
 SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
 Natura in slujba omului

Recomandări ale producătorului

CONIMED
cremă pentru îngrijirea călcâielor

cu extract de plante şi răşină de conifere

®

Ingredients: aqua, beeswax, petrolatum, daucus 
carota sativa extract, oil extract of pine resin, 
lavandula  angustifolia oil, hippophae rhamnoides 
oil, simmondsia chinesis seed oil, lanolin.

Ingrediente: ulei de cătină, vitamina A, extract 
uleios de răşină de conifere, extract de morcovi, 
ceară de albine, apă distilată.

PROPRIETATI: principiile active ale uleiului de 
cătină, extractului de morcov (pro vitamina A), 
răşină  de conifere, înglobate în ceara de albine, 
conferă  produsului un puternic efect emolient, 
vitaminizant,  cicatrizant, regenerator tisular 
(regenerator al  ţesuturilor pielii) şi antiinflamator. 
Crema pentru  îngrijirea călcâielor, fiind un produs 
natural, se absoarbe uşor de către piele, 
menţinând-o moale şi catifelata, prevenind 
îngroşarea şi formarea de ragade(crapaturi ale 
pielii), în special a celei de pe călcâie.

INDICATII: îngrijirea pielii aspre, cu tendinta spre 
formare de  crapaturi, în special a pielii de pe 
călcâie, afecţiuni cutanate, arsuri.
Previne îngroşarea pielii picioarelor şi a mâinilor.
Asigură o circulaţie periferica foarte bună la nivelul 
picioarelor şi al mâinilor.
MOD DE UTILIZARE:
aplicaţii locale, masaj usor de 2-3 ori pe zi, dupa 
toaletarea locului.

CONTRAINDICAŢII:

nu se cunosc.

ATENŢIONĂRI:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se utiliza de persoanele care fac alergie la 

unul din ingrediente.

A nu se utiliza dupa data de expirare, a se utiliza

în termen de 3 luni după desfacerea tubului sau 

a cutiei. Daca apar efecte secundare nedorite, 

consultaţi medicul sau farmacistul.

PĂSTRARE:

în ambalajul original, la loc uscat şi răcoros, ferit 

de soare cu temperaturi de 18 - 25°C.

PREZENTARE: 

tuburi de 30ml, 50 ml, cutii de 30ml, 50 ml.

Produs notificat U.E. de S.C. ELZIN PLANT  PRODUCTION S.R.L.

CONSULTANT MEDICAL:

Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici- specialist în 

medicina alternativă şi acupunctura.

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, Com. Chiajna, 
jud. Ilfov
Telefon / fax:     021 444.16.01; 021 777.17.95
Mobil:               0721.588.140
www.elzinplant.com; elzinplant@hotmail.com


