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PROMOVE A CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
INDICAÇÕES DE USO:
KAdermin creme está recomendado tanto para
o tratamento de pequenos ferimentos, cortes, pequenas
queimaduras e abrasões (por ex. arranhões) como
para úlceras ou escaras. KAdermin creme cria uma
barreira protetora eficaz contra agressões microbianas
e promove os processos naturais da regeneração dos
tecidos, ajudando a acelerar a cicatrização das feridas.
O ácido hialurónico promove a hidratação dos tecidos.
O Dimeticone tem um poder elevado de formação
de uma película protetora. Graças às propriedades
antimicrobianas do complexo patenteado SCX (dióxido
de silício funcionalizado com iões prata e cloro-hexidina),
garante a defesa contra agentes microbianos externos.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. Limpar a zona afetada com uma solução fisiológica
e secar cuidadosamente antes de aplicar.
2. Aplicar a quantidade necessária para cobrir a zona da
pele afetada.
3. Não massajar após a aplicação e deixar o creme secar
naturalmente de modo a formar uma camada protetora
contínua.
4. Aplicar 1 – 2 vezes por dia.
ADVERTÊNCIAS:
• Apenas para uso externo, não ingerir.
• Evitar contacto com os olhos, em caso de contacto, lavar
imediatamente com água abundante.
• Não utilizar em menores de 3 anos.
• Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
• Não esterilizar.
• Fechar cuidadosamente a embalagem após cada
utilização.
• Não utilizar após o final da data de validade impressa na
embalagem.
• Descontinuar o tratamento em caso de reações anormais
da pele, informe o seu médico e o fabricante.
• Não é necessário um profissional médico para aplicar
este produto.

CONTRAINDICAÇÕES:
Hipersensibilidade conhecida aos componentes. Não são
conhecidos casos de sobredosagem ou interações com
outros medicamentos ou substâncias medicamentosas.
A utilização durante a gravidez e amamentação é
recomendada sob a supervisão de um médico.
COMPOSIÇÃO:
Aqua, Cetearyl Ethylhexanoate, Isopropyl Myristate,
Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl alcohol, Glycerin,
Panthenol, Sweat Almond Oil, Butyrospermum Parkii,
SCX (Dióxido de Silício funcionalizado com iões prata
e cloro-hexidina), Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf
juice, Sodium Hyaluronate Olea Europaea Fruit Oil,
L-Lysine, L-Proline, L-Leucine, Glycine, Hydrogenated
Phosphatidylcholine, Caprylic/Capric Triglicerides, Ethanol,
Squalane, Ceramide NP.
APRESENTAÇÃO:
Tubo de 15 ml
Tubo de 50 ml
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