
regenerare a tenului, de întinerire şi elasticizare. 
Uz extern:
Aplicaţii locale, o dată pe zi, seara, după curăţirea 
prealabilă a pielii printr-un uşor masaj, evitându-se 
atingerea ochilor.
Contraindicaţii:
Nu au fost semnalate.
Atenţionări:
A nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul 
din ingredientele folosite.
Prezentare: cutii sau tuburi de 50 ml.
Termen de valabilitate: a nu se utiliza după data de 
expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la loc răcoros şi uscat la 18 - 25°C.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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
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Natura în slujba omului

Prospect

CONIMED  

Ingrediente:
Argilă, extract uleios şi hidroalcoolic de castane, răşină 
de conifere, ceară de albine, lanolină, stabilizatori
Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale 
ingredientelor folosite:
Principiile active din răşină de conifere şi argilă conferă 
produsului un efect emolient, hidratant, protector, 
tonifiant, reconfortant şi vitaminizant. Argila este bogată 
în substanţe active din punct de vedere biologic, săruri 
minerale şi microelemente (Mg, Ba, Be, Fe, Ga, Cu, Co 
şi Mo). Se pare că silicatul de aluminiu este cel care îi 
conferă proprietăţi cicatrizante.
Are o remarcabilă putere de absorbţie, are putere 
antioxidantă; potenţează forţele de apărare ale 
organismului; are proprietăţi cicatrizante de excepţie, 
reîncarcă celulele organismului cu energie vitală 
revigorându-le, este antiseptică, antitoxică, cu 
proprietăţi bactericide; este un agent natural de 
revigorare fizică. Argila poate fi utilizată sub formă de 
cataplasme pentru noduli tiroidieni, guşă, noduli 
mamari, prostată, dureri articulare. Argila nu are efect 
secundar, deci nu poate face nici un rău.  
ADJUVANT în tratarea ridurilor, acneei, tenului iritant, 
sensibil, vitaminizant al epidermei, cu rol de curăţare şi 

CREMĂ CU ARGILĂ,
ŞI RĂŞINĂ DE CONIFERE

-produs natural-
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