
INGREDIENTE: extract hidroalcoolic si uleios de:  si iederă coada 

şoricelului, gălbenele şi ăş extract  extract uleios de r ina de conifere, 

hidroalcoolic de cuişoare , witepsol (ulei de palmier și , ceara de albine

cocos).

INGREDIENTS: HEDERA HELIX LEAF OIL EXTRACT, ACHILLEA  

MILEFOLIUM OIL EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL 

EXTRACT,  EUGENIA  CARYOPHYLLUS  EXTRACT,  OIL  EXTRACT OF  

PINE  RESIN,  BEESWAX,  WITEPSOL.

ACŢIUNE ŞI UTILIZĂRI ALE INGRDIENTELOR FOLOSITE:

EXTRACTUL DE IEDERĂ ( HEDERA HELIX):

COMPONENTE: saponine triterpenice, hederine, hederozide, rutozid, 

rutinozid, acizi polifenolici, scopolină, zaharuri, flavonozide, beta-caroteni, 

alfa-tocoferoli, săruri minerale.

Acțiune: expectorantă, antispastică, bronșică, antitusivă, analgezică, 

antiinflamatoare, febrifugă, antireumatică, antifungică.

Utilizare: extern. Iedera este folosită ca analgezic sub formă de creme și 

unguente sau extracte, în celulită și ca tonic în diverse ulcerții.

GĂLBENELE (flori): utilizate extern extractele (în apă, alcool, ulei) 

dezinfectează și protejează tegumentele și mucoasele. Florile de 

gălbenele, sub diferite forme (pulbere, extracte, macerate, unguente)sunt 

folosite din cele mai vechi timpuri în dermatologie și cosmetologie.

ULEI DE CUIȘOARE - acțiune: antiseptică, anestezică, antivirală, 

antibacteriană, tonică, carminativă, antiulceroasă, antioxidantă, 

antiinflamatoare, previne formarea cheagurilor de sânge și îmbătrânirea 

prematură, fortifică sistemul imunitar.

Utilizare: ca antiseptic, antiinflamator, antibacterian, în creme, unguente, 

supozitoare, lotiuni,etc.

RĂȘINA DE CONIFERE - produs vegetal complex constituit din amestecuri 

eterogene de substanțe organice rezultate prin oxidarea și polimerizarea 

compușilor terpenici și aromatici ai uleiurilor volatile.

Acțiune: antiseptică, antiinflamatoare, astringentă, cicatrizantă, 

reconfortantă, de refacere a țesuturilor, curativă în afecțiuni cutanate. 

Extractele din rășină de conifere se utilizează ca fiind conservant natural 

extraordinar în creme, loțiuni, geluri, unguente.

CEARA DE ALBINE - cunoscută din antichitate pentru efectele sale 

curative în afecțiuni cutanate, reumatice, regeneratoare, fiind larg utilizată 

în prepararea unor unguente, creme, balsamuri.

WITEPSOL - folosit ca bază de supozitoare, se obține prin hidrogenarea 

catalitică a uleiului de cocos (80%) și palmier (20%).

ACȚIUNE ale supozitoarelor IEDERAZIN: antiseptică, antiinflamatoare, 

antimicrobiană, astringentă, anestezică ( de suprimare a durerii), cicatrizantă, 

reconfortantă, de refacere a țesuturilor, curativă în afecțiuni cutanate, 

calmantă, tonică, antiiritativă.

UTILIZARE supozitoare IEDERAZIN: în tratamentul  bolii hemoroidale, 

fisuri și fistule anale, colon iritabil, ulcerații, răni, previne formarea cheagurilor 

de sânge și îmbătrânirea prematură, fortifică sistemul imunitar, previne 

formarea nodulilor și polipilor pe colon, în afecțiuni genitale (fibrom, chisturi 

uterine), afecțiuni ale prostatei (previne îmbătrânirea mușchilor prostatei).

Mod de utilizare: Adulți: intrarectal 1 supozitor de 3 ori pe zi, 21 zile pe lună, 

3 luni consecutiv sau până la vindecare, după vindecare se va folosi curativ 1 

supozitor odată pe zi seara timp de 1 săptămână.

Copii 0-12 ani: nu s-au făcut studii clinice, utilizarea supozitoarelor se va face 

numai cu acordul și sub supravegherea medicului.

Contraindicații: Nu se cunosc.

Atenţionări: Nu se recomandă persoanelor cu antecedente, 

hipersensibilitate la rășină sau alergii la unul din ingredientele folosite. Întrucât 

inocuitatea administrării la gravide nu a fost pe deplin dovedită, se 

recomandă, înainte de  utilizare (începerea tratamentului), consultarea unui 

medic. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa 

la îndemâna copiilor!

Reacții adverse: În general produsul este foarte bine tolerat, rareori pot 

apărea reacții de intoleranță care să necesite întreruperea administrării și 

măsuri terapeutice speciale. În cazul apariției unor reacții de intoleranță, 

acestea dispar la întreruperea tratamentului.

Produs notificat U.E. de  S.C. ELZIN PLANT S.R.L.

Acest produs se poate elibera fără prescripție medicală.

Prezentare: Cutii sau blistere cu 10 supozitoare a 1gr., 1,5gr. şi 2gr.

Termen de valabilitate:

A se utiliza de preferinţă înainte de  data de expirare înscrisă pe ambalaj

Condiţii de păstrare:

A se păstra la loc uscat și răcoros la  temperatura  de 4 - 15°C. 

Consultant medical:

Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - specialist în medicină alternativă şi 

acupunctură. Centrul Medical Telemedica, tel: 021-327 52 59

Producător:
SC ELZIN PLANT 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

®                    IEDERAZIN
CREMĂ SOLIDĂ  
- SUPOZITOARE - 

Recomandări ale producătorului

SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 22716:2008

SC ELZIN PLANT SRL
Natura în slujba omului


