Curaderm-BEC5:
Perguntas e Respostas
Curaderm-BEC5: Um tratamento eficaz para canceres de pele nãomelanoma
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: Este documento responde a algumas perguntas comuns sobre CuradermBEC5. Ele não contém todas as informações disponíveis. Não toma o lugar de falar com o seu médico, farmacêutico
ou profissional de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre a utilização deste medicamento, por favor consulte o
seu profissional de saúde.

O que é Curaderm-BEC5?
Curaderm-BEC5 é um produto tópico numa garrafa de plástico PDHE clara. Cada produto contém 20ml de
creme formulado e 0,005% Solasodine Heterósidos (BEC).
Curaderm-BEC5 é usado para que?
A formulação de creme foi demonstrada ser eficaz na terapia de tumores malignos da pele humana,
carcinomas de células basais, carcinomas de células escamosas, bem como os tumores benignos, tais
como queratoses e queratoacantomas, cancer da pele não-melanoma.
O que Curaderm-BEC5 contém?
Curaderm-BEC5 creme (20 g) contém o ingrediente ativo anticancerígeno Solasodine Heterósidos (BEC).
Ele também contém ácido salicílico e uréia em concentrações relativamente elevadas que ajudam BEC a
matar células cancerosas. Ácido Salicílico e Uréia pode irritar a pele em alguns indivíduos.
Que outros ingredientes o Curaderm BEC5 contém?
O produto é uma formulação de creme que contém ureia, ácido salicílico, que são agentes queratolíticos.
O que é o ingrediente activo em Curaderm BEC5?
O ingrediente ativo em BEC5 Curaderm é um extrato puro chamado Solasodine Heterósidos. Estes
ingredientes ativos são extraídos de solanáceas, como Solanum sodomaeum, o chamado maçã do diabo,
Solanum Aviculare (Kangaroo maçã) e Solanum melongena (planta de ovo ou beringela), que são
encontrados na região da Australásia.

O que é Carcinoma Basocelular (CBC)?
O carcinoma basocelular (CBC) é uma forma muito comum de câncer de pele. De acordo com a Fundação
de Câncer de Pele, CBC é a forma mais frequente de câncer de pele, com um número estimado de 2,8
milhões de casos diagnosticados nos Estados Unidos todos os anos.
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Como o Carcinoma Basocelular parece?
CBC é uma lesão ou crescimento anormal e descontrolado que se desenvolve em células basais da pele,
que se alinham na camada mais externa da pele (ou camada mais profunda da epiderme). Estes
crescimentos anormais e descontrolados muitas vezes podem parecer como manchas vermelhas,
crescimentos rosas, inchaços brilhantes, feridas abertas, ou até mesmo cicatrizes. Frequentemente, CBCs
aparecem como uma ferida persistente e não-cura que podem sangrar e escorrer por algumas semanas,
curar e, em seguida, sangrar e escorrer novamente. Além disso, CBCs aparecem as vezes como
condições de pele não-cancerosas, tais como o eczema ou a psoríase. Portanto, se você tem alguma
lesão suspeita ou alteração da condição da sua pele, é muito importante que um profissional bem treinado
examine e possa corretamente diagnosticar a sua condição de pele ou lesão.
Causas de Carcinoma Basocelular
CBCs são causados pela exposição a raios de luz ultravioleta (UV) de o sol ou camas de bronzeamento.
Felizmente, CBCs raramente se metastatizam ou se espalham para outras partes do corpo e se tornam
fatais. Fatores de risco comuns para CBC incluem:
• A exposição ao sol
• Exposição a camas de bronzeamento
• Pele de cor clara: Pessoas que têm pele clara, cabelos naturalmente de cor clara (louros ou
vermelho), olhos claros (azul ou verde), que tem sardas ou queimaduras solares facilmente estão
em risco maior de desenvolver câncer de pele
• História de queimaduras solares especialmente durante a infância; mesmo uma queimadura solar
durante a infância aumenta o risco de desenvolver câncer de pele como um adulto
• História pessoal de câncer de pele
• História familiar de câncer de pele
Esta é uma lista dos principais fatores de risco para desenvolver câncer de pele. Há outros fatores de
risco. Portanto, é importante que você fale com o seu médico sobre o seu risco de desenvolver câncer de
pele.
