
Acţiune şi utilizare: antioxidantă, antiinflamatoare, antispastică. Ceara 

de albine este folosită încă din antichitate pentru proprietăţile sale 

curative, în special în afecţiuni cutanate şi este astăzi larg utilizată în 

prepararea unor unguente şi balsamuri.

Principalele componente: trigliceride ale acizilor graşi saturaţi şi 

nesaturaţi (stearic, palmitic, oleic), teobromină.

Acţiune şi utilizări: antioxidantă, emolientă, utilizat în industria 

farmaceutică şi cosmetică pentru proprietăţile lui emoliente şi 

antioxidante.

CREMA SOLIDĂ CONIMED “P“ condiţionată sub formă de baghete 

tronconice (supozitoare) are acţiune antiinflamatoare, emenagogă, 

coleretică, bactericidă, cicatrizantă, antitricomonazică şi poate fi 

utilizată cu încredere ca ADJUVANT în tratamentul afecţiunilor 

hemoroidale, vaginitelor atrofice, dismenoreei (menstruaţie cu dureri) 

trichomonas vaginalis, metroragii (hemoragie uterină în afara perioadelor 

menstruale), leucoreei, pentru îngrijirea tegumentelor şi mucoaselor 

inclusiv în zona ano-rectală.

Utilizări la femei: Aplicaţii locale 2-3 ori pe zi (intrarectal) care încep din 

ziua a 3-a a ciclului menstrual, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.

Utilizari la bărbaţi: Aplicaţii locale 2-3 ori pe zi (intrarectal), 20 de zile pe 

lună timp de 3 luni (afecţiuni hemoroidale pentru îngrijirea tegumentelor 

şi mucoaselor inclusiv în sfera ano-rectală).

Atenţionări! Intravaginal se administrează numai cu acordul medicului.

Nu poate fi utilizat de femeile gravide, femei care alăptează, bolnavi cu 

afecţiuni nervoase, decât cu acordul medicului şi sub supravegherea lui.

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

ingrediente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Prezentare: cutii sau blistere cu 10 baghete tronconice (supozitoare),

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

Termen de valabilitate:

a se utiliza înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Condiţii de păstrare:

A se păstra la loc răcoros şi uscat la temperatura de 4-15° 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, 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

Ingredients: hydrogenated vegetables oil glycerides, beeswax, oil 
extract of pine resin, aqua, equisetum arvense  extract,  calendula  
officinalis  flower  extract,  artemisia  absinthium  oil, hippophae 
rhamnoides oil, simmondsia  chinesis  seed  oil .
Ingrediente: extracte uleioase de pelin, gălbenele, coada calului, răşină 
de conifere şi ceară de albine, ulei vegetal.
Extractul uleios de pelin: obţinut prin macerarea în ulei de floarea 
soarelui a părţii aeriene, înflorite a plantei (Artemisia absinthium).
Principalele componente: ulei eteric, flavone, derivaţi lignamici, 
fitosteroli, acizi organici (palmitic, arahidic, linoleic, lauric, stearic, 
miristic, oleic, aicoxtinic) ş.a
Acţiune şi utilizări: antiinflamatoare, antiseptică, cicatrizantă, este 
utilizat ca adjuvant în tratarea afecţiunilor hemoroidale, vaginitelor 
atrofice, în oxiuroză, plăgi purulente greu vindecabile. Contraindicaţii: 
femei gravide, femei care alăptează, bolnavi  cu afecţiuni nervoase, 
afecţiuni acute intestinale.
Extractul de gălbenele: obţinut prin macerarea în ulei de floarea 
soarelui a florilor de gălbenele (Calendula officinalis).
Principalele componente: ulei volatil, saponozide triterpenice, 
carotenoide (licopina, a şi b caroten, neolicopina A, rubixantina, 
luteina, xantofila, etc), flavonoizi şi glicozizi flavonici, substanţe amare, 
mucilagii, vitamina C, acid malic, substanţe proteice, esteri 
colesterinici ai acizilor lauric, margaric, miristic şi palmitic.
Acţiuni şi utilizări: emenagogă, coleretică, colagogă, antispastică, 
cicatrizantă, antiinflamatoare, bactericidă, antitricomonazică. Este 
utilizat cu rezultate bune în tratamentul plăgilor, rănilor, degerăturilor, 
arsurilor, dischineziei biliare,  hemoroizi, dismenoree (menstruaţie cu 
dureri), utilizat în metroragii (hemoragie uterină în afara perioadelor 
menstruale ), leucoree, trichomonas vaginalis.
Extractul uleios de răşini de conifere: obţinut prin extracţia în ulei de 
floarea soarelui a răşinii de conifere în anumite condiţii de temperatură 
şi de timp.
Principalele componente: acizi terpenici (rezinici) - abietic, 
levopimaric, dextrosapinic, acizi aromatici sau alifatici, acid benzoic şi 
derivaţi fenil propanici (acid cinamic, ferulic, cumaric), rezinoli (alcooli 
aromatici superiori finali, alcooli terpenoidici), ceruri, acizi graşi, ulei 
volatil bogat în a şi b pinen.
Acţiune: antispastică, antiinflamatoare, cicatrizantă, astringentă, 
antioxidantă, antireumatică, reconfortantă. Utilizat în ameliorarea  
diferitelor  afecţiuni: litiaze  renale, infecţii urinare

Ceara de albine (Cera flava): este un produs obţinut prin topirea 

fagurilor de albine.

Principalele componente: produsul conţine între (70 - 72%) esteri ai 

alcoolilor superiori (C26-32) cu acizi palmitic, hidroxipalmitic şi ceratic, 

acizi graşi liberi (cca. 14%), hidrocarburi corespunzătoare alcoolilor de 

ceară, vitamina A şi cantităţi mici de alcooli liberi şi sitostearină.
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Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

Cremă solidă cu extract uleios de pelin,
gălbenele şi răşină de conifere

-Supozitoare-
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