
Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

ALBICANSAN® D3 Pomada
AIM nº 0617350

Apresentação
Tubo de 30 g

Composição/1g de pomada
100 mg de Candida albicans e volumine cellulae D3
Excipiente(s): 0,38 g de Lanolina (lanolina alcohols oitment), 
0,23 g de propylene glycol, 0,13 g de água, 0,10 g de Coconuroil 
fract., 0,03 g de Glyceryl monostearate 40 – 55, 0,02 g de 
magnesium sulphate a Heptahydrate, 0,01 g de lactic acid.

Características
Fortalecimento das células imunitárias através da estimulação dos Linfocitos T. O efeito terapêutico deve-se à 
combinação da fase de levedura saprofita e fase fúngica e parasitária da Candida albicans.

Indicações
Medicamento Homeopático para ser usado de acordo com as indicações standart da homeopatia:
Para infeções micoticas primárias e secundárias;
Balanite (Inflamação da mucosa da glande do pénis);
Prurido vaginal.

Posologia e modo de administração
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e Crianças com mais de 12 anos:
Aplicar uma fina camada na área afetada 1 a 3 vezes por dia.
• Crianças com menos de 12 anos:
O mesmo modo de administração, dependendo a dose do critério do médico ou profissional de saúde.

Contraindicações
Não são conhecidas.

Reações adversas
Não são conhecidas, mas se ocorrerem descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas
Não são conhecidas.

Efeitos secundários
Não são conhecidos.

Fertilidade, gravidez e lactação
Não há experiência de utilização deste medicamento homeopático durante a gravidez ou a lactação, pelo que não 
deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica prévia.

Precauções
Verificar se a embalagem se encontra devidamente selada antes de utilizar.
Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem.
Conservar ao abrigo da luz e a temperatura inferior a 25ºC. 
O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Duração do tratamento
Depende do conselho do terapeuta.

Aviso
Uso externo.


