
SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

®CONIMED
CREMÃ PENTRU MASAJ CU UNTUL PÃMÂNTULUI

ªl RÃªINÃ DE CONIFERE

Ingredients: aqua, beeswax, oil extract of pine resin, 
dioscorea composita root extract, urtica dioica extract, 
lanolin, petrolatum, hippophae rhamnoides oil, 
simmondsia chinesis seed oil, lavandula angustifolia oil.
Ingrediente: extract uleios de răşină de conifere, extract 
uleios şi hidroalcoolic de untul pământului (Tammus 
communis), ulei esenţial de lavandă, ceară de albine (Cera 
flava).
Produs natural obţinut după o reţetă originală de către 
specialişti (farmacişti, medici, biologi), pe bază de extracte 
vegetale, răşină de conifere şi ceară de albine.

Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale 
ingredientelor folosite:

Extract uleios răşină de conifere:
Principalele componente: acizi terpenici (rezinici) - abietic, 
levopimaric, dextrosapinic; acizi graşi, ulei volatil bogat în A 
şi B -pinen.
Acţiune: antireumatică, reconfortantă, antiinflamatoare şi 
cicatrizantă.
Extract uleios de untul pământului (Tammus 
communis):
Conţine alcaloizi, glicozizi, saponozide, tanituri, oxaltat de 
calciu.
Acţ iune:  rubefiantă ,  ant iechimotică ,  catarică ,  
antiinflamatoare.  Recomandat în gută, reumatism, 
lumbago, leziuni cutanate, pentru tratarea contuziilor şi 
echimozelor.
Ulei esenţial de lavandă (Oleum lavandulae):
Principalele componente: acetat de linalil (min. 30%), 
acetat de linalool, terpenil, geranil, lavandulil, terpineol, 
geraniol, nerol, lavandulol, borneol, citronelol, derivaţi ai 
linalolului şi geraniolului; alcool cuminic, amilic şi izoamilic; 
acizi avalerianic, izovalerianic, propinic, capropinic, cineol, 
camfor, hidrocarburi terpenice, A şi B -pinen, cumarinã, 
hemiarinã, furfurol.
Acţ iune:  ant iseptică  analgezică  ş i  calmantă ,  
reconfortantă, antiinflamatoare, cicatrizantă. Utilizat sub 
formă de unguente, creme, balsamuri etc. pentru 
diminuarea stărilor de oboseală, calmarea nevrozelor şi 

reconfortarea organismului pentru grăbirea cicatrizării 
rănilor, în contuzii, arsuri, etc.
Ceara de albine (Cera flava):
Principalele componente: 70-75 % esteri ai alcoolilor 
superiori (C26-32) cu acizi palmitic, hidroxipalmitic şi 
cerotic, acizi graşi liberi (cea. 14%), vitamina A.
Acţiune: antiinflamatoare, antioxidantã.
Folosită în afecţiuni cutanate.

CREMĂ PENTRU MASAJ CU UNTUL PĂMÂNTULUI Şl 
RĂŞINĂ DE CONIFERE este un produs natural dermato-
cosmetic cu proprietăţi antireumatice, antiinflamatoare, 
antioxidante, antibacteriene, rubefiante, ce poate fi utilizat 
ca ADJUVANT în tratarea durerilor reumatice, entorse, 
luxaţii, gută, calmarea nevrozelor, diminuarea stărilor de 
oboseală şi reconfortarea organismului.

Atenţionări: Nu poate fi utilizat de persoanele care au 
alergie la unul din ingredientele folosite.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Dacă apar fenomene neplăcute, consultaţi medicul sau 
farmacistul.
Mod de folosire: aplicaţii locale, 2-3 ori pe zi sub formã de 
masaj.
Prezentare: Cutii de 50 ml. Tuburi de 50 gr.
Termen de valabilitate: A nu se utiliza după data de 
expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la loc răcoros şi uscat la temperatura de 15-
20°C.
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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