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FORTAKEHL® D5 Comprimidos
AIM n.º 0617483

Apresentação
Embalagem de 20 comprimidos

Composição/Comprimido:
250 mg de Penicillium roquefortii e volumine cellulae 
    (yophil, steril.) D5 trit.
Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio.

Características
Fortakehl é obtido a partir da levedura do fungo Penicillium roquefortii, não é um antibiótico e não produz 
substâncias antibióticas. Portanto, não há ocorrência de efeitos secundários que podem aparecer durante um 
tratamento antibiótico, tais como alergias, deficiências hepáticas, destruição da flora intestinal, e da formação de 
cadeias resistentes à penicilina. Fortakehl é dado no início de todos os tratamentos de simbiose para a 
recuperação intestinal e, consecutivamente, para todas as outras micoses, tais como micoses vaginais, da pele e 
da boca. De acordo com Enderlein, o sangue de todos os seres humanos e mamíferos contém um endobionte de 
origem vegetal. A sua forma mais primitiva é a fase coloidal apatogénica, caracterizada por pequeníssimas 
partículas proteicas do tamanho de um vírus (0,01 µm). Um ciclo de desenvolvimento das formas primitivas, 
através da fase de bactéria, até à fase fúngica, é iniciada por factores endógenos ou exógenos, e a virulência do 
parasita aumenta com o crescente desenvolvimento da fase. Não existe ser humano que não tenha adquirido este 
endobionte através da placenta e que não seja hospedeiro das formas mais primitivas, nas suas células e fluidos 
corporais. Num corpo saudável, estas formas primitivas servem como reguladores, pois são capazes de copular 
ciclo geneticamente com formas parasitárias mais evoluídas, e reverte-las à sua forma primitiva. O corpo deve, em 
seguida, eliminar estes resíduos do seu corpo. Quando não é possível uma completa eliminação, através da pele, 
intestinos, rins e brônquios um outro ciclo ascendente pode desenvolver-se. Para evitar isso, a eliminação ou a 
destruição deve ser apoiada por uma preparação isopática adequada.

Indicações
Promoção da simbiose na deficiência da flora intestinal e destruição da mucosa (membranas mucosas), gastrite, 
enterite, colite síndrome com colecistite e pancreatite com as seguintes queixas: diarreia, obstipação, vómito, 
úlcera péptica, micoses intestinais, vaginais e dérmicas.

Posologia e modo de administração
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:
1 a 3 comprimidos por dia, ingeridos com um pouco de água, antes das refeições ou ao deitar.
• Crianças com menos de 12 anos:
A dose depende do critério do médico ou profissional de saúde. 
Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações
No caso de hipersensibilidade ao Penicillium roquefortii e, como precaução, esta preparação não deve ser 
administrada

Reações adversas
Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Fortakehl, pode ocorrer 
hipersensibilidade, neste caso descontinuar o tratamento, e tratar as reações sintomaticamente.

Interações medicamentosas
Não são conhecidas.

Efeitos secundários
Não são conhecidos.
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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
Este princípio activo está presente no Exmykehl.


