SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL

Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

CARPIZIN

®

(SUPOZITOARE)
cu pufuliţă, ghimpe, busuioc, merişor, seminţe de
dovleac, pătrunjel, coada calului, şi răşină de conifere.
INGREDIENTS: EPILOBIUM
ANGUSTIFOLIUM
EXTRACT, XANTIUM STRUMARIUM FRUIT EXTRACT,
HYDROGENATED VEGETABLES
GLYCERIDES,
BEESWAX, OIL EXTRACT OF PINE RESIN, OCIMUM
BASILICUM HERB EXTRACT, VACCINIUM VITIS- IDAEA
LEAF EXTRACT, PUMPKIN SEED OIL, PETROSELIUM
CRISPUM EXTRACT, EQUISETUM
ARVENSE OIL,
HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA CHINESIS
SEED OIL,LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, AQUA.
Ingrediente: extract uleios de răşină de conifere, pufuliţă, ghimpe,
busuioc, frunze de merişor, pătrunjel, ulei din seminţe de dovleac,
coada calului, mugur de plop, ceară de albine, ulei vegetal
hidrogenat de cocos și palmier (witepsol).
Componentele principale ale produsului sunt: flavonoide-rutin,
hiperozide, carotenoide, taninuri, acizi terpenici (rezinici), acizi
aromatici, rezinoli (alcooli aromatici superiori, fenoli, alcooli
terpenoidici), ceruri, flavonoide (miricitrina, izocvercitina,
cvercitina, guaiaverina, cvercitin-o-beta-D-glucuronide),
fitosteroli (beta-sitosterol şi derivaţi), poliholozide, acizi graşi
polinesaturaţi, vitamine liposolubile.
Acţiune şi utilizări: depurativă, astringentă, hemostatică,
diuretică, decongestionantă în adenomul de prostată,
antiinfalamatoare, antimicrobiană, inhibantă a tumorilor,
regeneratoare, cicatrizantă, antiflogistică, antiexudativă,
antiedematoasă. Acest produs excepţional poate fi folosit ca
ADJUVANT în tratamentul diferitelor afecţiuni ale prostatei
(inflamaţia glandei, hipertrofia prostatei de tip bening), infecţii
urinare, renale, hemoroizi, fisuri anale - în tratamentul cancerului
de prostată.
Mod de utilizare: intrarectal, 1 supozitor de trei ori pe zi.
Prezentare: cutii sau blistere cu 10 baghete tronconice
(supozitoare), a 1 gr; 1,5 gr; 2 gr.
Termen de valabilitate: a nu se utiliza după data de expirare
înscrisă pe ambalaj.
Condiţii de păstrare: A se păstra la loc răcoros şi uscat la
temperatura de 4-15°C.
Produs notificat la Ministerul Sănătăţii.Acest produs se poate
elibera fără prescripţie medicală. Folosiţi dozele indicate. Dacă
apar neplăceri, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Atenţionări: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza de
persoanele care au alergie la unul dintre ingrediente.
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 afecţiuni ale prostatei:
- pentru a-i mări eficienţa şi a grăbi vindecarea poate fi utilizat un
amestec de ceai obţinut din: ceai de pufuliţă 50 gr, ceai de ghimpe
100 gr, ceai de merişor 100 gr, ceai de busuioc 50 gr, ceai de cozi
de cireşe 50 gr - aceste ceaiuri se amestecă foarte bine într-o
pungă mai mare (omogenizând amestecul) rezultând un ceai
deosebit de eficient. Preparare: la un litru de apă se adaugă 4-6
linguri de ceai, se dă în clocot, se acoperă, se lasă la răcit, se
strecoară şi se bea în cursul unei zile. Se poate folosi o salată de
crudităţi foarte bună cu următoarele ingrediente: 100 gr rădăcină
de pătrunjel, 100 gr morcovi, 100 gr ţelină, se dă prin răzătoare, se
adaugă 1/2 lămâie, o lingură de ulei de măsline sau din seminţe de
dovleac, sare după gust şi timp de 15 zile pe lună se mănâncă
salata în fiecare zi.
TRATAMENTUL ZILNIC OPTIM AR FI: 1 litru de ceai, o
salată de crudităţi şi 1 supozitor de 3 ori pe zi, timp de 21 zile pe
lună, 3 luni consecutiv.
OBSERVAŢII: este necesar ca la începutul tratamentului să se
facă un consult medical (ecografie, analize, etc) şi se vor repeta
după 3 luni, pentru a observa evoluţia în timp a afecţiunilor renale
sau ale prostatei.

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
MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 22716:2015
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