MUCOKEHL® D5 Comprimidos
AIM n.º 0617615

Apresentação:
Embalagem de 20 comprimidos
Composição/Comprimido:
250 mg de Mucor racemosus e volumine cellulae (lyophil.,
steril.) D5.
Excipiente(s): Amido de batata, estearato de magnésio.
Características:
No sangue e tecidos de todos os seres humanos e animais, vivem micróbios que são inofensivos e que
normalmente mantêm diversos mecanismos de regulação. Segundo o Prof. Enderlein, esses "Endobiontes" são
geralmente não patogénicos nas suas fases fúngicas, como é o caso do Mucor racemosus Fresen. Como
qualquer micróbio, está sujeito à lei da ciclogenia, o que significa que, se o seu desenvolvimento através das
seguintes fases: fase primitiva - bactéria - fungo, com este desenvolvimento a virulência e patogenicidade do
endobionte aumenta. Se introduzirmos num organismo doente no qual o estado de desenvolvimento do
endobionte é superior, determinadas formas de valências inferiores estes são capazes de degradar o
endobionte para a fase primitiva e apatogénica. Estas podem então ser eliminadas através das vias urinárias,
intestinos, pele e brônquios.
Indicações:
Para problemas agudos e crónicos do sistema vascular, tal como tromboses, embolismo, estado pós-enfarte,
angina pectoris, distúrbios circulatórios, problemas de cicatrização, tais como úlcera varicosa, pé diabético,
doença venosa, tal como a viscosidade sanguínea, hemorróidas, glaucoma, cataratas, e como medicamento
base da terapia de simbiose.
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.
Contraindicações:
No caso de hipersensibilidade à Mucor racemosus e como precaução, esta preparação não deve ser
administrada.
Reações adversas:
Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Mucokehl, pode ocorrer
hipersensibilidade. Neste caso descontinuar o tratamento e tratar as reações sintomaticamente.
Interações medicamentosas:
Não administrar simultaneamente com Notakehl.
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 e da vista das crianças.
Duração do tratamento:
Depende do conselho do terapeuta.

Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

