SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

CONIMED ”SP” - CARPICON ”S”
cremă solidă cu propolis
şi extract uleios din răşină de conifere
-SUPOZITOAREINGREDIENTS: PROPOLIS EXTRACT, OIL EXTRACT OF
PINE RESIN, BEESWAX, APILARNIL, PASTURA,
HYDROGENATED VEGETABLES GLYCERIDES, HIPPOPHAE
RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL.
Ingrediente: extract de propolis, extract uleios din răşină
de conifere, ceară de albine, apilarnil, păstură, ulei de
palmier (grăsimi vegetale).
Produs natural dermato-cosmetic obţinut prin procedee
speciale din extract de propolis, apilarnil, păstură, răşină
de conifere şi ceară de albine.
Propolisul, apilarnilul şi păstura - au
acţiune
antimicrobiană (verificată pe 16 tulpini bacteriene),
antifungică, antivirală (inclusiv antiherpetică şi antigripală),
antioxidantă, regeneratoare tisulară, antiinflamatoare,
imunostimulentă. S-a semnalat de asemenea acţiune
antitumorală a propolisului şi clerodan diterpenoidului.
Acesta din urmă s-a dovedit a avea efect citotoxic selectiv
asupra celulelor tumorale.
Extractul uleios din răşină de conifere are acţiune
antiseptică, reconfortantă, antiinflamatoare, cicatrizantă,
astringentă, antireumatică, antioxidantă.
Ceara de albine are acţiune antioxidantă, antiinflamatoare,
antiseptică.
Ingredientele utilizate îşi potenţează reciproc acţiunile dând
produsului finit proprietăţi benefice pentru organismul
uman, ce poate 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. Potenţează acţiunea altor medicamente - în acest
sens consultaţi medicul dumneavoastră.
Acţiunea puternic antiinflamatoare a produsului îl face
util CA
ADJUVANT în tratarea durerilor lombare,
relaxează articulaţiile şi musculatura.

Utilizare: aplicaţii locale (intrarectal) 1 supozitor de 2-3 ori pe
zi.
- la femei - începând din ziua a 5-a a ciclului menstrual timp de
21 zile, 5 luni. Pentru femeile care doresc să aibă copii, poate fi
utilizat CA ADJUVANT în tratament, sub supravegherea
medicului.
- la bărbaţi - aplicaţii locale (intrarectal) 1 supozitor de 2-3 ori
pe zi, în caz de crize hemoroidale, timp de 21 zile/lună, 3-4
luni.
- la copii - se va consulta medicul sau farmacistul pentru a stabili
dozajul.
Prezentare: cutii sau blistere cu 10 baghete tronconice
(supozitoare), a 1 gr; 1,5 gr; 2 gr.
Reacţii adverse: Fiind un produs natural, nu s-au semnalat
efecte secundare; rar pot apărea reacţii alergice care dispar la
încetarea aplicaţiilor.
Atenţionări: A nu se lăsa la îndemâna copiilor; a nu se utiliza de
persoanele care au alergie la unul dintre ingrediente; dacă apar
fenomene neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.
Termen de valabilitate: a se utiliza înainte de data de expirare
înscrisă pe ambalaj.
Condiţii de păstrare: A se păstra la loc răcoros şi uscat la
temperatura de 4-15° C.
Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudicispecialist în medicină alternativă şi acupunctură.
Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59
Recomandări: pentru mărirea eficacităţii produsului în
tratarea durerilor hemoroidale şi a fisurilor anale se foloseşte
un ceai care se prepară astfel:
Preparare: la doi litri de apă (plată) se pun 5 nuci sparte cu tot
cu coajă, 2 linguri ceai de gălbenele, 4 linguri de ceai din
scoarţă de stejar şi 2 linguri ceai de coada calului bine
amestecate, se dă în clocot, se acoperă, se lasă la răcit, se
strecoară şi se utilizează astfel: 1 litru se bea în cursul unei zile,
iar cu 1 litru de ceai obţinut se fac băi de şezut călduţe (la limita
suportabilităţii) de 2-3 ori pe zi.

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
MODALITAŢI PRIVIND DETAŞAREA
ŞI DESFACEREA SUPOZITOARELOR

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 22716:2015
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