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PMS Preto

Nº de Cores: 01 cor

ATENÇÃO: As cores desta prova são indicativas. A impressão final 
deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

ALTERAÇÕES NA ARTE-FINAL
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bula HYalOZIMa CREME

100 x 150 mm
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Finalização: 31.03.2008

- Arte final nova

Hyalozima®

hialuronidase
apresentação: 
Pote com 30 g do creme e frasco com Hialuronidase
Fórmula: 
Cada grama contém:
Hialuronidase ......................................................................................... 1.330 U.T.R.
Veículo - ungüento de polietileno glicol - q.s.p. .............................................. 1 g
A hialuronidase, enzima aplicada na terapêutica humana há mais de vinte 
anos e com uma série de indicações que abrangem todas as especialidades 
da medicina quando aplicada por via parenteral (subcutânea, intramuscular, 
intravenosa), ou local (intra-articular, endoperitoneal), encontra também 
importante emprego, por via tópica percutânea, no tratamento dos edemas 
locais de origem traumática, inflamatória ou distrófica.
O ácido hialurônico, componente essencial da substância fundamental do 
tecido conjuntivo, despolimeriza-se pela ação da hialuronidase, sendo que 
o movimento de líquidos retidos no tecido torna-se rápido e o trofismo dos 
tecidos beneficiados com as trocas metabólicas reativadas. Devido à elevada 
concentração do hialuronidase na HYALOzIMA® Creme, o produto possui ação 
rápida e resolvente nos edemas locais simples ou associados a distúrbios 
tróficos com depósito de gordura (celulite).
Indicações terapêuticas:
Como agente acelerador de difusão e absorção de líquidos por aplicação 
tópica, transformando geis insolúveis em sóis solúveis de fácil eliminação 
(celulites, gorduras localizadas, edemas palpebrais, quelóides recentes, 
edemas locais).
Modo de usar:
Aplicar finas camadas de HYALOzIMA®, topicamente, renovando-as pe-
riodicamente.
Nº do Lote; Data de Fabricação e Data de Validade: vide Cartucho
MS - 1.0118.0012
Farmacêutico Responsável: 
Dr. Eduardo Sérgio Medeiros Magliano
CRF SP nº 7179
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