
INGREDIENTS: CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL, 
ORIGANUM MAJORANA LEAF OIL, HYDROGENATED 
VEGETABLES GLYCERIDES, BEESWAX, OIL EXTRACT OF 
PINE RESIN,  CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CHELIDONIUM 
MAJUS EXTRACT,INULA HELENIUM EXTRACT,  ORIGANUM 
VULGARE OIL,  ROSMARINUS OFFICINALIS FLWER OIL,  
ARTEMISIA ABSTHIUM OIL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, 
SIMMONDSIA CHINESIS OIL, SALIX ALBA BARK EXTRACT.
Ingrediente: extract hidroalcoolic şi uleios  din: cozi de cireşe 
(Cerasi stipes), pelin (Artemisia absintum), gălbenele (Filinica 
sau Calendulae flos), sovârv (Origani herba), rozmarin 
(Rosmarini herba), răşină de conifere, ulei esenţial de: 
coriandru (Aetheroleum coriandri), măghiran (Marjorana 
hortensis), salvie (Salvia oll),  ulei de măsline (Oleae fructum), 
ceară de albine (Cera flava), ulei vegetal hidrogenat.

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 şi cumaric); rezinoli (alcooli aromatici superiori, 
fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, polizaharide, glicoproteine, 
flavonoide, acizi polifenolici, carotenoizi, taninuri, oligoelemente.

ACŢIUNE: antiseptică, antalgică, tonică generală, antioxidantă, 
detoxifiantă, antiinflamatoare urinară, reconfortantă, cicatrizantă, 
antitriclomoniazică, imunostimulatoare, antiparazitară, cu efect 
de inhibare a tumorilor (rozmarinul), antimicrobiană, 
antiinfecţioasă, etc.

UTILIZĂRI: produsul COMAG PLANT F condiţionat sub formă de 
supozitoare, ovule, baghete tronconice se adresează în special 
femeilor şi poate fi utilizat  ca ADJUVANT în tratamentul 
afecţiunilor uro-genitale, hemoroidale, vaginitelor atrofice, 
tricomonas vaginalis, disnenarei (menstruaţie cu dureri), 
metrorargii (hemoragie uterină în afara perioadelor menstruaţiei), 
afecţiuni inflamatorii urinare, cistite, chisturi ovariene.

MOD DE ADMINISTRARE:
La femei: aplicaţii locale (intrarectal) 1 supozitor de 2-3 ori pe zi 
începând cu ziua a 3-a a ciclului menstrual timp de 15 zile pe lună 
timp de 3 luni consecutiv. Intravaginal administrarea produsului se 
va face numai cu acordul medicului şi sub supravegherea lui. 
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La barbaţi: în cazul afecţiunilor hemoroidale, pentru îngrijirea 
tegumentelor şi mucoaselor inclusiv în zona ano-rectală 1 
supozitor de 2 ori pe zi timp de 20 de zile, 3 luni consecutiv.
La copii: nu s-au făcut studii clinice, doar medicul poate stabili 
utilizarea lui.

ATENŢIONĂRI: nu poate fi utilizat de femeile gravide sau cele 
care alăptează, bolnavi cu afecţiuni psihice  decât cu avizul 
medicului şi sub supravegherea lui. Nu poate fi folosit de 
persoanele care au alergie la unul din ingrediente. Dacă apar 
fenomene neplăcute consultaţi medicul sau farmacistul. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.      

PREZENTARE: Cutii sau blistere cu 10 supozitoare, baghete 
tronconice sau ovule  a 1gr; 1,5gr;2gr.

PĂSTRARE: la loc răcoros cu temperaturi de 4-15°C, în 
ambalajul original.
TERMEN DE VALABILITATE: A se folosi de preferinţă înainte 
de data de expirare înscrisă pe ambalaj.
Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - 
specialist în medicină alternativă şi acupunctură.
Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59.

RECOMANDĂRI: în cazul în care supozitorul este de 
consistenţă mai moale - acesta se va ţine la o temperatură mai 
mică de 0°C, timp de 3-5 minute înainte de utilizare. În cazul unor 
afecţiuni uro-genitale înainte de utilizarea supozitoarelor se pot 
face spălături vaginale cu un amestec de ceaiuri constituit din 3 
linguri de ceai de gălbenele, 1 lingură rasă de ceai de pelin, 
peste care se toarnă 1 litru de apă clocotită, se acoperă, se lasă 
să se răcească, se strecoară şi cu ceaiul obţinut se fac spălături 
şi băi de şezut. Intern: 3 ceşti de ceai de gălbenele pe zi.

OBSERVAŢII: este necesar un consult medical (ecografie, 
analize, etc) la începutul tratamentului şi la terminarea lui.

Producător:
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MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR


