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CONIPROSTATOMED
Ingrediente:

› Extract hidroalcoolic de merişor (Quadrupedibus)
› Extract hidroalcoolic de busuioc (Basilici herba)
› Extract hidroalcoolic de pufuliţă (Epilobil herba)
› Extract hidroalcoolic de ghimpe (Xanthii herba)
› Extract hidroalcoolic de răşină de conifere.

Produsul este un supliment alimentar pe bază de extracte hidroalcoolice din plante 
(merişor, busuioc, pufuliţă, ghimpe) şi răşină de conifere.
Datorită principalelor componente (acizi terpenici, acizi aromatici şi alifatic, derivaţi 
fenolici, taninuri, poloholozide, flavonoide, fitosteroli) produsul este recomandat
ca ADJUVANT în afecţiuni ale prostatei (hiperplazie de prostată, cancer deprostată); 
boli de rinichi, căi urinare şi vezică urinară; probleme de micţiune; afecţiuni hepatice 
(hepatite, ciroză); ulcer gastro-duodenal.

Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale ingredientelor folosite:

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE RĂŞINĂ DE CONIFERE:

Extractul alcoolic de răşină de conifere este un macerat al răşinii de conifere (brad, 
pin, molid,) în alcool de 96%.

Răşina de conifere este un produs vegeta complex, constituit din amestecuri eterogene 
de substanţe organice rezultate prin oxidarea şi polimerizarea compuşilor terpenici şi 
aromatici ai uleiurilor volatile.

Principalele componente: 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, acizi graşi, ulei volatil bogat în alfa şi beta pinen.

Acţiune: antiseptică, reconfortantă, orexigenă, antiinflamatoare, cicatrizantă, 
astringentă, antireumatică. Răşina de conifere este utilizată în ameliorarea diferitelor 
afecţiuni precum: afecţiuni ale aparatului respirator (bronşite, astm, afecţiuni 
pulmonare cronice), dureri de gât (amigdalite, faringite, laringite), afte, halenă, 
afecţiuni gingivale, litiaze renale, infecţii urinare (cistite), renale (nefrite), afecţiuni 
cutanate (arsuri, leziuni cutanate, plăgi trenante), entorse şi luxaţii, hemoroizi, 
reumatism, astenie, covalescenţă, dureri musculare, ş.a.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE BUSUIOC:

Extractul alcoolic de busuioc se obţine prin macerarea părţii aeriene a plantei Ocimum 
basilicum (Basilici herba), recoltată în timpul înfloririi, în amestec hidroalcoolic.

Denumirea botanică: Basilici herba.

Principalele componente: ulei eteric (0,2-1,0%) estragol, eugenol, cineol, linalool, 
derivaţi fenolici (anetol), hidrocarburi (ocimen, terpinen, pinen), materii tanate, ş.a.

Seminţele conţin mucilagii.

Acţiune şi utilizări: antiseptică intestinală şi renală, carminativă, stimulează digestia, 
galactogogă, antiemetică, diuretică, antiinflamatoare intestinală şi renală, antiseptică, 
pulmonară, febrifugă.

Frunzele de busuioc, verzi sau uscate se utilizează în alimentaţie drept condiment 
pentru aromatizarea mâncărurilor, sosurilor, murăturilor, salatelor. În industrie, 
busuiocul se foloseşte la aromatizarea mezelurilor, brânzeturilor, pastelor, murăturilor, 
etc.

Datorită proprietăţilor antiinfecţioase şi imunostimulente, conferite de prezenţa 
uleiului eteric, busuiocul este util în bronşite, laringite, faringite, sinuzite, gripă, 
enterocolite acute infecţioase, colită cronică de fermentaţie, în combaterea aftelor, 
stomatitelor, amigdalitei (sub formă de gargară) sau a rinitelor (sub formă de 
inhalaţii).

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE PUFULIŢĂ:

Extractul alcoolic de pufuliţă este obţinut prin macerarea în amestec hidroalcoolic a 
părţii aeriene a plantei Epilobium parviflorum.

Principalele componente: flavonoide (miricitrină, iozocvercitină, cvercitină, 
guiaverină, cvercetin-o-beta-D-glucoronide), fitosteroli (beta-sitosterol şi derivaţi), 
poliholozide, taninuri (galotanin hidrolozabil). acizi terpenici pentaciclici, ş.a.



