
Uit het boek De waarheid over kanker:
De gerenommeerde wetenschapper en uitvinder 
Nikola Tesla had ook een voorkeur voor ozon en 
ontwikkelde ’s werelds eerste ozongenerator in 
1896. In 1900 introduceerde hij een met ozon ver-
rijkte olijfolie die hij aan artsen verkocht voor me-
dische toepassingen. 
En in de decennia daarna, voordat er farmaceu-
tische producten op het toneel verschenen, werd 
ozon gebruikt om zo’n beetje alles te behandelen, 
van bloedarmoede, hooikoorts, jicht, diabetes, sla-
peloosheid, longontsteking, astma, tot een heel 
scala aan verschillende kankers.
Een boek, geschreven door chemicus Charles 
Marchand, dat in 1904 werd gepubliceerd onder 
de titel The Medical Uses of Hydrozone (ozonated 
water) and Glycozone (ozonated olive oil) is nog 
steeds beschikbaar in de Library of Congress in 
Washington, DC, omdat het werd goedgekeurd 
door de ‘chirurg-generaal’ van de Verenigde Sta-
ten.
Een octrooi voor met ozon verrijkte essentiële oli-
en, in 1909 aangevraagd door dr. William D. Neel, 
staat ook nog steeds geregistreerd.
Wat ozon zo bijzonder maakt, is volgens mij de 
manier waarop het de afgifte van zuurstof, en uit-
eindelijk energie, in de cellen katalyseert. Ozon 
stimuleert de productie van cytokines, of ‘bood-
schapper-cellen’, die een domino-effect van posi-
tieve energetische veranderingen teweegbrengen 
in het hele immuunsysteem en meer zuurstof aan 
de cellen leveren, zodat ze de metabole en ontgif-
tende functies waarvoor zij zijn bedoeld kunnen 
uitvoeren. En ozon doet dit allemaal zonder nade-
lige gevolgen voor gezonde cellen − hoe bijzonder 
is dat?
De unieke manier waarop ons lichaam gebruik 
maakt van ozon voor zijn gezondheid toont de ver-

bijsterende diepgang en fascinerende creativiteit 
van onze schepping. Ik ben gewoon totaal geboeid 
door hoe perfect en prachtig zuurstof, in allerlei 
verschillende vormen, onderhoud verricht aan ons 
lichaam, vooral op het gebied van kanker.
Kijk maar eens wat dit onderzoek uit 1980, gepu-
bliceerd in het tijdschrift Science, onthulde over 
de selectieve aanvallen van ozon op kankercellen, 
zelfs terwijl ozon gewoon aanwezig is in de omrin-
gende atmosfeer: “De groei van menselijke kan-
kercellen van long-, borst- en baarmoederkanker 
werd door ozon selectief afgeremd op een dosis-
afhankelijke manier door 0,3 tot 0,8 ozon-deeltjes 
per miljoen in de omringende lucht, gedurende 
acht kweekdagen. De aanwezigheid van 0,3 tot 0,5 
ozon-deeltjes per miljoen remde de groei van kan-
kercellen met respectievelijk 40 en 60%.”
Hier is de echte klapper: “Blootstelling aan ozon bij 
0,8 deeltjes per miljoen remde de groei van kanker-
cellen af met meer dan 90% en de celgroei van de 
controlegroep met minder dan 50%. Blijkbaar zijn 
de verdedigingsmechanismen tegen ozon-schade 
verzwakt in menselijke kankercellen.” Heb je dat 
gevolgd? Kankercellen haten ozon en sterven let-
terlijk in zijn aanwezigheid. Gezonde cellen daaren-
tegen, zijn niet alleen immuun voor ozon-schade, 
maar worden zelfs verrijkt door zijn aanwezigheid.
Hoewel zowel de Environmental Protection Agen-
cy als de Food and Drug Administration erkennen 
dat ozon het vermogen heeft om water te zuiveren 
tot aan een maximum van 99,99%, is het gebruik 
ervan als geneeskundige therapie beperkt, althans 
in de VS.
Ozontherapie wordt op grote schaal toegepast in 
Duitsland, waar op dit moment meer dan 7.000 
praktiserende artsen opgeleid zijn in het behande-
len van patiënten met ozon. Maar net als de mees-
te van de andere alternatieve therapieën die ik hier 
heb besproken, is het testen van ozontherapie in 
de VS verboden.
Er zijn echter klinieken in het hele land die ozon-
therapie aanbieden aan patiënten en er zijn ook 
ozon-sauna’s beschikbaar voor mensen die er de 
voorkeur aan geven zichzelf thuis te behandelen, 
zonder aangeklaagd te worden vanuit de medische 
wereld.
Einde citaat uit het boek De Waarheid over kan-
ker van Ty Bollinger, ISBN: 9789492665102

Vragen en antwoorden over het product Ozonma-
te: zie volgende bladzijden.



Hoe is de ozonlucht uit (gewassen) handdoeken/
kleding te krijgen? Als je je been insmeert en 5 uur 
later ga je douchen en je droogt je af, komt er ozon 
in/op de handdoek.

Waarom mag je Ozonmate® niet innemen? (alles 
wat je op je huid smeert - en uit natuurlijke stoffen 
bestaat - moet je toch ook kunnen innemen?)

Is het mogelijk om de geozoneerde olijfolie mini-
maal in de ogen aan te brengen?
(gezien onze ogen veel zuurstof verbruiken)

Is geozoneerde olijfolie dan wetenschappelijk ge-
test?

Mag men ook een bad nemen met geozoneerde 
olijfolie?

Is er een limiet per dag om Ozonmate® op 
eczeem of andere huidaandoeningen te 
smeren?

Kan je in geozoneerde olijfolie bakken of braden?

Moet Ozonmate® in de koelkast worden bewaard of 
kan het ook in de slaapkamer?

Vragen en antwoorden over Ozonmate®

Sommige vragen kunnen we en mogen we niet beantwoorden; Ozonmate® is geen geneesmiddel. 
Lees ook de informatie op onze website: https://succesboeken.nl/?ISBN=9789079872009

Deze geur is alleen weg te krijgen na een aantal keren 
wassen (ozongeur is zeer sterk en valt niet te verbloe-
men), de geur ‘slijt’ weg na een aantal wasbeurten. 

We vermelden nadrukkelijk op de verpakking om 
Ozonmate® niet in te nemen, aangezien de balsem cos-
metisch is getest en niet voor medische of consumptie 
doeleinden. Het innemen van ozongas gebeurt wel met 
een eigen bloedbehandeling (bloed begassen met ozon 
en vervolgens weer in de bloedbaan brengen), echter dit 
wordt medisch toegepast en niet op cosmetische basis.
Maar zolang het niet wetenschappelijk is getest of ozon-
balsem voor consumptie geschikt is, is ons devies: niet 
innemen.

Ook hier is hetzelfde antwoord van toepassing als het 
antwoord op de vorige vraag. Niet doen; het is niet we-
tenschappelijk getest.

Als je wetenschappelijk Engels kan lezen, zie de site van 
Pubmed en verbaas je over de resultaten:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ozonated+oil

Een bad zou geen probleem moeten vormen aangezien 
je de balsem ook continu kan aanbrengen op de huid.

In principe is er geen limiet voor het aanbrengen van 
ozonbalsem op een huidaandoening. Wel is het be-
langrijk om de reactie op de aandoening in de gaten te 
houden i.v.m. eventuele overgevoeligheid.

Absoluut niet doen; het is al niet verstandig om olijfolie 
te gebruiken bij bakken of braden, aangezien de mo-
leculaire structuur verandert bij hogere temperaturen. 
Echter, indien de olijfolie is geozoneerd, is de molecu-
laire structuur heel anders geworden en is het rookpunt 
bijzonder laag. Het resultaat: binnen enkele seconden 
staat je keuken blauw van de rook met een onaange-
name geur van verbrande geozoneerde olijfolie.

