
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-ulei gras de floarea soarelui 175 mg
-ulei esenţial de cuişoare (Caryophylli 
floris aetheroleum) 168 mg 
-ulei esenţial de lemongrass 
(Cymbopogoni citrati aetheroleum) 3,5 mg
-ulei esenţial de tea tree (Melaleuca 
alternifolia aetheroleum) 3,5 mg.
 
Învelișul capsulei este pe bază de gelatină 
din pește.      

Cuișoarele, originare din Indonezia, își 
trag denumirea de la forma mugurilor 
florali care se aseamănă cu niște cuie mici. 
Subiecte ale scriitorilor chinezi ai dinastiei 
Han (266 Î.Hr. - 220 D.Hr.), acestea au 
devenit cunoscute în Europa prin secolul 
IV, după care au fost comercializate din ce 
în ce mai intens, fiind pentru mult timp 
foarte scumpe. Cuișoarele sunt utilizate 
atât în medicina indiană Ayurveda, 
medicina chineză, cât și în fitoterapia 
occidentală, în special pentru efectele 
uleiului esenţial pe care îl conţin.

Lemongrass este o plantă mult utilizată în 
zonele tropicale, în special în sud-estul 
Asiei. În ţări precum India, China și 
Thailanda a fost și este utilizat ca 
aromatizant în băuturi, deserturi și alte 
preparate culinare. Este posibil ca uleiul 

esenţial de lemongrass să fi fost exportat 
de către filipinezi deja în secolul XVII dar 
acest lucru a fost ţinut secret. Se crede că 
informaţiile privind efectele terapeutice 
ale plantei şi ale uleiului său esenţial s-au 
răspândit în 1905 când un cercetător din 
Sri Lanka a achiziţionat plante pentru 
cultura în seră în vederea realizării unor 
cercetări mai amănunţite. Uleiul esenţial 
de lemongrass est-indian, cum se mai 
numește, provine din Malabar, Cochin, 
India și Peninsula Malay. A fost oficial 
descris în British Pharmacopoeia din 1914, 
având în compoziţie ca aldehidă principală 
citralul, acesta fiind în proporţie de 70 - 
85%.

Melaleuca este un gen de arbuşti şi arbori 
din familia Myrtaceae. Există 236 specii 
descrise de Melaleuca, toate acestea 
crescând în Australia. O specie 
binecunoscută de Melaleuca, tea tree, 
(Melaleuca alternifolia), este remarcabilă 
pentru uleiul său esenţial, produs şi 
comercializat în prezent la scară 
comercială şi utilizat în special într-o serie 
de produse cosmetice cu calităţi 
antiseptice. Timp de mii de ani, aborigenii 
australieni foloseau frunzele în scopuri 
medicinale; zdrobindu-le, ei obţineau un 
mudpack cu calităţi antiseptice şi 
antifungice. Numele de "arbore de ceai" a 

fost dat în 1770 de către exploratorul 
britanic, căpitanul James Cook alături de 
echipajul său. Echipajul a folosit iniţial 
frunzele pentru ceai, dar le-a utilizat şi 
amestecate cu frunze de molid pentru a 
produce o bere. Proprietăţile medicinale 
ale arborelui Melaleuca alternifolia au fost 
necunoscute în afara popoarelor 
australiene aborigene până la începutul 
anilor 1920. În acest moment, un chimist 
australian, Dr. Arthur Penfold, a studiat 
proprietăţile sale antiseptice, descoperind 
atunci că uleiul esenţial extras Melaleuca 
alternifolia a fost de 12 ori mai puternic 
decât acidul carbolic, antisepticul utilizat 
în acele timpuri. Printre numeroase alte 
componente active, uleiul conţine terpinen 
şi cineol.

BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
Tea tree contribuie la apărarea 
organismului împotriva agenţilor externi.

ATEN ĂRI:ŢION
Nu se recomandă în caz de ulcer 
gastroduodenal și gastrită acută, la copii 
sub 10 ani și în caz de hipersensibilitate la 
oricare dintre ingredientele produsului. 

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Nu se recomandă femeilor însărcinate 
datorită unor posibile efecte de stimulare 
a contracţiilor uterine.
Nu se recomandă mamelor care alăptează 
datorită faptului că substanţele active trec 
în laptele matern și pot modifica gustul 
acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
Acest produs se poate utiliza concomitent 
cu medicamentele.
La dozele recomandate nu au fost 
semnalate efecte secundare.

MOD DE UTILIZARE:
Se administrează câte 1 capsulă de 2 ori 
pe zi, timp de 15 zile. 
La nevoie se poate repeta cura după o 
pauză de 2 săptămâni.
Se administrează de preferinţă la o oră 
după masă, sau între mese.

ASOCIERI RECOMANDATE:
Pentru eliminarea disconfortului vaginal 
recomandăm asocierea produsului cu 
ovule Ginosept - G84.

CANDISEPT - A23
30 capsule moi a 350 mg
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A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant. Supliment alimentar. A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic.  Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască 

o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.
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FARES - A23 - Candisept, capsule moi v. 2

Combate natural Candida

În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani, 
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea 
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale 
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi 
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor. 
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