
TRATAMENTO PARA PSORÍASE 

A psoríase é uma doença inflamatória que atinge especialmente a pele, com 
lesões no couro cabeludo, mãos, 
planta dos pés, mucosas e unhas. É caracterizada por vermelhidão, 
descamações e placas na pele, que geram incomodo nos pacientes portadores 
da doença. 
Para auxiliar no tratamento da psoríase de forma segura e prática a equipe 
farmacêutica da Farmácia Eficácia disponibiliza uma fórmula especial a base do 
ativo inovador psodermax. 
Psodermax é um ativo criado por uma biotecnologia, em nanocápsula contento 
fragmentos de peptídeos, que são essenciais e próprios para pele na prevenção 
de inflamações. Fornece tratamento a psoriase e ainda impede o avanço da 
doença. 
Sua ação consiste em unir interleucinas IL-4 e IL-10, importantes na regulação 
do processo inflamatório. 
Além disso, é um gel creme com ação local e biocompatível com a pele, prático 
de ser aplicado, não mancha a roupa ou a pele e apresenta resultados 
duradouros. 

INDICAÇÕES E BENEFÍCIOS: 

• Ajuda a tratar pesoríase e previne o avanço da doença (Indicação principal); 
• Regula o processo inflámatorio; 
• Cuida de escamações e lesões na pele. 

DEPOIMENTO FARMACÊUTICO: 

"O creme de tratamento para Psoríase a base de Psodermax atende as 
particularidades do tratamento de psoríase na pele. Controla as lesões 
inflamatórias, promovendo o alívio da coceira, possui boa absorção e é 
compatível com a pele." Farmacêutica Neila Mara. 

COMPOSIÇÃO 

Psodermax  - Modukine  - Gel creme 100 gramas 

MODO DE USAR 

Aplicar na pele 01 vez ao dia ou conforme a orientação de um profissional 
habilitado. 

DÚVIDAS FREQUENTES 

O tratamento para psoríase da Farmácia Eficácia ajuda na cura da Psoríase? 
Não promove a cura, porém além de atuar no tratamento impede o avanço da 
doença. Respondendo também as buscas pelos termos psoríase tem cura, 
psoriase cura, cura da psoriase, cura psoriase, doença de pele psoriase, doença 
psoríase e cura para psoriase. 



O tratamento para psoríase da Farmácia Eficácia cuida do couro cabeludo? 
O ativo psodermax auxilia no tratamento do couro cabeludo, porém 
recomendamos que entre em contato via chat online ou e-mail de contato da 
Farmácia Eficácia, para que o ativo seja formulado em loções capilares. 
Respondendo também as buscas pelos termos psoríase couro cabeludo e 
psoriase capilar. 
O que é psoríase? 
A psoríase é uma doença inflamatória que atinge especialmente a pele, com 
lesões no couro cabeludo, mãos, 
planta dos pés, mucosas e unhas. É caracterizada por vermelhidão, 
descamações e placas na pele. Respondendo também as buscas pelos termos 
psoríase sintomas, o que é psoriase, o que psoriase, o que é psoríase e psoríase 
o que é. 
Como age o tratamento para psoríase da farmácia Eficácia? 
É um tratamento em creme com o ativo psodermax, que consiste em unir 
interleucinas IL-4 e IL-10, importantes na regulação do processo inflamatório. 
Respondendo também as buscas pelos termos como tratar psoriase, tratamento 
de psoriase, tratamento da psoriase e tratamento natural para psoriase. 
O tratamento para psoríase da Farmácia Eficácia é um remédio? 
Sim, pois possui uma ação terapêutica no tratamento da psoríase. Respondendo 
também as buscas pelos termos medicamento para psoriase e remedios para 
psoriase. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. Nunca compre medicamento sem orientação de um profissional habilitado. 
2. Imagens meramente ilustrativas. 
3. Pessoas com hipersensibilidade à substância não devem ingerir o produto. 
4. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e 

consultar o médico. 
5. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. 
6. Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Proteger da luz, do calor e da 

umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, 
respeitando o prazo de validade indicado na embalagem. 

7. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
8. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou no período 

de amamentação sem orientação médica. 
9. Embora não existam contra-indicações relativas a faixas etárias, recomendamos 

a utilização do produto para pacientes de idade adulta 
10. Siga corretamente o modo de usar. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As Referências Bibliográficas em nosso departamento técnico farmacêutico, 
baseadas nas literaturas e materiais de nossos fornecedores. 

 


