
Ingrediente: extract de iederă, gălbenele şi boabe verzi 

de cafea, ulei esenţial de lămâie, extract uleios de răşină 

de conifere, ceară de albine, ulei de palmier solidificat, ulei 

de măsline, glicerină, vaselină.

Produs cosmetic pentru îngrijire corporală, cu acţiune 

antiinflamatoare, antitumorală, antiseptică, antivergituri, 

decongestivă, cicatrizantă, de favorizare a proceselor de 

epitelizare, vitaminizante, calmante.

UTILIZARE: aplicații locale, extern, de 2-3 ori pe zi pe 

zonele afectate. Se poate utiliza în tratamentul bolilor de 

piele, nodulilor, arsuri, eczeme, ganglionilor (limfatici, 

tiroidieni) inflamați, vergituri.

Componentele principale ale produsului sunt: ulei 

esenţial bogat în alfa şi beta-tuionă, fenconă, polizaharide, 

acizi terpenici (rezinici)-abietic, levopimaric, dextrosapinic; 

acizi aromatici sau alifatici-acid benzoic şi derivaţii fenil 

propanici (acid cinamic, ferulic, cumaric); rezinoli (alcooli 

aromatici superiori, fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, 

glicoproteine, flavonoide, acizi polifenoloci.

ACŢIUNE și UTILIZĂRI: antiseptică, antalgică, tonică, 
antiedematoasă, antiinflamatoare, reconfortantă, 
cicatrizantă, antireumatismală, anticanceroasă. Se 
utilizează ca ADJUVANT în tratamentul nodulilor, 
ganglionilor (limfatici, tiroidieni) inflamați, afecțiuni ale pielii, 
eczeme, arsuri, contuzii, dureri reumatismale, articulații 
dureroase, ca adjuvant în tratamentul cancerului 
ganglionilor limfatici, în boli hemoroidale (hemoroizi 
externi), fisuri anale.

Atenţionări:

Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul 
din ingredientele folosite.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
În tratamentul papiloamelor, este necesară consultarea 
uni medic dermatolog şi împreună cu acesta se va 
armoniza tratamentul alopat cu cel naturist.

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. 
Acest produs se poate elibera fără prescripţie medicală. 
Folosiţi dozele indicate. Dacă apar fenomene 
neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

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

CREMĂ PE BAZĂ DE IEDERĂ, GĂLBENELE
ŞI RĂŞINĂ DE CONIFERE

SC ELZIN PLANT SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

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