60% de melhora nas pústulas 
53% de melhora nos comedões (cravos).



Os Óleos Ozonizados e suas potentes ações na pele e na saúde
Todos os produtos Ozoncare contêm como principal ativo o Óleo Vegetal Ozonizado. Nossos óleos são produzidos 
sob responsabilidade técnica de profi ssionais especialistas em Ozonioterapia, seguindo um rígido processo de 
ozonização quimicamente controlado.

Desde a seleção de matérias-primas, onde as cadeias de ácidos graxos devem ser controladas, até seu processo 
fi nal, todas as etapas são padronizadas. Nos Óleos Ozonizados, os princípios ativos resultantes do processo de 
Ozonização são substâncias chamados ozonídeos, hidroperóxidos e outros produtos de peroxidação lipídica, que 
possuem propriedades germicidas inespecífi cas, agindo com efetividade sobre os processos de cicatrização e 
regeneração dos tecidos.

Estudos comprovam que o Óleo Ozonizado possui efeitos antimicrobianos e propriedades para restabelecer, 
regenerar e reparar os tecidos. Todos estes efeitos, combinados com os ativos selecionados para cada produto, 
tornam os produtos da Ozoncare altamente efi cazes.

• Melhora da oxigenação local;
• Estimulação e ativação das enzimas antioxidantes naturais presentes, executando 
ação antioxidante indireta;
• Estimulação e ativação  do metabolismo celular;
• Atividade antimicrobiana de amplo espectro (bactericida, fungicida e virucida);
• Ação reepitelizadora e regeneradora nos tecidos da pele;
• Atividade anti-infl amatória, auxiliando na redução da vermelhidão da pele.

A formação de substâncias com alta atividade biológica, formada pela ação do Ozônio nos óleos 
vegetais, quando entram em contato com a pele e mucosas apresentam alguns efeitos:

Óleos fabricados a partir de um rigoroso 
processo de Ozonização controlado e 
padronizado.

Fórmulas que potencializam
a ação do Óleo Ozonizado.



O poder do Ozônio na sua saúde
Nosso corpo é composto por milhares de células que 
precisam de oxigênio para seu bom funcionamento. 
O Ozônio (O3) é a forma ativa do oxigênio (O2), que no 
organismo possui capacidade de ativar mecanismos 
celulares, tais como o metabolismo de hemácias, 
facilitando a oxigenação dos tecidos e otimização do 
sistema antioxidante. 
O Ozônio apresenta atividade bactericida, antifúngica 
e virustática, além de ser um excelente cicatrizante 
e regenerador tecidual. Seus benefícios a partir dos 
cosméticos se dão graças aos óleos vegetais que 
passam por um processo de Ozonização.



REFERÊNCIA EM OZONIOTERAPIA NO BRASIL

A trajetória que nos tornou referência em Ozonioterapia no Brasil, sendo a 
primeira empresa brasileira a regulamentar o Gerador de Ozônio na ANVISA, 
começou nos anos 90, quando o Dr. Cezar Philippi, médico e fundador da Philozon 
estudava e difundia o uso da Ozonioterapia no Brasil.

Além da paixão pelo Ozônio, Dr. Cezar deixou sua marca de determinação e 
excelência, nos mantendo sempre em busca de novos desafios.

A experiência de mais de 20 anos nesta área refletiu em uma nova fase da empresa, 
com o desenvolvimento da inovadora linha de cosméticos Ozoncare, elaborada 
com óleos criteriosamente selecionados e Ozonizados em processo controlado, 
trazendo os benefícios do Ozônio para a saúde da sua pele.

philozon.com.br

@ozoncare @philozon

PhilozonOzoncare

    47 3366.7000 
sac@ozoncare.com.br
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