
INGREDIENTE: EXTRACT DE COADA ȘORICELULUI, TĂTĂNEASĂ, 

GĂLBENELE ŞI SCOARŢĂ DE STEJAR, EXTRACT ULEIOS DE 

RĂŞINĂ DE CONIFERE, CEARĂ DE ALBINE, ULEI DE MĂSLINE, 

WITEPSOL (ULEI DE PALMIER ȘI COCOS SOLIDIFICAT).

INGREDIENTS: ACHILLEA MILEFOLIUM OIL EXTRACT, CALENDULA 

OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, QUERCUS ALBA BARK EXTRACT, 

SYMPHYTUM OFFICINALE ROOT EXTRACT, OIL EXTRACT OF PINE 

RESIN, BEESWAX, OLEA EUROPEAE FRUIT OIL, WITEPSOL.

Componentele principale ale produsului sunt:

flavonoide-rutin, camferol ramnetin, hiperozide, carotenoide, taninuri, 

acizi terpenici (rezinici), acizi aromatici, rezinoli (alcooli aromatici 

superiori, fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, flavonoide (miricitrină, 

izocvercitină, cvercitină, guaiaverină, cvercitin-o-beta-D-glucuronide), 

fitosteroli (beta-sitosterol și derinații), poliholozide (reprezintă o clasă de 

compuși cu numeroase și variate acțiuni farmacologice, antitumorale, 

imunomodulatoare, antiinflamatoare, anticoagulante, antivirale), acizi 

grași polinesaturați, vitamine liposolubile, elemente minerale.

Acţiune şi utilizări:

antiseptică, antiinflamatoare, antimicrobiană, antibacteriană, cicatrizantă, 

astringentă, anestezică, tonică, antiulceroasă, antioxidantă, fortifică 

sistemul imunitar, previne îmbătrânirea prematură. Se utilizează ca 

adjuvant în tratamentul bolii hemoroidale, fisuri și fistule anale,  afecțiuni 

genitale și ale prostatei, colon iritabil.

Contraindicaţii:  Nu se cunosc. În general produsul este foarte bine 

tolerat, rareori pot apărea reacții de intoleranță care dispar la întreruperea 

administrării, fără a necesita măsuri terapeutice speciale.

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

Acest produs se poate elibera fără prescripţie medicală.

Pentru a mări eficacitatea produsului în tratamentul hemoroizilor (interni 

sau externi), fisurilor anale și a colonului iritabil se poate utiliza un ceai 

constituit dintr-un amestec de: mușețel 50g, tătăneasă 50g, urzică 100g, 

scorță de stejar 100g, păpădie 50g, 10 nuci cu coajă care se pisează cu 

totul, mentă 50g, lavandă 50g, gălbenele 100g. Aceste plante se 

amestecă bine formând un ceai deosebit de eficient. 

Prepararea ceaiului: la 2 litri de apă plată se pun 6-8 linguri rase de ceai 

(amestec), se dă în clocot 2 minute după care se acoperă și se lasă la racit. 

Se strecoară, 1 litru se bea în cursul zilei iar cu 1 litru se fac băi de șezut 

dimineața și seara, ceaiul încălzindu-se la nivelul suportabilității.

Atenție: compoziția care rămâne se învelește într-un tifon și se pun 

comprese calde seara pe burtă 1-2 ore.

Tratamentul durează cel puțin 2 săptămâni.

Atenţionări:

Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din ingredientele 

folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Folosiţi dozele indicate. Dacă 

apar fenomene neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Doze și mod de utilizare: doza uzuală este de 1 supozitor HEMOROZIN 

intrarectal, de 2-3 ori pe zi, după defecație și după toaletarea locală. 

Pentru a introduce supozitorul îndepărtați folia protectoare.

Durata tratamentului este de 20 zile pe lună, timp de 3 luni sau până la 

dispariția completă a fenomenelor locale. Este indicat ca pe perioada 

tratamentului să se țină un regim alimentar adecvat și utilizarea ceaiului 

mai sus menționat.

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 o temperatură cuprinsăîntre  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 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

®                    HEMOROZIN
CREMĂ SOLIDĂ  
- SUPOZITOARE - 

Recomandări ale producătorului

SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 22716:2015 21

MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR


