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Recomandări ale producătorului

CONIMED
SUPOZITOARE CU PROPOLIS

I N G R E D I E N T S :  P R O P O L I S  E X T R A C T ,  
HYDROGENATED VEGETABLES GLYCERIDES, 
BEESWAX, OLEA EUROPAEA OIL, HIPPOPHAE  
RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA  CHINESIS  SEED  
OIL.
Ingrediente: propolis, ceară de albine, ulei vegetal hidrogenat, 
excipienţi.
    Este un excelent antiinflamator, antimicrobian, antiseptic, 
antitumoral, cicatrizant şi epitelizant, hepaprotector (protejează 
ficatul contra efectelor alcooului) imuno-biostimulator, tonic al 
vaselor capilare şi generator al ţesuturilor).

Este remarcabil faptul că, datorită marii sale variabilităţi de 
compoziţie, propolisul îşi păstrează nealterată capacitatea 
antibicrobiană, spre deosebire de antibioticele de sinteză, la care 
bacteriile dezvoltă în timp rezistenţă, fiind nevoie de 
introducerea periodică de noi şi noi antibiotice.

Propolisul are acţiune antimicrobiană (verificată pe 16 
tulpini bacteriene), antifungică, antivirală (inclusiv antihepatică 
şi antigripală), antioxidantă, regeneratoare tisulară, 
antiinflamatoare, imunostimulentă. S-a semnalat de asemenea 
acţiune antitumorală a produsului datorită prezenţei quercitinei, 
acidului cafeic şi clerodan diterpenoidului. Acesta din urmă s-a 
dovedit a avea efect citotoxic selectiv asupra celulelor tumorale.

Ceara de albine are acţiune antioxidantă, antiinflamatoare, 
antiseptică.

Uleiul vegetal hidrogenat  are acţiune emolientă, 
antioxidantă.

Ingredientele utilizate îşi potenţează reciproc acţiunile dând 
produsului finit proprietăţi benefice pentru organismul uman, 
putând fi utilizat cu succes ca ADJUVANT natural cu acţiune 
cicatrizantă, antimicrobiană, antiinflamatoare pentru tratarea 
diferitelor afecţiuni ginecologice (anexite, chisturi ovariene, uter 
fibromatos), hemoroizi, fisuri anale, afecţiuni ale prostatei. 
Inhibă durerile care însoţesc ciclul menstrual.

Datorită acţiunii antitumorale a propolisului poate fi utilizat şi 
ca ADJUVANT în tratarea cancerului de colon, sub 
supravegherea medicului.

Potenţează acţiunea altor medicamente - în acest sens 
consultaţi medicul dumneavoastră. 

Utilizare: intrarectal, 1 supozitor de 2-3 ori pe zi după toaletarea 
zonei respective.
- la femei - începând din ziua a 5-a a ciclului menstrual timp de 21 
zile, 5 luni.
- la bărbaţi - intrarectal, 1 supozitor de 2-3 ori pe zi după 
toaletarea zonei respective, în caz de crize hemoroidale, timp de 
21 zile/lună, 3-4 luni.
- parazitoze intestinale
- infecţii urinare, prostatite, tumori vezicale
- neuropatie diabetică dureroasă
- stări de stres, migrene
- hemoroizi, fisuri anale, proctită
- prostatită, orhi-epididimită
- metroanexită, cervicită, distrofii vulvare
- pre- şi post-radioterapie
- artrite, artroze
În cazul hemoroizilor externi şi a fisurilor anale poate fi utilizată 
şi crema cu propolis - CONIMED. 
Prezentare: cutii sau blistere cu 10 baghete tronconice 
(supozitoare), a 1 gr; 1,5 gr; 2 gr.
Fiind un produs natural nu s-au semnalat efecte secundare, rar pot 
apărea reacţii alergice care dispar la încetarea aplicaţiilor.
Atenţionări: A nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul 
din ingrediente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
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.
Studii clinice:
„Propolisul vindecă herpesul genital mai rapid decât Acyclovir-
ul. Vynograd N, Vynograd I, Sosnowski Z. A comparative 
multicentre study of the efficacy of propolis, acyclovir and 
placebo in the treatment of genital herpes (HSV). Phytomedicine 
2000; 7(1): 1-6.“
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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