Ozonmate® wordt zeer vloeibaar boven de 30° C.
Als het een halve dag in de auto van een koerier heeft 
gelegen, kan het verstandig zijn het even ‘op te stijven’ 
in de koelkast voordat je de dop eraf draait en je hele-
maal onder zit (ervaring!). Zeker in de winter kan je het 
overal bewaren.
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Wat is de houdbaarheid van Ozonmate®?

Kan Ozonmate® ranzig worden? Ik dacht dat olie 
en vetten ranzig worden door oxidatie, dus door 
zuurstof. En aangezien ozon een hogere concen-
tratie aan zuurstof heeft, wordt die dan niet sneller 
ranzig?

Mag Ozonmate® gebruikt worden op de geslachts-
delen, bijvoorbeeld op of onder de voorhuid van 
de penis of op de eikel, of op de buitenkant van de 
vulva of in de vagina?

Mag Ozonmate® gebruikt worden op en rond de 
anus?

Mag Ozonmate® aangebracht worden op de ge-
hooringang? Indien ja, hoe diep is nog veilig?

Kan Ozonmate® gebruikt worden om het lichaam te 
masseren, los van de reactie van sommige mensen 
die de geur niet prettig vinden?

Bevordert Ozonmate® de haargroei?

Kan behandeling met Ozonmate® littekens verwij-
deren of minder zichtbaar maken?

Moet het behandelen met Ozonmate® gestopt wor-
den als de te bestrijden verschijnselen verdwenen 
zijn of is het verstandig nog een bepaalde tijd door 
te gaan met de behandeling? Zo ja, welke termijn 
wordt geadviseerd (of is de periode afhankelijk van 
de aard van het te bestrijden probleem?)

Ik ben zeer benieuwd of ik na 26 jaar (!) van mijn 
schimmelinfectie (kalknagels voeten) af kan ko-
men. Ik begrijp wel dat ik hiervoor wat geduld moet 
opbrengen - iets wat er 26 jaar geweest is, kan niet 
in 26 dagen verholpen worden (26 weken zou al 
mooi zijn!)

Minstens 12 maanden als de pot geopend is geweest. 
Draai de pot dicht als je de balsem niet gebruikt.
Vele jaren als je de pot niet opent (wat niet slim is).

Ozonmate is geen olijfolie meer, maar is enkel een 
grondstof en aangezien de chemische samenstelling 
van de olijfolie is veranderd, wordt deze niet meer ranzig. 
Mede om die reden konden we zelfs op het potje vermel-
den dat de balsem na opening een jaar houdbaar is (en 
waarschijnlijk nog veel langer).

De balsem is hier niet op getest, echter de balsem wordt 
ook door vrouwen besteld in geval van vaginale schim-
melinfecties.

De balsem wordt veel gebruikt bij aambeien; we krijgen 
daar bijzonder positieve feedback over terug.

De balsem is hiervoor niet getest; wij hebben hier geen 
gebruikservaringen mee. 

Ja, dit is geen enkel probleem, alhoewel sommige mas-
seurs het geen fijne massagebalsem vinden. Het blijft 
namelijk lang ‘liggen’ op de huid (wat voor aandoenin-
gen wel goed is), waardoor de masseur geen mogelijk-
heid heeft spieren te ‘pakken’.

Het product is hier niet op getest; wij hebben hier geen 
gebruikservaringen mee. 

De balsem is hier niet op getest, het product is ech-
ter meerdere keren besteld voor de behandeling van 
littekens. Feedback die wij hebben gekregen is dat de 
littekens minder stug zijn geworden, echter kan dit niet 
als claim worden doorgegeven.

Bij schimmelinfecties bijvoorbeeld, is het aan te raden 
nog enkele dagen door te gaan om er zeker van te zijn 
dat de schimmelinfectie echt is verdwenen. Laat de huid 
zijn werk doen! Tevens is de periode afhankelijk van de 
huid, de aandoening en de persoon.

De balsem kan hier goed bij helpen aangezien kalkna-
gels vaak schimmelnagels zijn. Het herstel duurt wel 
lang, maar indien het inderdaad gaat om een schimmel-
infectie kan Ozonmate® zeker helpen.

-3-


