
INGREDIENTS: THUJA OCCIDENTALIS LEAF EXTRACT, OIL 
EXTRACT OF PINE RESIN, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS FLOWER EXTRACT, 
HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, PLANTAGO LANCEOLATA 
LEAF EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, 
HYPERICUM PERFORATIUM EXTRACT, LANOLIN, 
PETROLATUM, GALIUM APARINE EXTRACT, ORIGANUM 
MAJORANA EXTRACT, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, 
SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL , PINUS PINASTER LEAF 
OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, BEESWAX, AQUA.
Ingrediente: TUIA (Tjuha), extracte din plante: busuioc (Ocimum 
basilicum), nalbă (Malvae), iederă (hedera), pătlagină (Plantago 
lanceolata), dragaică (Galium verum), coada calului (Equisetum 
arvense), sunătoare (Hypericum perforatum), măghiran (Majorana 
Hortensis), gălbenele (Calendula Officinalis), ierburi suedeze, ulei 
esenţial de pin (Pinus silvestris) şi eucalipt (Eucalyptus globulus), 
extract uleios din răşină de conifere, ceară de albine (Cera flava), 
apă distilată.
Componentele principale ale produsului sunt: ulei esenţial 
bogat în alfa şi beta-tuionă, fenconă, polizaharide, acizi terpenici 
(rezinici)-abietic, levopimaric, dextrosapinic; acizi aromatici sau 
alifatici-acid benzoic şi derivaţii fenil propanici (acid cinamic, ferulic, 
cumaric); rezinoli (alcooli aromatici superiori, fenoli, alcooli 
terpenoidici), ceruri, polizaharide, glicoproteine, flavonoide, acizi 
polifenoloci, etc.
Acţiune şi utilizări: antiseptică, antalgică, tonică, antiedematoasă, 
antiinflamatoare, reconfortantă, cicatrizantă, antireumatismală, 
anticanceroasă, etc. Se utilizează ca ADJUVANT în tratamentul  
nodulilor, ganglionilor (limfatici, tiroidieni) inflamaţi, papiloamelor, 
afecţiuni ale pielii, eczeme, răni greu vindecabile, arsuri, contuzii, 
dureri reumatismale, articulaţii dureroase şi ca adjuvant în 
tratamentul cancerului ganglionilor limfatici.
Atenţionări: Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la 
unul din ingredientele folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! În 
tratamentul papiloamelor, este necesară consultarea uni medic 
dermatolog şi împreună cu acesta se va armoniza tratamentul 
alopat cu cel naturist.

Mod de utilizare: aplicaţii locale, masaj uşor de 2-3 ori pe zi pe 
locul afectat după toaletarea locului.

Prezentare: Cutii sau tuburi de 30 ml, 50 ml, 100 ml.

Termen de valabilitate: A se utiliza de preferinţă înainte de  data 
de expirare înscrisă pe ambalaj, dar nu mai mult de 3 luni de la 
deschidere.
Condiţii de păstrare: 
A se păstra la temperaturi mai mici de 25°C.
Produs notificat U.E. de S.C. ELZIN PLANT PRODUCTION S.R.L.
Acest produs se poate elibera fără prescripţie medicală. Folosiţi 
dozele indicate. Dacă apar fenomene neplăcute adresaţi-vă 
medicului sau farmacistului.
Consultant medical:
Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - specialist în medicină 
alternativă şi acupunctură. Centrul Medical Telemedica,
tel: 021-327 52 59
Recomandări pentru ceaiuri în tratamentul nodulilor 
tiroidieni:
Pentru HIPOTIROIDIE se poate folosi următorul amestec de 
ceai constituit din: nalbă, iederă, gălbenele, urzică vie, sânziene, 
păducel, pătlagină, muguri de pin, frunze de nuc, busuioc, coada 
şoricelului toate în părţi egale. Toate aceste plante se amestecă 
bine şi se pun 4-5 linguri la 1 litru de apă care a dat în clocot, se 
acoperă, se lasă la răcit şi se beau în cursul unei zile 2-3 căni de 
ceai (200 ml) înainte de masă la care se adaugă 1 linguriţă bitter 
suedez.
Pentru HIPERTIROIDIE se foloseşte un amestec de ceaiuri: 
nalbă, iederă, gălbenele, coada calului, salvie, urzică, trifoi roşu, 
angelică în părţi egale. La 250 ml apă clocotită, 1 lingură de ceai 
se acoperă şi se lasă la răcit, se strecoară şi se pun 30-50 
picături tinctură de propolis şi se bea 2-3 căni de ceai înainte de 
masă cu 20-30 minute. Dimineţa pe stomacul gol se ia 1 linguriţă 
de ulei de porumb în care se pun 20-30 picături de ulei de cătină 
timp de 14 zile. Este recomandat analize medicale înainte şi 
după începerea tratamentului. Durata tratamentului este de 14 
zile pe lună, trei luni consecutiv.

Producător:

SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Aleea Dealul Măcinului nr. 7, sector 6, Bucureşti.
Punct de lucru:
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 211A, Sat Roşu,
com. Chiajna, jud. Ilfov
Telefon / fax:      021 444.16.01; 021 777.17.95
Mobil:                0721.588.140
www.elzinplant.com; elzinplant@hotmail.com
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