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®CONIMED
TINCTURĂ din RĂȘINĂ DE CONIFERE

Produs natural obținut din rășină brută de conifere, rășină care 

este un produs vegetal complex constituit din amestecuri 

eterogene de substanțe organice rezultate prin oxidarea și 

polimerizarea compușilor terpenici și aromatici a uleiurilor 

volatile.

Principalele componente sunt: acizi terpenici (rezinici), acid 

abietic, levopimaric, dextrospanic, acizi aromatici sau alifatici, 

acid benzoic și derivați fenil propanici, rezinoli, ceruri, acizi 

grași, ulei volatil bogat în  și  - pinen.a b

Produs natural cu o concentrație bine determinată, care are 
o acțiune antiseptică, expectorantă, antitusivă, 
antiinflamatoare, cicatrizantă, astringentă, antireumatică.

Tinctura din rășină de conifere este utilizată ca ADJUVANT 

în tratarea diferitelor afecțiuni, cum ar fi cele ale aparatului 

respirator (astm bronșic, afecțiuni pulmonare cronice), durerile 

de gât (amigdalite, laringite, faringite), litiază renală, infecțiile 

tractului urinar (cistite, leziuni, etc.), hemoroizi, reumatismul, 

astenia, stările de covalescență sau durerile musculare.

Utilizarea produsului:

În tratamentul tusei și a bronșitei: 1 linguriță de tinctură de 

rășină de conifere amestecată cu 1 lingură de miere. Se dizolvă 

amestecul într-o jumătate de pahar de ceai de pin, se bea de 3 ori 

pe zi înainte de masă cu 20 de minute. Este un calmant 

dezinfectant și stimulent imunitar pentru zona gâtului și a căilor 

respiratorii.

În tratamentul tabagismului: 1 linguriță de tinctură de 
rășină de conifere amestecată cu 1 linguriță de miere de 
salcâm ce se administrează din 4 în 4 ore timp de 1 
săptămână. Acest amestec decongestionează arborele bronșic 
de secreții și reduce dorința de a fuma.

În tratamentul răcelilor de tot felul: 50ml tinctură de 
rășină de conifere, 200ml alcool sanitar în care se dizolvă 3 
aspirine. Se face un masaj al întrgului corp.

În tratamentul rănilor și a eczemelor infecțioase:

se curăță bine locul cu apă caldă și săpun. Cu un tampon de  

vată înmuiat în tinctură de rășină de conifere se scaldă locul 
afectat timp de câteva minute. După ce se usucă se aplică un strat 
subțire de CREMĂ ANTIINFLAMATOARE.
Tratamentul se aplică și în cazul contuziilor (vânătăilor).

În tratamentul amigdalitei: 1 linguriță de tinctură de 
rășină de conifere, 1 linguriță de tinctură de propolis se 
amestecă cu 50ml apa, se face gargară de 3 ori pe zi timp de 
3 minute după masă.

Tinctura de rășină de conifere reglează calciu ionic la 
nivelul articulațiilor.

Pentru reglarea pragurilor de selecție ale filtrului renal și 
curățirea glomerolului nefrotic se folosește 1 linguriță de 
tinctură de rășină de conifere, 1 linguriță de extract 
glicerinic din coada șoricelului care se dizolvă într-un pahar 
de ceai diuretic ce se bea înainte de masă cu 30 minute timp 
de 1 săptămână. Acest tratament se face sub supravegherea 
medicului sau prin studiu clinic ce se efectuează de către 
medicii cu care colaborează S.C. ELZIN PLANT SRL.

Atenţionări: A NU SE UTILIZA de persoanele care au alergie 
la alcool sau rășini. Persoanele cu diabet, dacă vor să urmeze 
acest tratament îl vor face numai cu acordul și sub supravegherea 
medicului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Dacă apar 
fenomene neplăcute, consultaţi medicul sau farmacistul.
Produsul mai poate fi folosit ca materie primă la prepararea 
diferitelor creme și unguente.
Prezentare: flacon 50 ml din sticlă sau plastic cu picurător.
Termne de valabilitate: A se utiliza înainte de data de expirare 
înscrisă pe ambalaj.
Condiţii de păstrare: 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
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