Acţiune şi utilizări: depurativă, astringentă, hemostatică, decongestionantă, 
antiinflamatoare, antimicrobiană, inhibantă a tumorilor (efect obţinut pe animale de 
laborator şi constatat pe oameni de-a lungul timpilui; nu se cunoaşte încă structura 
principiilor active răspunzătoare

de acest efect), regeneratoare, antiflogistică, antiexudativă, antiedematoasă.

Pufuliţa (ca atare - pulbere, sub formă de extracte apoase sau hidroalcoolice) este 
recomandată ca adjuvant în afecţiuni ale prostatei (hiperplazie de prostată, cancer de 
prostată), boli de rinichi, căi urinare şi vezică urinară; probleme de micţiune; afecţiuni 
hepatice (hepatite, ciroze); ulcer gastro-duodenal.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE GHIMPE:

Extractul hidroalcoolic de ghimpe este obţinut prin macerarea părţii aeriene a 
plantei Xantium  spinosa, în amestec hidroalcoolic.

Principalele componente: acizi polifenol-carboxilici (cafeic, clorogenic), taninuri 
catehice, fitosteroli, saponine triterpenice nehemolitice, flavonoide, lactone 
(xantatina).

Acţiune şi utilizări: decongestionantă în adenonul de prostată, caicatrizantă, 
dezinfectantă, diuretică, sialagogă, reduce polakiuria, determină reţinerea selectivă 
în organism a electroliţilor (K,Mg), protectori ai miocardului. Ghimpele (sub formă 
de extracte apoase sau alcoolice) este utilizat ca adjuvant în afecţiuni ale aparatului 
urinal, adenom de prostată, prostatită, cistopielită, litiază renală.

EXTRACT HIDROALCOOLIC DE MERISOR:

Extractul hidroalcoolic de merişor este obţinut prin macerarea părţii aeriene a 
plantei Quadrupedibus), în amestec hidroalcoolic.

Acţiune: antiinflamatoare, reconfortantă, astrigentă, cicatrizantă, antiseptică 
intestinală şi renală, febrifugă, depurativă, antimicrobiană, inhibantă a tumorilor.

 Utilizări: ca ADJUVANT în afecţiuni ale prostatei, boli de rinichi, căi urinare şi 
vezică urinară, probleme de micţiune. Concomitent se poate administra unul din 
produsele COMAG PLANT B-supizitoare, CONIMED PLANT-supozitoare sau 
CARPICON PLANT-supozitoare. Pentru mărirea eficacităţii produsului se poate 
folosi un ceai din următoarele plante: 100g pufuliţă, 150g ceai de ghimpe, 50g cozi 
de cireşe, 50g busuioc, 100g merişor frunze+fructe, care se amestecă bine şi se pun 
4-6 linguri de ceai la 1 litru de apă. Se taie felii cu totul 1/2 laămâie, se dă în clocot 
şi se lasă la răcit acoperit, se strecoară şi se beau 3 căni în cursul unei zile în care se 
pun 30-40 picături de soluţie de CONIPROSTATOMED. Zilnic se consumă 20-30g 
seminţe de dovleac crude.

Tratament optim: s-ar rezuma la 3 căni de ceai pe zi în care se pun 30-40 picături de 
soluţie de CONIPROSTATOMED, 1 supozitor din cele enumerate de 3 ori pe zi, 
30g seminţe de dovleac crude pe zi, o salată de crudităţi constituită din: 100g 
morcovi, 100g ţelină, 100g rădăcină de pătrunjel, 1 lingură ulei de măsline, 1/2 
lămâie, se poate adăuga sare după gust şi se consumă în cursul unei zile.

 Utilizare: adulţi: 30 de picături de 3 ori pe zi cu 20 de minute înainte de mese, de 
preferat într-o cană de ceai de ghimpe, pufuliţă, busuioc, merişor şi zmeură frunze.

Prezentare: flacon 50, 100 ml.

Atenţionări: A nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul din ingrediente.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Dacă apar fenomene neplăcute, consultaţi 
medicul sau farmacistul.

Termne de valabilitate: A se utiliza înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Condiţii de păstrare: Nu necesită condiţii speciale de păstrare!

Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - specialist în medicină 
alternativă şi acupunctură.          Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59.

Producător:

S.C. ELZIN PLANT PRODUCTION S.R.L.
Aleea Dealul Măcinului nr. 7, sector 6, Bucureşti
Tel./Fax: 021-444.16.01 

Punct de lucru:
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 211A, Sat Roşu, com. Chiajna, jud. Ilfov, 
Tel./Fax: 021-444.16.01 / 021-777.17.95
Mobil: 0721.588.140
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