SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL

Natura în slujba omului

Recomandări ale producătorului

CARPICON-PLANT®
Cremă cu extracte naturale pure și
rășină de conifere
INGREDIENTS: LAVANDULA AUGUSTIFOLIA OIL, OCIMUM
BASILICUM HERB OIL, OIL EXTRACT OF PINE RESIN, PINUS
PINASTER LEAF OIL, INULA HELENIUM EXTRACT, CALENDULA
OFFICINALIS EXTRACT, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL,
SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL,
ABIES ALBA LEAF OIL,
HYDROGENATED VEGETABLES GLYCERIDES, RICINUS COMMUNIS
SEED OIL, BEESWAX.
INGREDIENTE: ulei esenţial de lavandă (oleum lavandule), ulei de
busuioc (basilica herba), ulei esenţial de pin (aeteroleum pini), ulei esenţial
de brad, extract uleios şi hidroalcoolic de răşină, extract uleios de
gălbenele, extract uleios de iarbă mare, ulei vegetal hidrogenat, ulei de ricin
(ricinus communis), ceară de albine (cera flava).
Produs natural obţinut după o reţetă originală de către specialişti
(farmacişti, medici, biologi), pe bază de extracte vegetale, răşină de
conifere şi ceară de albine.
Principalele componente, acţiuni şi utilizări ale ingredientelor
folosite:
Extract uleios de lavandă:
Principalele componente: acetat de linalil (min. 30%), acetat de linalol,
terpenil, geranil, lavandulil, terpineol, geraniol, nerol, lavandulol, borneol,
citronelol, derivaţi ai linalolului şi geraniolului; alcool cuminic, amilic şi
izoamilic; acizi: valerianic, izovalerianic, propinic, capropinic, cineol,
camfor, hidrocarburi terpenice, A şi B -pinen, cumarină, hemiarinã, furfurol.
Acţiune: antiseptică analgezică şi calmantă, reconfortantă,
antiinflamatoare, cicatrizantă. Utilizat sub formă de unguente, creme,
balsamuri etc., pentru diminuarea stărilor de oboseală, calmarea
nevrozelor şi reconfortarea organismului pentru grăbirea cicatrizării rănilor,
în contuzii, arsuri, etc.
Extract uleios de busuioc:
Obţinut prin macerarea părţii aeriene a plantei basilici herba. Principalele
componente: ulei eteric (0,2-1%), estragol, eugenol, cineol, linalol, derivaţi
fenolici (anetol), hidrocarburi, materii tanate.
Acţiune: antiseptică antiermetică, antiinflamatoare, antiinfecţioasă.
Extract uleios răşină de conifere:
Principalele componente: acizi terpenici (rezinici) - abietic, levopimaric,
dextrosapinic; acizi aromatici sau alifatici-acid benzoic, rezinoli, ceruri,
acizi graşi, ulei volatil bogat în A şi B -pinen.
Acţiune: antireumatică, reconfortantă, antiinflamatoare, cicatrizantă,
astrigentă, antioxidantă, antireumatică..
Ulei esenţial de pin ( Aeteroleum pini):
Principalele componente: ulei volatil constituit din A şi B -pinen, felandren,
limonen, acetat de bornil, aldehide şi cetone sescviterpenice etc, taninuri,
rezine, substanţe antioxidante, substanţe minerale.
Acţiune: antiinflamatoare, antiseptică, antireumatică, cicatrizantă. Utilizat
în dureri reumatice, pentru cicatrizarea rănilor, pentru tenuri iritate, pentru
tegumente afectate, ca reconfortant.

Ulei de ricin:
Principalele componente: acizi graşi-oleic, linoleic, ricinoleic, stearic,
dioxistearic, vitamina E, substanţe minerale. Folosit pentru tratarea negilor,
papiloamelor, pentru combaterea petelor apărute pe mâini şi faţă, pentru
combaterea bătăturilor, a seboreei.
Ceara de albine (Cera flava):
Principalele componente: 70-75 % esteri ai alcoolilor superiori (C26-32) cu
acizi palmitic, hidroxipalmitic şi cerotic, acizi graşi liberi (cca. 14%),
vitamina A.
Acţiune: antiinflamatoare, antioxidantă.
Folosită în afecţiuni cutanate.
Extract uleios de Iarbă Mare:
Principalele componente: ulei volatil, inulină, lactone, alantolactone şi
izoalantolactone cu efect antitumoral, substanţe fitoncide, polizaharide şi
altele.
Acţiune: Tonică generală, coleretică, colagogă, antiinflamatoare,
antibacteriană.
Extract uleios de gălbenele:
Principalele componente: ulei volatil, saponozide, flavonoizi şi glicozizi,
flavonici, acid malic, săruri minerale.
Acţiune: Trofică, protectoare, antiinflamatoare, cicatrizantă, antiseptică.
Crema CARPICON-PLANT cu extracte vegetale şi răşină de conifere are
proprietăţi antiinflamatoare, analgezice şi calmante, cicatrizante,
emoliente, protectoare, putând fi utilizată ca ADJUVANT în tratarea
psoriazisului, pitriazisului vezicolor, acneei, îngrijirea tegumentelor
deteriorate sau pătate, pentru cicatrizarea rănilor, pentru tenuri iritate,
tratarea negilor, combaterea bătăturilor şi seboreei, calmarea nevrozelor şi
reconfortarea organismului.
Mod de folosire: aplicaţii locale, 1-2 ori pe zi la îndrumarea medicului pe
locurile afectate.
NU ARE EFECTE SECUNDARE, fiind un produs natural.
Atenţionări: Nu poate fi utilizat de persoanele care au alergie la unul din
ingredientele folosite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Dacă apar fenomene neplăcute, consultaţi medicul sau farmacistul.
Prezentare: Cutii de 50 ml, Tuburi de 25 gr, Tuburi de 40 gr, Tuburi de 50 gr.
Termen de valabilitate: A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe
ambalaj. A se păstra la loc răcoros şi uscat la temperatura de 15-20°C.
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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