
INGREDIENTS: CORIANDRUM SATIVUM FRUIT OIL, 
ORIGANUM MAJORANA HERB OIL, HYDROGENATED 
VEGETABLES GLYCERIDES, BEESWAX, OIL EXTRACT OF 
PINE RESIN, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CALENDULA 
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, THUJA OCCIDENTALIS 
LEAF EXTRACT, INULA HELENIUM EXTRACT, RICINUS 
COMMUNIS SEED OIL, GENTIANA LUTEA RHIZOME/ROOT 
EXTRACT, QUERCUS ALBA BARK EXTRACT, HYPERICUM 
PERFORATUM OIL, SALIX ALBA BARK EXTRACT, PROPOLIS 
EXTRACT, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA 
CHINESIS OIL.
Ingrediente: extract uleios şi hidroalcoolic de tuia (Thuia 
occidentalis), sunătoare (Hyperici herba), scoarţă de stejar 
(Querlus robur), gălbenele (Filinica sau Calendulae flos), iarbă 
mare (Inulae rodix), genţiană (Gentiana lutea), ulei esenţial de 
coriandru (Aetheroleum coriandri), maghiran (Aetheroleum 
marjorana), ulei esenţial de salvie (Salviae folium), tinctură de 
propolis, păstură, laptişor de matcă, extract uleios din răşină de 
conifere, ulei de măsline (Oleae fruedum), ulei de ricin (Ricinus 
communis), oxid de zinc, ceară de albine (Cera flava), ulei 
vegetal hidrogenat. 
COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI 
SUNT:ulei esenţial bogat în alfa şi beta-tuionă, fenonă, 
polizaharide, acizi terpenici (rezinici), abietic, levopimaric, 
dextosapinic, acizi aromatici sau alifactici - acid benzoic şi 
derivaţi fenil propanici (acid cinamic, ferulic, cumaric), rezinoli, 
ceruri, polizaharide, glicoproteine, taninuri, acizi polifenolici, 
carotenoizi, oligoelemente, flavonoide (quencitin, apigenin, 
kaemferol, golangin, luteolin, pinocembrin, pinostrombin, 
pinobonksin). Substanţe cu acţiune antibiotică, substanţe 
minerale (Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo, Ca, Si, etc), carotenoizi 
(provitamina A), vitamina E, C, enzime şi aminoacizi, ulei volatil 
bogat în alfa şi beta-pinen.
ACŢIUNE: antiseptică, antalgică, tonică, antioxidantă, 
antimicrobiană, detoxifiantă, antiinflamatoare, cicatrizantă, 
reconfortantă, antitumorală datorită prezenţei quercitinei, 
acidului capric şi clerodan - diterpenoidului, acesta din urmă 
dovedind a avea efect citostatic selectiv asupra celulelor 
tumorale.
UTILIZĂRI: ca ADJUVANT în tratamentul bolii hemoroidale, 
fisurilor anale, pruritului anal, cancerului de colon, afecţiuni 
genitale (anexite, chisturi ovariene, uter fibromatos, dureri 
lombare.
CONTRAINDICAŢII: persoanele care au alergie la unul din 
ingrediente, rar apar reacţii alergice care dispar la încetarea 
aplicaţiei.
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OVIDIU PREDESCU - AGAPE

®COMAG PLANT   
Cremă Solidă (SUPOZITOARE)       

 MOD DE UTILIZARE:
La barbaţi: aplicaţii locale (intrarectal) un supozitor de două ori 
pe zi timp de 20 de zile pe lună, trei luni consecutiv - curativ - în 
caz de crize hemoroidale un supozitor de 3 ori pe zi
La femei: aplicaţii locale (intrarectal) un supozitor de două ori pe 
zi -începând cu ziua a treia a ciclului menstrual timp de 20 de zile 
pe lună, timp de 3-4 luni consecutiv - intravaginal -supozitoarele 
se vor utiliza numai cu acordul medicului sau farmacistului.
La copii şi femei gravide - pot fi utilizate numai cu acordul şi 
sub supravegherea medicului.
PRECAUŢII: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza de 
persoanele care au alergie la unul din ingrediente.Dacă apar 
fenomene secundare neplăcute consultaţi medicul sau 
farmacistul.
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.
PĂSTRARE: în ambalajul original la temperaturi 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.
RECOMANDĂRI: în cazul în care supozitorul este de 
consistenţă mai moale - acesta se va ţine la o temperatură mai 
mică de 0°C timp de 3-5 minute înainte de utilizare. În cazul unor 
crize hemoroidale, fisuri anale dar şi pentru grăbirea vindecării 
se poate folosi un ceai din: scoarţă de stejar 100 gr, coada 
şoriceluli 100 gr, frunze de nuc 50 gr, flori de muşeţel 50 gr. Se 
amestecă ceaiurile foarte bine într-o pungă.
Preparare: la doi litri de apă (plată) se pun 5 nuci sparte cu tot cu 
coajă şi 6 linguri de ceai bine amestecat, se dă în clocot, se 
acoperă, se lasă la răcit, se strecoară şi se utilizează astfel: 1 
litru  se bea în cursul unei zile, iar cu 1 litru de ceai obţinut se fac 
băi de şezut călduţe (la limita suportabilităţii) de 2-3 ori pe zi.

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

Recomandări ale producătorului
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MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR


