SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

CONIMED®
LOŢIUNE PENTRU MASAJ
CU UNTUL PÃMÂNTULUI ªl TĂTĂNEASĂ

Produs natural dermato-cosmetic obţinut după o reţetă originală de
către specialişti (farmacişti, medici, biologi), pe bază de extracte
vegetale şi răşină de conifere.
Ingrediente:
-extract hidroalcoolic de:
-răşină de conifere, untul pământului (Tammus communis),lavandă
(Lavandula angustifolia), tătăneasă (Symphytum officinale).
Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale ingredientelor
folosite:
Extract hidroalcoolic de răşină de conifere:
Principalele componente: acizi terprenici (rezinici) - abietic,
levopimaric, dextrosapinic; acizi graşi, ulei volatil bogat în a şi b pinen.
Acţiune: antiinflamatoare, antireumatică, reconfortantă, antiseptică
şi cicatrizantă.
Extract hidroalcoolic de untul pământului (Tammus communis):
Conţine alcaloizi, glicozizi, saponozide, tanituri, azotat de calciu.
Acţiune: rubefiantă, antiechimotică, catarică, antiinflamatoare.
Recomandat în tratarea gutei, a reumatismului, leziunilor cutanate,
pentru tratarea contuziilor şi echimozelor.
Extract hidroalcoolic de lavandă (Oleum lavandulae):
Principalele componente: acetat de linalil (min. 30%), acetat de
linalol, terpenil, geranil, lavandulil, terpineol, geraniol, nerol,
lavandulol, borneol, citronelol, derivaţi ai linalolului şi geraniolului;
alcool cuminic, amilic şi izoamilic; acizi valerianic, izovalerianic,
propinic, capropinic, cineol, camfor, hidrocarburi terpenice, alfa şi
beta -pinen, cumarinã, hemiarinã, furfurol.

Acţiune: antiseptică analgezică şi calmantă, reconfortantă,
antiinflamatoare, cicatrizantă. Utilizat sub formă de unguente, creme,
balsamuri etc. pentru diminuarea stărilor de oboseală, calmarea
nevrozelor şi reconfortarea organismului pentru grăbirea cicatrizării
rănilor, în contuzii, arsuri, etc.
LOŢIUNEA
PENTRU MASAJ CU UNTUL PĂMÂNTULUI Şl
TĂTĂNEASĂ CONIMED este un produs natural dermato-cosmetic cu
proprietăţi antiinflamatoare, antireumatice, antiseptice, antioxidante,
astringentă şi cicatrizantă ce poate fi utilizat CA ADJUVANT în
tratarea reumatismului articular şi abarticular, entorselor, luxaţiilor,
durerilor posttraumatice, durerilor musculare, gutei.
Atenţionări:
Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din
ingredientele folosite.
Mod de folosire:
Aplicaţie externă (masaj, comprese, badijonări), de 2-3 ori pe zi.
Prezentare:
Flacoane de 100 ml.
Termen de valabilitate:
A se utiliza de preferinţă înainte de data de expirare înscrisă pe
ambalaj. Nu necesită condiţii speciale de păstrare.
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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