
PEFRAKEHL® D5 Gotas
AIM n.º 0611584

Apresentação
Frasco conta-gotas de 10 ml

Composição/1 ml
1 ml de Candida parapsilosis e volumine cellulae 
  (lyophil., steril.) D5
Excipiente(s): Água purificada.

Características
O Pefrakehl® é um extrato de levedura Candida parapsilosis. De acordo com o princípio da terapia SANUM, esta preparação 
pode restaurar uma simbiose entre coabitantes de origem vegetal, tais como, o microrganismo que está na origem da candidí-
ase e o seu hospedeiro. De acordo com Enderlein, neste processo as formas superiores de desenvolvimento de fungos 
patogénicos são tratadas com formas inferiores e estágios mais baixos do mesmo fungo. Os medicamentos homeopáticos 
podem causar reações, mas o tratamento não deve ser interrompido. Estas reações normalmente desaparecem após alguns 
dias e podem dar algumas informações sobre o tipo de doença e a possibilidade de tratamento completo. 

Indicações
Para todas as micoses entéricas, especialmente Candida e doenças secundárias, como dermatomicoses, micoses genitais, 
todas as doenças virais e bacterianas da boca, como fissuras da comissura labial, aftas, pênfigo vulgar, granuloma dentário, 
para outros problemas como, linfadenite, cistite, otite externa gastroenterite e hepatocolonpatia. 

Posologia e Modo de Administração 
Salvo indicação médica em contrário:
• Adultos e Adolescentes com mais de 12 anos:
Via Oral: 5 a 10 gotas, uma vez ao dia.
• Crianças com menos de 12 anos: 
Via Oral: a dose recomendada é de uma gota por cada ano de vida (ex: 2 anos – 2 gotas), uma vez ao dia.
Não deve ser excedida a dose diária recomendada para adultos.

Contraindicações
No caso de hipersensibilidade à Candida parapsilosis e, como precaução, esta preparação não deve ser administrada.

Reações adversas
Não são conhecidas, mas devido aos componentes orgânicos específicos de Pefrakehl®, pode ocorrer hipersensibilidade, 
neste caso 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.


