
INGREDIENTS: QUERCUS  ALBA  BARK  EXTRACT, 

HYDROGENATED VEGETABLES GLYCERIDES,  BEESWAX, 

OLEA EUROPAEA FRUIT OIL , CETEARYL  ALCOHOL  AND  

SODIUM  LAURYL  SULFATE,  OIL EXTRACT OF PINE RESIN, 

EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, CALENDULA  OFFICINALIS  

FLOWER  EXTRACT, QUERCUS  ACUTISSIMA  FRUIT 

EXTRACT,  HIPPOPHAE  RHAMNOIDES  OIL, PROPOLIS 

EXTRACT,SIMMONDSIA CHINESIS OIL APILARNIL.

Produs natural ce conţine extracte din plante: ghindă (Quercus 

glandem), scoarţă de stejar (Quercus cortex), gălbenele (Calendula 

Officinalis), coada calului (Equisetum arvense), propolis, extract 

uleios din răşină de conifere, ceară de albine (Cera flava), witepsol 

(ulei de palmier 80% și ulei de cocos 20%).

Componentele principale ale produsului sunt: ulei esenţial bogat 

în alfa şi beta-tuionă, fenconă, polizaharide, 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, polizaharide, glicoproteine, flavonoide, taninuri, acizi 

polifenoloci, carotenoizi, oligoelemente, etc.

Acţiune şi util izări:  antimicrobiană, antibacteriană, 

antiinflamatoare, antioxidantă, antalgică, tonică, detoxifiantă, 

hemostatică, reconfortantă, cicatrizantă. Se utilizează ca 

ADJUVANT în tratamentul bolii hemoroidale, fisuri și fistule anale, 

pruritului anal, durerilor reumatismale, durerilor musculare, 

lumbago, afecțiuni genitale (anexite, uter fibromatos, chisturi 

ovariene).

 Atenţionări:

Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din 

ingredientele folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Mod de utilizare adulți (femei și bărbați): aplicații locale 

(intrarectal) 1 supozitor de 3 ori pe zi , 21 zile, pauză 7 zile, se 

continuă 21 zile, timp de 3 luni sau până la vindecare. Este indicat să 

se facă un control medical la începutul şi sfârşitul tratamentului.

Mod de utilizare copii: la copii nu s-au făcut studii clinice, 
folosirea supozitoarelor se va face cu acordul și supravegherea 
medicului (1 supozitor de 2 ori pe zi).

Prezentare: Cutii sau blistere cu 10 supozitoare (baghete 

tronconice) a 1gr; 1,5gr; 2gr.

Termen de valabilitate: A se folosi de preferinţă înainte de data 

înscrisă pe ambalaj.

Condiţii de păstrare: în ambalajul original la temperaturi de 4-

15°C.

Produs notificat UE.

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

Recomandări pentru ceaiuri contra hemoroizilor şi fisurilor anale 

se poate folosi următorul ceai: se iau 5 nuci, 10 bucăţi ghindă care se 

fărămiţează cu coaje cu tot, 4 linguri din ceai de scoarţă de stejar, 2 

linguri din ceai de coada calului, 2,5 litri apă plată, se pun la fiert, se 

dă în clocot 5 minute, se lasă la răcit, se strecoară: 1 litru se bea în 

cursul unei zile, iar cu ce rămâne se fac băi de şezut calde cât se 

suportă timp de 10-15 minute, de 2-3 ori pe zi cu acelaşi ceai. Durata 

tratamentului este de 15 zile, chiar şi în cazul vindecărilor în 3-5 zile, 

tratamentul se continuă timp de 15 zile. În cazul durerilor reumatice, 

lumbago şi gută se poate folosi Loţiunea pentru masaj cu untul 

pamântului şi tătăneasă CONIMED.

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

GHINDAZIN
Cremă solidă (supozitoare) cu
ghindă, castane, extracte din plante

și rășină de conifere

®
Recomandări ale producătorului

SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 22716:2015 21

MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR


