
Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

NOTAKEHL® D3 Pomada
AIM n.º 0617508

Apresentação
Tubo de 30 g.

Composição/1g de pomada
100 mg de Penicillium chrysogenum 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
Notakehl® é obtido do fungo Penicillium chrysogenum, de onde também é extraída a Penicilina. Em virtude de ser 
uma preparação homeopática não apresenta os possíveis efeitos secundários de um tratamento com antibiótico, 
como: Rash cutâneo, Febre, Broncospasmo, Vasculite, Dermatite esfoliativa, Síndrome de Stevens-Johnson, 
Destruição da flora intestinal, Anafilaxia. Desta forma, podemos evitar e contornar o problema da multirresistência 
bacteriana à antibioterapia. Notakehl® actua especificamente em todas as infecções dérmicas causadas por 
Streptococcus e Staphilococcus. 

Indicações
Para supurações bacterianas gerais, problemas ao nível das articulações; epicondilite, espondilopatias, neurites, 
dor ciática, acne e herpes zooster.

Posologia e modo de administração
Salvo indicação médica em contrário:
Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:
Aplicar uma fina camada na área afetada 1 a 3 vezes por dia.

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

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

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.


