SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
Natura in slujba omului

Recomandări ale producătorului

CONIMED ®

REUMATIC CALM
Cremă pentru masaj
INGREDIENTS: OIL EXTRACT OF PINE RESIN,
CAPSICUM ANNUUM EXTRACT, COCHLEARIA
ARMORACIA ROOT EXTRACT, BRASSICA NIGRA
SEED EXTRACT, SALIX ALBA BARK EXTRACT,
PETROLATUM, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL,
SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA OIL, MENTHA ARVENSIS LEAF
OIL, AQUA, BEESWAX.
Ingrediente: răşină de conifere, scoarţă de salcie
(Salicis cortex), frunze de frasin (Fraxini folium),
ardei iute (Capsicii fructus), hrean (Armoraciae
radix), muştar negru (Sinapsisi nigrae semen),
lavandă (Lavandula angustifolia), ulei de floarea
soarelui (Oleum helianthi), ulei esenţial de mentă,
ceară de albine (Cera flava), apă distilată.
Produs natural pe bază de extracte uleioase din
plante, uleiuri esenţiale, ceară galbenă de albine şi
răşină de conifere cu proprietăţi puternic
antireumatice, revulsive, antiinflamatoare.
Principalele componente: acizi terpenici,
aromatici sau alifatici, acizi graşi, ulei volatil,
heterozide ale saligenolului şi derivaţi ai acestuia,
flavonozide, taninuri, săruri minerale, acid ascorbic,
vitaminele A, B1, B2, C, P, PP, acetat de linalil,
acetat de linalool, terpenil, camfor......................
ACŢIUNE: antireumatică, antiinflamatoare,
rubefiantă, analgezică, uşor anestezică, antalgică,
antibactericidă, revulsivă cu efect antimigrenos şi
revigorant. Crema poate fi utilizată ca ADJUVANT
natural în combaterea durerilor reumatice,
nevralgice, lumbago, gută, dureri musculare,
cefalee, migrene, ameţeli, astenie fizică sau
mentală,etc. De asemenea, produsul potenţează
acţiunea altor medicamente.

MOD DE UTILIZARE: Uz extern.
Masaj uşor de 2 ori pe zi pe locurile dureroase.
CONTRAINDICAŢII:
Nu sunt. Nu s-au semnalat efecte secundare.
ATENŢIONĂRI:
Este interzisă aplicarea pe rană deschisă, mucoase.
A se evita cu desăvârşire contactul cu ochii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se utiliza de
persoanele care au alergie la unul din ingrediente.
Dacă apar fenomene neplăcute, consultaţi medicul
sau farmacistul.
PREZENTARE: Cutii sau tuburi de 50 ml.
TERMEN DE VALABILITATE:
A nu se utiliza dupa data de expirare, a se utiliza în
termen de 3 luni dupa desfacerea tubului sau a
cutiei.
A se păstra la loc uscat şi răcoros la temperatura de
15-25° C.
CONSULTANT MEDICAL:
Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici
- specialist in medicina alternativa si acupunctura.
Centrul Medical Telemedica, tel.: 021.327.52.59

Producător:
SC ELZIN PLANT PRODUCTION SRL
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