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Carpicon s, crema solida
(supozitoare) 1.5g-blister 10 gr
CARPICON

Recomandari ale producatorului
CARPICON® "S"
crema solida cu propolis si extract uleios din rasina
de conifere
-SUPOZITOARE-

 

INGREDIENTS: 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 radacina
de conifere, ceara de albine, apilarnil, pastura, ulei de palmier (grasimi vegetale). Produs natural
dermato-cosmetic obtinut prin procedee speciale din extract de propolis, apilarnil, pastura, radacina
de conifere si ceara de albine. Propolisul, apilarnilul si pastura - au  actiune antimicrobiana
(verificata pe 16 tulpini bacteriene), antifungica, antivirala (inclusiv antiherpetica si antigripala),
antioxidanta, regeneratoare tisulara, antiinflamatoare, imunostimulenta. S-a semnalat de asemenea
actiune antitumorala a propolisului si clerodan diterpenoidului. Acesta din urma s-a dovedit a avea
efect citotoxic selectiv asupra celulelor tumorale.Extractul uleios din radacina de conifere are
actiune antiseptica, reconfortanta, antiinflamatoare, cicatrizanta, astringenta, antireumatica,
antioxidanta. Ceara de albine are actiune antioxidanta, antiinflamatoare, antiseptica. Ingredientele
utilizate isi potenentiaza reciproc actiunile dând produsului finit proprietati benefice pentru
organismul uman, ce poate fi utilizat cu succes CA ADJUVANT natural cu actiune cicatrizanta,
antimicrobiana, antiinflamatoare pentru tratarea diferitelor afectiuni ginecologice (anexite, chisturi
ovariene, uter fibromatos), hemoroizi, fisuri anale, afectiuni ale prostatei. Inhiba durerile care
însotesc ciclul menstrual. Potentiaza actiunea altor medicamente - în acest sens consultati medicul
dumneavoastra. Actiunea puternic antiinflamatoare a produsului îl face util CA  ADJUVANT în
tratarea durerilor lombare, relaxeaza articulatiile si musculatura.Utilizare: aplicatii 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 sa aiba copii, poate fi utilizat CA  ADJUVANT în
tratament, sub supravegherea medicului. - la barbati - aplicatii locale (intrarectal) 1 supozitor de
2-3 ori pe zi, în caz de crize hemoroidale, timp de 21 zile/luna, 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. Reactii adverse: Fiind un produs natural, nu s-au semnalat
efecte secundare; rar pot aparea reactii alergice care dispar la încetarea aplicatiilor. Atentionari: A
nu se lasa la îndemâna copiilor; a nu se utiliza de persoanele care au alergie la unul dintre
ingrediente; daca apar fenomene neplacute, adresati-va medicului sau farmacistului. Termen de
valabilitate: a se utiliza înainte de data de expirare înscrisa pe ambalaj. Conditii de pastrare: A se
pastra la loc racoros si uscat la temperatura de 4-15° C.
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