SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

CONIMED ”S”
CREMĂ SOLIDĂ CU ULEI DE CĂTINĂ,
ULEI ESENŢIAL DE LAVANDĂ ŞI
EXTRACT ULEIOS DIN RĂŞINĂ DE CONIFERE
-SUPOZITOAREProdus nou natural obţinut prin procedee speciale din ulei de cătină,
ulei de lavandă, extract uleios din răşină de conifere, ceară galbenă
de albine, vitepsol, lanolină.
INGREDIENTS: HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA OIL, OIL EXTRACT OF PINE RESIN, BEESWAX,
HYDROGENATED VEGETABLES OIL .
Ingrediente: ulei de cătină (Hippophaë rhamnoides), ulei de lavandă
(Lavendula angustifolia), extract uleios din răşină de conifere, ceară
galbenă de albine (Cera flava), ulei vegetal hidrogenat.
Are în compoziţie uleiul de cătină bogat în vitaminele A, B (B1, B2),
C, E, F, carotenoizi, acid folic, acizi graşi nesaturaţi, ulei de lavandă
(un calmant deosebit), ceară galbenă de albine cu efectele ei
miraculoase şi, nu în ultimul rând, extractul uleios din răşină brută de
conifere, care are următoarele componente principale: - acizi
terpenici (rezinici), abietic, levopimaric, acizi aromatici sau alifatici,
acid benzoic şi derivaţi fenilpropanici, rezinoli, ceruri, acizi graşi, ulei
volatil bogat în a şi b-pinen.
Supozitoarele “CONIMED S” au o puternică acţiune
antiinflamatoare, vitaminizantă, antimicrobiană, epitelizantă,

Produsul este condiționat în supozitoare (baghete tronconice) de
1gr;1,5 gr; 2 gr; și se utilizează (se aplică) intrarectal, iar la femei și
intravaginal numai cu acordul și la indicația medicului.
Utilizare:
- La femei: aplicaţii locale (intrarectal), 1 supozitor /3 ori/ zi
începând cu ziua a 3-a a ciclului menstrual, timp de 3 luni
consecutive.
- La bărbaţi: aplicaţii locale (intrarectal), 1 supozitor /3 ori/ zi.
În caz de crize hemoroidale, fistule, fisuri anale se poate utiliza și
crema antiinflamatoare CONIMED.
Prezentare: cutii sau blistere cu 10 supozitoare (baghete
tronconice) a 1 gr; 1,5 gr; 2 gr.
Atenţionări: Fiind produs natural nu s-au semnalat în decursul
timpului efecte secundare chiar și atunci când s-a depășit doza.
Dacă apar reacții alergice acestea dispar imediat la întreruperea
tratamentului. A nu se utiliza de către persoanele care au alergie
la unul din ingrediente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la loc răcoros şi uscat cu temperaturi de 4 - 15°C.
Recomandări ale producătorului pentru tratament intern cu
ceai în cazul hemoroizilor interni, externi, colon iritabil, fisuri
anale: se folosesc 5 nuci care se sparg şi se pun cu coajă cu tot, 2
linguri scoarţă de stejar, 1 lingură coada calului, 1 lingură
gălbenele, 2 litri de apă plată. Se dă în clocot, se lasă la răcit, 1 litru
se bea în cursul unei zile, iar cu 1 litru se fac băi de şezut calde la
nivelul suportabilității, timp de 25-30 minute.
Consultant medical:
Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - specialist în medicină
alternativă şi acupunctură. 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, 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

cicatrizantă, calmantă, antireumatică și pot fi utilizate ca adjuvant
MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR

natural în tratamentul hemoroizilor, fisurilor anale, colon iritabil,
anexite acute și cronice, uter fibromatos, chisturi ovariene, cistite,
afecțiuni ale prostatei, afecțiuni renale, dureri lombare și dureri
musculare.

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 22716:2015
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