
În cazul plăgilor, arsurilor, ulcerului varicos, se face toaletarea 
plăgii, după care se aplică crema în strat subţire şi se 
protejează cu un pansament steril. Crema este deosebit de 
eficientă în tratarea muşcăturilor de ţânţari, păianjeni, a 
înţepaturilor de albine.
Fiind un produs natural nu are efecte secundare, el 
potenţează efectul altor medicamente, caz în care trebuie 
consultat medicul sau farmacistul dumneavoastră. 
Mod de utilizare:
Aplicaţii locale , de 1-2 ori pe zi, după curăţarea prealabilă a 
pielii cu apă caldă şi săpun.
Crema este integral absorbită la nivel cutanat şi nu necesită 
îndepărtarea ulterioară a produsului.
Nu s-au raportat efecte secundare sau contraindicaţii.
Prezentare: Cutii de 30 ml, 50 ml. Tuburi de 30 ml, 50 ml.
Termen de valabilitate:  a nu se utiliza după data de expirare 
înscrisă pe ambalaj. 
Atenţionare: A nu se utiliza de persoanele care au alergie la 
unul din ingredientele folosite.
A nu se lăsa la îndemana copiilor.
Dacă apar fenomene neplacute, consultaţi medicul sau 
farmacistul.
A se păstra la loc răcoros şi uscat  la temperatura de 15-25°C.
  
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,
Com. Chiajna, jud. Ilfov
Telefon / fax:  021 444.16.01; 021 777.17.95
Mobil:            0721.588.140
www.elzinplant.com; elzinplant@hotmail.com

INGREDIENTS: LAVADULA ANGUSTIFOLIA OIL, HIPPOPHAE 
RHAMNOIDES OIL, ARNICA  MONTANA  FLOWER  OIL, OIL 
EXTRACT OF PINE RESIN, CRATAEGUS MONOGYNA LEAF 
EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL AND SODIUM CETEARYL 
SULFATE, LANOLIN, HIDROGENATED PALM OIL, BEESWAX, 
SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL,  PETROLATUM, AQUA.
Ingrediente: ulei esenţial de lavandă, ulei de cătină, arnică, 
păducel, extract uleios de răşină de conifere, ulei de palmier, 
ceară de albine, lanolină, apa distilată.

Are în compoziţie uleiul de cătină bogat în vitaminele A, B (B1, 
B2)C, E, F, carotenoizi, acid folic, acizi graşi nesaturaţi, ulei de 
lavandă (un calmant deosebit). Arnica -tonic vascular şi tisular, 
antiinflamatoare, cu rol de stimulare a formării ţesutului de 
granulaţie, vasoconstrictoare, stimulează circulaţia periferică şi 
reface sistemul imunitar. Ceara galbenă de albine cu efectele ei 
miraculoase, extractul uleios de răşină brută de conifere, care are 
următoarele componente principale:
-acizi terpenici (rezinici), abietic, levopimaric, acizi aromatici sau 
alifatici, acid benzoic şi derivaţi fenil-propanici, rezinoli, ceruri, 
acizi graşi, ulei volatil bogat în alfa şi beta pinen.
-Lanolina este un produs gras natural, extras din lână de oaie şi 
purificat.
Produsul are un intens efect emolient, hidratant, protector, 
tonifiant, reconfortant, vitaminizant, antireumatic, antiinflamator, 
antibactericid, de stimulare a circulaţiei periferice şi nu în ultimul 
rând curativ în afecţiuni cutanate printr-o puternică acţiune 
antiinflamatoare şi cicatrizantă.

CONIMED CREMĂ ANTIINFLAMATOARE este un produs 
natural, ce poate fi utilizat ca ADJUVANT în tratarea afecţiunilor 
reumatice, artritelor, varicelor, arsuri provocate de agenţi termici, 
chimici, radiaţii solare şi cobalto-terapie, deosebit de eficient 
contra acneei juvenile, a vergeturilor. Ameliorează de asemenea 
circulaţia periferică eliminând senzaţia de membre reci. După 
aplicaţia cremei printr-un uşor masaj în cazul artritelor, se 
recomandă 10-15 minute de mişcare. 

SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

CONIMED  
CREMĂ ANTIINFLAMATOARE CU LAVANDĂ,

CĂTINĂ ŞI RĂŞINĂ DE CONIFERE
-produs natural-
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