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OVIDIU PREDESCU - AGAPE

®COMAG PLANT   B   
Recomandări ale producătorului

Supozitoare pe bază de extracte de plante,
uleiuri vegetale şi esenţiale,

produse apicole şi răşină de conifere.

INGREDIENTS: CORIANDRUM SATIVUM FRUIT OIL, 
ORIGANUM MAJORANA HERB, OIL HYDROGENATED 
VEGETABLES GLYCERIDES, BEESWAX, OIL EXTRACT OF 
PINE RESIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, PUMKIN SEED 
OIL, VACCINIUM VITIS-IDAEA SEED OIL, XANTHIUM 
STRUMARIUM FRUIT EXTRACT, VITIS VINIFERA SEED OIL, 
ZEA MAYS OIL, OCIMUM BASILICUM HERB OIL, EPILOBIUM 
ANGUSTIFOLIUM EXTRACT, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, 
SIMMONDSIA CHINESIS OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS 
LEAF OIL.
Ingrediente: extract uleios hidroalcoolic de pufuliţă (Epilabium 
porviflorum), ghimpe (Xantium spinosa), merişor (Vaccinium vitis-
ideae), busuioc (Basilici herba), mătase de porumb (Maydis 
stigma), ulei de măsline (Oleae fruedum), seminţe de dovleac 
(Curcubitae semen), ulei de sâmburi de struguri, ulei esenţial de 
coriandru (Aetheroleum coriandri), maghiran (Marjorana 
hortensis), eucalipt (Aetheroleum eucalypti), pin (Aetheroleum 
pini), păstură, apilarnil, ceară de albine (Cera flava), 
propilenglicol, ulei vegetal hidrogenat, alcool cetilstearilic 
(Alcoholum cetylstearylicum).
COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI:
flavonoide-rutin, hiperozide, carotenoide, taninuri, acizi terpenici 
(rezinici), acizi aromatici, rezinoli (alcooli aromatici superiori, 
fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, flavonoide (miricitină, 
izocvercitină, cvercitină, guiaverină, cvercitin-beta-D-
glucoronide), fitosteroli (beta-sitosteral şi derivaţi, poliholozide, 
substanţe proteice, acizi grasi, polinesaturaţi, vitamine 
liposolubile (E), microelemente.
ACŢIUNE: detoxifiantă, decongestionantă, în adenonul de 
prostată, antiinflamatoare, cicatrizantă, antiflogistică, 
antiexudativă, antiedematoasă, determină reţinerea selectivă în 
organism a electroliţilor (K,Mg) protectori ai miocardului.
UTILIZĂRI: produsul este recomandat ca ADJUVANT în afecţiuni 
ale prostatei (hiperplazie de prostată, adenom de prostată stadiile 
I şi II), boli de rinichi, căi urinare şi vezică urinară, probleme de 
micţiune, afecţiuni digestive, hemoroizi, fisuri anale, etc.
CONTRAINDICAŢII: persoanele care au alergie la unul din 
ingrediente, rar apar reacţii alergice care dispar la încetarea 
aplicaţiei.
MOD DE UTILIZARE- la barbaţi: aplicaţii locale (intrarectal) un 
supozitor de 3 ori pe zi timp de 20 de zile, trei luni consecutiv.

La copii - numai la indicaţia medicului şi cu acordul acestuia.
PRECAUŢII: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza de 
persoanele care au alergie la unul din ingrediente.
Dacă apar fenomene secundare neplăcute consultaţi medicul 
sau farmacistul.
PREZENTARE: Cutii sau blistere cu 10 supozitoare a 1gr; 
1,5gr;2gr.
PĂSTRARE: în ambalajul original la temperaturi de 4-8°C.
TERMEN DE VALABILITATE: A se folosi de preferinţă înainte de 
data înscrisă pe ambalaj.
CONSULTANT MEDICAL: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - 
specialist în medicină alternativă şi acupunctură.
Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59.
RECOMANDĂRI: în cazul în care supozitorul este de 
consistenţă mai moale - acesta se va ţine la o temperatură mai 
mică de 0°C timp de 3-5 minute înainte de utilizare.
În cazul unor afecţiuni ale prostatei:
- pentru a-i mări eficienţa şi a grăbi vindecarea poate fi utilizat un 
amestec de ceai obţinut din: ceai de pufuliţă 50 gr, ceai de ghimpe 
100 gr, ceai de merişor 100 gr, ceai de busuioc 50 gr, ceai de cozi 
de cireşe 50 gr - aceste ceaiuri se amestecă foarte bine într-o 
pungă mai mare (omogenizând amestecul) rezultând un ceai 
deosebit de eficient. Preparare: la un litru de apă se adaugă 4-6 
linguri de ceai, se dă în clocot, se acoperă, se lasă la răcit, se 
strecoară şi se bea în cursul unei zile. Se poate folosi o salată de 
crudităţi foarte bună cu următoarele ingrediente: 100 gr rădăcină 
de pătrunjel, 100 gr morcovi, 100 gr ţelină, se dă prin răzătoare, 
se adaugă 1/2 lămâie, o lingură de ulei de măsline sau din 
seminţe de dovleac, sare după gust şi timp de 15 zile pe lună se 
mănâncă salata în fiecare zi.
TRATAMENTUL ZILNIC OPTIM AR FI: 1 litru de ceai, o salată de 
crudităţi şi 1 supozitor de 3 ori pe zi.
OBSERVAŢII: este necesar ca la începutul tratamentului să se 
facă un consult medical (ecografie, analize, etc) şi se vor repeta 
după 3 luni, pentru a observa evoluţia în timp a afecţiunilor renale 
sau ale prostatei. 
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MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR


