SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

TĂTĂZIN

®

CREMĂ PE BAZĂ DE TĂTĂNEASĂ
INGREDIENTE: SYMPHYTUM OFFICINALE ROOT EXTRACT,
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, OLEA EUROPAEA
FRUIT EXTRACT, OIL EXTRACT OF PINE RESIN, LANOLIN,
PETROLATUM, CETEARYL ALCOHOL AND SODIUM LAURYL
SULFATE, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA
CHINENSIS OIL, PINUS PINASTER OIL, AQUA, BEESWAX.
Ingrediente: extract hidroalcoolic de tătăneasă, gălbenele, coada
șoricelului şi răşină de conifere, propolis, ulei esenţial de pin, ceară de
albine, vaselină, lanolină.
Descriere, acțiuni și utilizări ale ingredientelor:
Extract hidroalcoolic de Tătăneasă (SYMPHYTUM OFFICINALE):
COMPONENTE: alantoină, consolidină, consolicină, tanin, colină,
asparagină, zaharuri, mucilagii, gumirezine, substanțe minerale.
Acțiune și utilizări: antiinflamatoare (supresează infiltrarea leucocitară
în procesele antiinflamatorii), antiiritativă (mucilagiile reduc efectul
iritațiilor cutanate și ale mucoaselor), cicatrizantă (alantoina stimulează
repararea tisulară și ajută la vindecarea rănilor), decongestivă,
antitumorală. Extractele de tătăneasă sunt recomandate extern în
tratarea afecțiunilor vasculare, a ulcerului varicos, în artrite, reumatism,
hemoroizi, eczeme, arsuri, contuzii, răni, nevralgii, tumori de piele și sân,
psoriazis.
GĂLBENELE (flori): utilizate extern extractele (în apă, alcool, ulei)
dezinfectează și protejează tegumentele și mucoasele. Florile de
gălbenele, sub diferite forme (pulbere, extracte, macerate, unguente)
sunt folosite din cele mai vechi timpuri în dermatologie și cosmetologie.
Ulei esnțial de Pin (AETEROLEUM PINI): uleiul esențial de pin se
obține prin distilare cu vapori de apă a frunzelor de pin.
COMPONENTE: ulei volatil constituit din alfa - și beta-pinen, felandren,
limonen, acetat de bornil, cantități mici de aldehidă anisică, alcooli,
aldehide și cetone sescviterpernice, taninuri, rezine, substanțe
antioxidante, substanțe minerale.
Acțiune și utilizări: antiinflamatoare, antiseptică, diuretică,
antireumatică, cicatrizantă. Pinul, ca atare (conuri, cetină, muguri) sau
prelucrat (extracte, ulei esențial, etc.) este utilizat în dureri reumatice,
pentru cicatrizarea rănilor, pentru tenuri iritate, pentru tegumente
afectate, nevroze, ca reconfortant.

RĂȘINĂ DE CONIFERE: acțiune antiseptică, antibacteriană,
regeneratoare, antiinflamatoare, astringentă, antireunatică,
reconfortantă.
CEARA DE ALBINE - cunoscută din antichitate pentru efectele sale
curative în afecțiuni cutanate, reumatice, regeneratoare, fiind larg
utilizată în prepararea unor unguente, creme, balsamuri.
Componentele principale ale produsului sunt: acizi terpenic (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, alantoină, acizi polifenolici, etc.
Acţiune: antiseptică, tonică, antiedematoasă, antiinflamatoare,
cicatrizantă, antireumatismală, antitumorală, etc.
Utilizări: se utilizează ca adjuvant în tratamentul afecţiunilor pielii,
eczeme, răni greu vindecabile, arsuri, contuzii, dureri reumatismale,
articulaţii dureroase şi ca adjuvant în cancerul de piele şi sân.
Atenţionări: Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din
ingredientele folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! În tratamentul
cancerului de piele şi sân, este necesară consultarea unui medic
specialist şi împreună cu acesta se va armoniza tratamentul alopat cu
cel naturist.
Contraindicaţii: nu se cunosc.
Mod de utilizare: aplicaţii locale, masaj uşor de 2-3 ori pe zi pe locul
afectat după toaletarea locului.
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.
Condiţii de păstrare:
A se păstra la loc uscat și răcoros la temperatura de 15-25°C.
Produs notificat U.E. de S.C. ELZIN PLANT PRODUCTION S.R.L.
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
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

