SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura în slujba omului

CONIMED FORTE
Ingrediente: Ulei de cătină, extract uleios din
răşină de conifere.
Produs natural obținut din extract uleios din răşină
de conifere și uleiul de cătină; supliment alimentar
bogat în carotenoizi, flavonoizi, acizi grași
polinesaturați, fitosteroli, vitamine liposolubile
(A,E,F,C,B1,B2),b și g caroten, licopen, săruri
minerale (K,Na,Ca,Mg), acid folic, acizi terpenici,
ulei volatil bogat în a și b pinen.
Elementele din aceste ingrediente au o puternică
acțiune benefică asupra organismului, reglează
calciul ionic la nivelul căilor respiratorii și al
articulațiilor, produsul fiind recomandat ca
ADJUVANT natural în afecțiuni ale aparatului
respirator (bronșite, astm, afecțiuni pulmonare
cronice), dureri de gât (laringită, faringită), infecții
intestinale, urinare (cistite), renale (nefrite), astenie,
dureri musculare. Vitaminizant de excepție,
depurativ, cicatrizant datorită uleiului de cătină care
are un conținut ridicat de vitamine liposolubile
(A,E,F) previne îngroșarea pielii și formarea de
crăpături, ajută la regenerarea pigmenților retinieni.
Poate fi utilizat sub formă de picături nazale (3-5
picături în fiecare nară) pentru tratarea sinuzitei,

desfundă nasul. Potențează acțiunea altor
medicamente, chiar și de sinteză, în acest caz
consultați medicul sau farmacistul.
Mod de utilizare:
Adulți: 20-30 picături de 3 ori pe zi.
Copii (3-15 ani): 5-6 picături de 3 ori pe zi.
Prezentare:
Flacoane 30, 50, 100 ml din sticlă sau plastic cu
picurător.
Fiind un produs natural nu are efecte
secundare.
A nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul
din ingrediente.
Produsul se eliberează fără prescripție medicală.
Termen de valabilitate:
3 ani de la data fabricației.
Condiții de păstrare:
loc întunecos și rece cu temperaturi de 15 - 20°C.
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