
INGREDIENTE: extract hidroalcoolic şi uleios de sovârf, rosmarin, rostopască, iarbă 

mare, gălbenele, extract uleios de răşină de conifere, ceară de albine, alcool 

cetilstearilic, propilenglicol, ulei vegetal hidrogenat, vaselină, apă distilată.

INGREDIENTES: ORIGANUM VULGARE EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS 

LEAF EXTRACT INULA HELENIUM EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS ,  

FLOWER EXTRACT OIL EXTRACT OF PINE RESIN, BEESWAX, CETEARYL ,  

ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, HYDROGENATED VEGETABLE  OIL, 

LANETTE N,  AQUA.

Descriere, acțiuni și utilizări ale ingredientelor:

Extract uleios de Sovârf (ORIGANI HERBA):

COMPONENTE: ulei esențial (0,1-1 %) bogat în timol și carvacrol, tanoizi (8%), 

substanțe amare, acid ursolic, substanțe minerale.

Acțiune: antiseptică (distruge microorganismele de pe tegumente și mucoase, 

acționând aferent împotriva putrefacțiilor), cicatrizantă, vulnerară, antispastică, 

antiparazitară, carminativă. Se utilizează extern, extractele din această plantăpentru 

diferite afecțiuni cutanate (răni și arsuri), hemoroizi, fisuri anale, dureri de cap, 

eczeme, halenă, crize dureroare reumatice.

Extract uleios de Rozmarin (ROSMARINI HERBA):

COMPONENTE: ulei volatil format din hidrocarburi terpenice, alfa și beta-pinen, 

camfin, limonen, mincen-alcooli-borneol, cetone, acid cafeic și derivați, flavonoide, 

taninuri. Extractele din rozmarin sunt recomandate în circulația hipotonică, 

reumatism, nevralgii, tulburări de ritm cardiac, afecțiuni gastrointestinale, un puternic 

antiinflamator prin compuși, acid carnosic și carnolos, împiedică organismul să 

producă în exces  acidul nitric.

Extract uleios de Rostopască (CHELIDONII HERBA):

COMPONENTE: alcaloizi izochinolinici de tip protoberberină (coptizină, berberină), 

acid cafeic și derivați, rezine, substanțe flavonice, saponoide, săruri minerale.

Rostopasca sau “Darul Cerului” este un puternic remediu în peste 100 de afecțiuni, de 

la dermatoze banale până la boli greu vindecabile ce sunt imposibil de tratat cu 

medicamentele actuale.

Acțiune: antimicrobiană, antivirală, antiseptică cu efecte de inhibare a tumorilor, 

regenerantă, cicatrizantă, imunostimulatoare nespecifică, antibacteriană.

Utilizare: în afecțiuni hepato-biliare, în tratarea tuberculozei pielii, herpesului, 

cancerului pielii, a formațiunilor papiloase benigne (negi, bătături, răni, eczeme 

trenante).

Extract uleios de Rădacină de Iarbă Mare (INULAE RADIX):

COMPONENTE: ulei volatil (1-3%), inulină (19-44%), lactone, sescviterpenice, 

alantolactone și izoalantolactone cu un efect antitumoral, substanțe fitoncide, 

polizaharide, vitamina C, săruri minerale.

Acțiune: hemostatică, antiseptică, antidiareică, astringentă, cicatrizantă, 

dezinfectantă, antispastică, antifebrile, antiinflamatoare, antiinfecțioasă, vermifugă, 

antibiotică ( asupra bacilului Koch), calmantă în stări nervoase, tonică, antifungică, 

ceea de îi conferă calitatea de remediu, adjuvant la bolnavii cu antibioterapie, pentru a-

i proteja de candidoze și dismicrobisme intestinale, bronhice și vaginale.

Extractul din Rădăcină de Iarbă Mare se utilizează pentru tratarea eczemelor, rănilor, 

ulcerațiilor, ulcerelor varicoase, reumatismului, dermatoze, răni purulente, fibroame 

uterine.

GĂLBENELE (flori): utilizate extern extractele (în apă, alcool, ulei) dezinfectează și 

protejează tegumentele și mucoasele. Florile de gălbenele, sub diferite forme 

(pulbere, extracte, macerate, unguente) sunt folosite din cele mai vechi timpuri în 

dermatologie și cosmetologie.

Rășină de conifere: acțiune antiseptică, antibacteriană, regeneratoare, 

antiinflamatoare, astringentă, antireunatică, reconfortantă.

În urma analizării sumare a ingredientelor ce intră în componența acestui minunat 

produs obținut după o rețetă la care s-a lucrat mulți ani rezultă calitățile extraordinare și 

deosebite ale lui.

Utilizare: în tratamentul numeroaselor afecțiuni, dacă Rostopasca este numită 

“DARUL CERULUI” atunci acest binecuvântat produs poate fi numit “ DARUL LUI 

DUMNEZEU’ pentru sănătatea oamenilor.

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI - sunt suma componentelor 

fiecărui ingredient care au un efect sinergic benefic organismului uman.

Acţiune: antiseptică, antalgică, tonică, antiedematoasă, antiinflamatoare, 

reconfortantă, cicatrizantă, antireumatismală, antitumorală.

Utilizări: se utilizează ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor cutanate, eczeme, răni 

greu vindecabile, arsuri, contuzii, dureri reumatismale, articulații dureroase.

Contraindicaţii: nu se cunosc.

Atenţionări:

Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din ingredientele folosite. A nu 

se lăsa la îndemâna copiilor! Acest produs se poate elibera fără prescripţie medicală. 

Folosiţi dozele indicate. Dacă apar fenomene neplăcute adresaţi-vă medicului sau 

farmacistului.

Mod de utilizare: Aplicații locale de 2-3 ori pe zi în zonele afectate.

Prezentare: Cutii sau tuburi de 30 ml, 50 ml, 100 ml.

Termen de valabilitate: A se utiliza de preferinţă înainte de  data de expirare înscrisă pe 
ambalaj.
Condiţii de păstrare:  A se păstra la loc uscat și răcoros la temperatura de  15-25°C.
Produs notificat U.E. de  S.C. ELZIN PLANT S.R.L.  
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 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

®                    SOVROZIN
CREMĂ PE BAZĂ DE SOVÂRF, ROZMARIN

ȘI RĂȘINĂ DE CONIFERE

Recomandări ale producătorului

SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 22716:2008

SC ELZIN PLANT SRL
Natura în slujba omului


