
RECOMANDARE: în cazul tratamentului pentru varice, 
înainte de aplicarea cremei pentru a-i mări eficienţa se 
poate folosi o loţiune făcută din 20 ml tinctură de arnică, 
20 ml tinctură de răşină de conifere, 2-3 ml ulei esenţial de 
lavandă şi 200 ml apă distilată: se amestecă foarte bine 
după care se adaugă 100 ml spirt medicinal, se agită din 
nou şi se face un masaj pe locurile unde sunt varice de la 
tălpi în sus sau se poate utiliza loţiunea pentru masaj 
COMAG PLANT,se lasă 10-15 minute să intre în piele 
după care se face masajul cu crema COMAG PLANT.
În cazul rănilor, arsurilor după tratarea locului se aplică un 
strat subţire de cremă.

PRECAUŢII: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se 
utiliza de persoanele care au alergie la unul din 
ingrediente. Dacă apar fenomene neplăcute consultaţi 
medicul sau farmacistul.

PREZENTARE: Cutii sau tuburi de 30 ml. 50 ml, 100 ml.

PĂSTRARE: în ambalajul original la loc uscat şi răcoros 
cu temperaturi mai mici de 25°C.

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.

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.

Producător:
S.C. ELZIN PLANT PRODUCTION S.R.L.
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 

 SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Dumnezeu l-a creat pe om nu

pentru SINE nici pentru om, ci pentru
a-l face părtaş la desăvârşirea creaţiei

OVIDIU PREDESCU - AGAPE

INGREDIENTE: extract hidroalcoolic şi uleios din: tuia 
(Thuja occidentalis), păducel (crataegi solium cum 
floris), arnică (Arnicae flos), urzică vie (Urticae herba), 
isop (Hissopus officinalis), scoarţă de salcie (salicis 
cortex), gălbenele (Filimica sau Calendulae flos), ulei de 
măsline (Oleae fruedum), extract uleios de răşină de 
conifere, ceară de albine (Cera flava), ulei esenţial de 
cor iandru (Aethero leum cor iandr i ) ,  măghi ran 
(Aetheroleum marjorana), ulei de palmier, lanolină, 
excipienţi. 

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI:
ulei esenţial bogat în alfa şi beta-tuionă, fenconă, 
polizaharide, acizi terpenici (rezinici), abietic, 
levopimaric, dextosapinic, acizi aromatici sau alifactici - 
acid benzoic şi derivaţi fenil propanici (acid cinamic, 
ferulic, cumaric): rezinoli (alcooli aromatici superiori, 
fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, polizaharide, 
glicoproteine, flavonoide, proantociani, acizi polifenolici, 
caratenoizi, taninuri, substanţe minerale, vitamine, 
aminebiogene, etc.

ACŢIUNE: ant i inf lamatoare, ant ib iot ică, ant i -
reumatismală, antiseptică, cicatrizantă, tonică, 
recomfortantă, antalgică, antiedematoasă.

UTILIZĂRI: produsul COMAG PLANT cremă se poate 
utiliza ca ADJUVANT în tratamentul varicelor, tulburări de 
circulaţie periferică, articulaţii dureroase, dureri 
musculare, reumatismale, gută, contuzii - afecţiuni ale 
pielii (eczeme, răni greu vindecabile).

MOD DE UTILIZARE: aplicaţii locale de 2-3 ori pe zi, pe 
zonele afectate printr-un masaj ușor, după toaletarea 
zonei respective.

®
COMAG PLANT   

Cremă pe bază de rășină de conifere
și extracte din plante 

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 22716:2015

Recomandări ale producătorului


