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Natura în slujba omului

                
                CONIMED

Apă de gură
cu propolis, salvie, gălbenele,
răşină de conifere şi glicerină

PROSPECT

Produs natural pe bază de extracte de plante, propolis 
şi glicerină folosit pentru igiena gurii.

Ingrediente: extract hidrolcoolic din răşină de conifere, 
mentă, salvie, gălbenele, sunătoare, tinctură de propolis, 
glicerină, bicarbonat de sodiu, apa PI.

Componentele principale ale produsului sunt: ulei 
eteric format în principal din mentol şi derivaţi, 
hidrocarburi terpenice, acizi fenolici, taninuri, flavonide, 
carotenoide, săruri minerale, sitosterol, stigmasterol, 
vitamine, fitoncide, etc. 
Acţiune şi utilizări: antiinfecţioasă, antiseptică, 
antispastică, astringentă, cicatrizantă, hemostatică 
locală, tonică şi stimulantă, uşor antalgică, anesteziantă, 
antiinflamatoare, dezinfectantă şi odorizantă bucală. 
Produsul este util în abcese dentare, amigdalită, 
faringită, gingivite cu sângerare, afte bucale, protejează 
dinţii şi gingiile, elimină mirosul neplăcut al gurii.
 Atenţionări:
Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul 
din ingredientele folosite.

Mod de utilizare: 20-30 picături de apă de gură 
CONIMED se pun în 50 ml apă, se omogenizează, după 
care se clăteşte gura 1-2 minute sau se face gargară.
Prezentare:
 Flacoane cu pulverizator  30 ml, 50ml, 100ml.
Termen de valabilitate:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe 
ambalaj.
Condiţii de păstrare: Ferit de căldură şi umezeală la 
temperatură de 15-30°C.

Produs înregistrat la Ministerul Sănătăţii.
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 58/59

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

® 

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


