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                     GHINDAZIN
CREMĂ PE BAZĂ DE GHINDĂ,

CASTANE, EXTRACTE DIN PLANTE
ŞI RĂŞINĂ DE CONIFERE

Ingrediente: e  castane, xtracte din plante: ghindă, scoarţă 
de stejar, gălbenele, coada calului, apilarnil propolis,    ,  
extract uleios din răşină de conifere, ceară de albine ulei   , 
de palmier  solidificat, glicerină, vaselină  , apa pi.

Ingredients: QUERCUS ACUTISSIMA FRUIT EXTRACT, 
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT, QUERCUS 
ALBA BARK EXTRACT, BEESWAX,  OIL EXTRACT OF 
PINE RESIN, , CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, 
LANOLIN, PETROLATUM, HIPPOPHAE RHAMNOIDES 
OIL, SIMMONDSIA  CHINESIS  SEED  OIL,  APILARNIL, 
AQUA.

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, proantociani, acizi 
polifenoloci, carotenoizi, taninuri, substanţe minerale, 
vitamine, amine biogene, etc.

Acţiune şi utilizări: antiseptică, antalgică, tonică, 
antiedematoasă, antiinflamatoare, reconfortantă, 
cicatrizantă, hemostatică, antireumatismală, etc. Se 
utilizează ca ADJUVANT în tratamentul afecţiunilor pielii, 
eczeme supurânde, afectiuni anale (hemoroizi, prurit, fisuri 
anale, tromboze hemoroidale), în dureri reumatismale, 
articulaţii dureroase, vene varicoase, circulaţie periferică 
deficitară, etc.
 
Atenţionări:
Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din 
ingredientele folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Mod de utilizare: 2- 3 aplicaţii locale pe locurile afectate în 
cazul varicelor-masaj usor de la tălpi în sus.

Recomandări: în cazul venelor varicoase sau a circulaţiei 
periferice dureroase se poate folosi înainte de utilizarea 
cremei Loţiunea pentru masaj COMAG PLANT.

® 

Natura în slujba omului                   

Recomandări ale producătorului

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. 
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 cazul hemoroizilor externi 
şi a fisurilor anale se poate folosi următorul ceai: se iau 5 
nuci, 10 bucăţi ghindă care se fărămiţează cu coaje cu tot, 4 
linguri din ceai de scoarţă de stejar, 2 linguri din ceai de 
coada calului, 2,5 litri apă plată, se pun la fiert, se dă în 
clocot 5 minute, se lasă la răcit, se strecoară, 1 litru se bea 
în cursul unei zile, iar cu ce rămâne se fac băi de şezut 
calde cât se suportă timp de 10-15 minute, de 2-3 ori pe zi 
cu acelaşi ceai. Durata tratamentului este de 20 zile, chiar 
şi în cazul vindecărilor în 3-5 zile, tratamentul se continuă 
timp de 20 zile.

Producător:
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