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Ingrediente:

Extract hidroalcoolic de fructe de cătină (Hippohae fructus)
Extract hidroalcoolic de sunătoare (Hyperici herba)
Extract hidroalcoolic de rădăcină de brusture  (Bardanae radix)
Extract hidroalcoolic de anghinare (Cynarae folium)
Extract hidroalcoolic de propolis
Extract hidroalcoolic de răşină de conifere.

Ingredientele îşi potenţează reciproc acţiunile, dând produsului finit 
proprietăţi benefice pentru organismul uman.

Produsul este un supliment natural ce poate fi utilizat  ca ADJUVANT cu 
acţiune tonifiantă generală, antiscorbutică, antioxidantă, antiinflamatoare, 
cicatrizantă, de favorizare a absorbţiei vitaminei C, de întărire a funcţiei 
antitoxică a ficatului, putând fi utilizat în avitaminoze, stări alergice, 
anemmi, hepatită, infecţii urinare.

Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale ingredientelor folosite:

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE FRUCTE DE CĂTINĂ

Acţiune şi utilizări: tonifiantă generală, antiscorbutică, astringentă, 
bactericidă, antioxidantă, hepatoprotectoare, stimulează epitelizarea 
ţesuturilor. Datorită acţiunii lor, fructele de cătină sunt recomandate în 
avitaminoze, urticarie şi stări alergice, anemii, boli ale ficatului, boli 
circulatorii, astenie de primăvară.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE RĂŞINĂ DE CONIFERE

Acţiune: antiseptică, reconfortantă, orexigenă, antiinflamatoare, cicatrizantă, 
astringentă, antireumatică. Răşina de conifere este utilizată în ameliorarea 
diferitelor afecţiuni precum: afecţiuni ale aparatului respirator (bronşite, astm, 
afecţiuni pulmonare cronice), dureri de gât (amigdalite, faringite, laringite), 
afte, halenă, afecţiuni gingivale, litiaze renale, infecţii urinare (cistite), renale 
(nefrite), afecţiuni cutanate (arsuri, leziuni cutanate, plăgi trenante), entorse şi 
luxaţii, hemoroizi, reumatism, astenie, covalescenţă, dureri musculare, ş.a.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE SUNĂTOARE

Acţiune şi utilizări: antiinflamatoare, cicatrzantă, astringentă, colerică şi 
colagogă, sedativă, antispastică, antiseptică. Sunătoarea este folosită în 
Norvegia în industria alimentară la prepararea berii. Prin acţiunea ei colerică 
şi colagogă, sunătoarea stimulează funcţiile hepato-biliare şi digestive. 
Datorită efectului sedativ, antidepresiv al plantei, ea este recomandată în 
sindromul de premenopauză-menopauză. Extractul apos sau hidroalcoolic de 
sunătoare se foloseşte în cosmetică pentru înviorarea tenurilor obosite şi 
tonifierea musculaturii faciale, precum şi pentru ameliorarea aftelor, 
afecţiunilor gingivale, etc. Sunătoarea se poate folosi şi sub formă de extract 
uleios cu efecte cicatrizante (în arsuri şi plăgi atone) şi reglatoare metabolice. 
Nu se recomandă produsele pe bază de sunătoare persoanelor care se expun la 
soare, datorită efectului fotosensibilizant al hipericinei.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE ANGHINARE

Acţiune şi utilizări: colerică, întăreşte funcţia antitoxică a ficatului 
(favorizează sinteza antitoxică diuree), hipocolesterolemiantă, hipolipemiantă, 
diuretică (fără să afecteze compoziţia chimică a urinei eliminate), depurativă. 
Este folosită ca tonic amar în insuficienţe hepatice şi renale, în tratamentul 
bolilor alergice pe fond hepatic, în dischinezie şi litiază biliară, intoxicaţii, 
dispepsie, în hipercolesterolemie, obezitate, hepatită.



EXTRACT HIDROALCOOLIC DE PROPOLIS

Acţiune şi utilizări: nutritivă redusă (datorată unor mici cantităţi de proteină, 
aminoacizi, minerale, zaharuri, vitamine), antimicrobiană (verificată pentru 
16 tulpini bacteriene), antifungică, antivirală (inclusiv antiherpetică şi 
antigripală), de favorizare a absorbţiei vitaminei C (datorită 
dihidroflavonoizilor), antioxidantă, regeneratoare tisulară, antiinflamatoare, 
uşor anestezică, imunostimulentă, cardioprotectoare (antihipertensivă, 
sedativă, capilaroprotectoare, antihiperlipidemică), hepatoprotectoare, 
protejează dinţii şi gingiile. S-a semnalat, de asemenea acţiune antitumorală a 
propolisului, datorită prezenţei quercetinei, acidului cafeic şi clerodan 
diterpenoidului. Acesta din urmă s-a dovedit a avea efect citotoxic selectiv 
asupra celulelor tumorale. Pentru proprietăţile sale, propolisul este utilizat în 
infecţii respiratorii (faringite, bronşite cronice, rinofaringolaringite, catarr 
bronşic, rinite), infecţii virale (gripă herpes, etc.), infecţii cutanate, tratamente 
dentare şi bucale (gingivite, inflamaţii ale mucoasei bucale, etc.), 
imunodeficienţă, inflamaţii ale articulaţiilor, etc. 

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE RĂDĂCINĂ DE BRUSTURE

Acţiune şi utilizări: depurativă, uşor laxativă, uşor diuretică (elimină toxinele 
din organism ca diuretic şi coleretic), tonic-amară, diaforetică, antireumatică, 
antibiotică, orexigenă, hipoglicemiantă slabă (datorată vitaminelor din 
complexul B), antitumorală (datorată probabil arctiogenolului, agliconului, 
arctiozidei). Este utilizat pentru afecţiuni cutanate (dermatite, eczeme, acnee, 
psoriazis, seboree, furunculoză, alopecie), renale, reumatismale (în special 
când acestea sunt asociate cu psoriazis). Datorită acţiunii tonic-amare, 
brusturele stimulează secreţia sucurilor digestive şi secreţia biliară, favorizând 
digestia şi stimulând apetitul (mai ales în anorexie nervoasă.

Acţiune: tonifiantă generală, antiscorbutică, antioxidantă, antiinflamatoare, 
cicatrizantă, de favorizare a absorbţiei vitaminei C, de întărire a funcţiei 
antitoxică a ficatului.

Utilizare: ca ADJUVANT în avitaminoze, stări alergice, anemii, hepatită, 
infecţii urinare, respiratorii, boli ale ficatului, astenie de primăvară, obezitate. 
Se folosesc 30-50 picături de 2 ori pe zi într-o cană de ceai din fructe de 
pădure: cătină, afine, zmeură, coacăze roşii, etc.

Prezentare: flacon 50, 100 ml.

Atenţionări: A nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul din 
ingrediente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Dacă apar fenomene neplăcute, 
consultaţi medicul sau farmacistul.

Termne de valabilitate: A se utiliza înainte de data de expirare înscrisă pe 
ambalaj.

Condiţii de păstrare: Nu necesită condiţii speciale de păstrare!

Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - specialist în 
medicină alternativă şi acupunctură.

Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59

Producător:

S.C. ELZIN PLANT PRODUCTION S.R.L.
Aleea Dealul Măcinului nr. 7, sector 6, Bucureşti
Tel./Fax: 021-444.16.01 
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