Como posso diminuir meu risco de CBC?
Para diminuir o risco de carcinoma basocelular ou outras formas de câncer de pele:
• Limitar a quantidade de tempo que você gasta no sol, especialmente durante as horas de 10:00 e
16:00, quando os raios ultravioletas do sol são os mais fortes
• Usar um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior em todas as áreas expostas do
seu rosto e corpo todos os dias, chova ou faça sol
• Usar camisas com mangas compridas, calças e chapéus para proteger sua pele do sol
• Evite camas de bronzeamento
Segurança do produto Curaderm BEC5
Todas as formas de toxicologia foram investigadas. Bioquímicos, hematológicos e estudos analíticos de
urina demonstraram que não há efeitos adversos no fígado, rins ou sistema hematopoiético durante a
utilização de Curaderm BEC5. A pele normal também foi testada após as aplicações de Curaderm e
estava livre de histológicos adversos e efeitos clínicos. A quantidade de glicoalcalóides BEC em um frasco
de 20 mL contém o equivalente a 5 gramas de berinjela extraída.
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Cura caseira com Curaderm BEC5
BEC5 Curaderm é um produto não-tóxico, pois tem os mesmos ativos ingredientes encontrados em
berinjela que é comido todos os dias. Portanto, você não precisa se preocupar com quaisquer efeitos
colaterais ou reações adversas. Na verdade, os atributos dos produtos naturais tornam o produto tão
simples de usar que contribui muito para a popularidade do produto.
Como usar Curaderm BEC5?
Curaderm BEC5 é muito simples de usar. Basta colocar uma pequena quantidade de Curaderm BEC5
sobre a área afetada e cubrir com uma bandagem. Repetir este processo 2 vezes por dia (de preferência a
cada 12 horas) até a cura. A maioria dos cânceres de pele não-melanoma serão efetivamente curadas
dentro de 8 a 16 semanas.
Após a aplicação do Curaderm BEC5, um formigueiro ou leve sensação de queimação pode ocorrer
durante os primeiros 30-60 minutos. Vermelhidão ou irritação no local é um sinal de que os tecidos
anormais estão respondendo e o Curaderm BEC5 está funcionando.
Inicialmente, durante o processo de cura, o diâmetro da lesão pode aumentar significativamente e
ulcerações ou erosões da lesão podem ocorrer. A razão para o aumento inicial no tamanho da lesão é que
o Curaderm BEC5 está procurarando e destruindo as células cancerosas que, inicialmente, não são
visíveis para o olho. No entanto, a medida que o tempo progride, o diâmetro da lesão vai diminuir até que
todas as células cancerosas são substituídas por células normais. Na maioria dos casos, o re-crescimento
do tecido normal ocorre onde o tecido anormal estava, resultando em mínima ou nenhuma formação de
cicatriz.
Lembre-se, durante as aplicações de Curaderm BEC5, a sua lesão de pele pode aparecer a piorar antes
que fique melhor. Este é um sinal de que o Curaderm BEC5 está trabalhando.
Tolerância: Curaderm BEC5 é bem tolerado. A pele saudável circundante da área a ser tratada pode,
ocasionalmente, tornar-se avermelhada devido ao ácido salicílico, mas logo retorna à sua cor normal, após
cessação da utilização. Alguma dor pode ser experimentada devido ao teor de ácido salicílico, mas esta é
apenas transitória.
Existem alguns efeitos colaterais adversos ao uso de Curaderm BEC5?
Praticamente não há efeitos colaterais adversos com Curaderm BEC5. Algumas pessoas relataram
alguma vermelhidão e irritação no local da lesão e uma ligeira sensação de ardor quando o creme é
aplicado, mas estes sintomas são apenas temporários e vão embora.
Alguns pacientes experimentam um ardor ou leve sensação de queimação por 10-15 minutos após cada
aplicação. Isto é causado pelo ácido salicílico e ureia no creme.
NOTA: Se você sentir uma forte dor, inchaço, drenagem purulenta (pus), ou febre, você deve reportar
estes sintomas ao seu médico, cirurgião ou outro profissional de saúde qualificado. Estes sintomas são
inesperados e pode indicar uma reacção alérgica, infecção, ou um problema mais grave.
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O que fazer antes de usar Curaderm-BEC5?
Informe o seu médico ou profissional de saúde se você tem alergia a quaisquer medicamentos, alimentos,
conservantes ou drogas. O ingrediente anticancerígeno BEC está presente em berinjela. Se você é
alérgico a berinjela, fale com o seu médico ou cuidados de saúde provedor antes de usar Curaderm-BEC5.
Quantas vezes devo usar Curaderm BEC5?
Curaderm-BEC5 deve ser utilizado, pelo menos, 2 vezes por dia, mas pode também ser usado até 10
vezes ao dia dependendo do tipo de lesão. Por favor, fale com o seu médico ou profissional de saúde para
a direção em aplicações mais frequentes. É importante sempre cobrir a área tratada com um curativo tal
como micropore, que é uma marca de fita de papel. Não permita que a área para a qual creme é aplicado
a secar.
O que posso esperar de Curaderm BEC5?
Na maioria dos casos, será observado um certo grau de vermelhidão, comichão, descamação da pele,
inchaço e alguma drenagem durante o processo. Formigamento ou queimação pode ser sentido por 30 a
60 minutos após cada aplicação. Esta é uma reacção normal. O padrão de respostas a seguir pode ser
antecipado: Primeiro vermelhidão, em seguida, geralmente erosão e ulceração seguido por novo
crescimento de tecido normal da pele. Durante o processo de cicatrização, a lesão pode aparecer pior do
que antes de aplicar Curaderm BEC5. Até novo tecido tem crescido, sua pele ficará visivelmente diferente
da pele normal.
Por quanto tempo devo realizar aplicações de Curaderm BEC5?
Você deve aplicar o creme sobre as áreas afetadas com Curaderm BEC5 2 vezes por dia até que a área
pare ça normal. Quando a área tratada parece normal, você pode interromper o uso do Curaderm BEC5.
Em ensaios clínicos, o tempo de cura foi de uma média de 8 a 12 semanas. No entanto, estes tempos
podem variar, dependendo do tipo e tamanho da lesão.
Quando a pele parece normal, aplicações deve ser interrompidas. Por vezes, pode ser necessário
prolongar o regime. Em caso de dúvida, é melhor continuar usando o creme sobre a área por um longo
período de tempo para evitar a repetição de ocorrências. Neste caso, o pedido de Curaderm deve
prosseguir até ao momento em que a lesão tenha crescido com tecido novo.
É importante para garantir um regime de aplicação regular. Várias aplicações ignoradas pode resultar no
crescimento de pele normal por cima da lesão. Isto pode resultar na máscara, e assim a cura incompleta
da lesão.
NOTA: É importante ser consistente durante o processo de tratamento e não perca nenhuma das
aplicações. Ignorando aplicações pode resultar em crescimento de pele normal por cima da lesão, o que
pode resultar em uma cura incompleta da lesão.
Como vou saber quando parar de aplicar Curaderm BEC5?
Quando a pele é rosa e fresca, neste momento apenas as células saudáveis são visíveis e, em seguida, o
processo de cicatrização da pele natural irá assumir a produzir a cobertura de pele normal final.
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Quanto do creme Curaderm-BEC5 leva para curar-se um típico câncer de pele?
Em média, uma garrafa de 20 ml pode gerenciar 1 a 2 grandes CCE não melanoma ou canceres de pele
CBC, de 2 a 3 lesões médias, 4 a 8 pequenas lesões, ou 12 pontos do sol. A vida útil de Curaderm-BEC5
é de 5 anos.
Pode Curaderm BEC5 trabalhar dentro da boca?
BEC5 pode ser utilizado com sucesso para remover CCE e CBC de de todas as áreas da pele, mas os
problemas surgem quando estas áreas estão perto de partes do corpo que exalam líquidos (da boca,
olhos, etc).
Realmente depende da capacidade de manter o creme sobre a lesão em causa, quanto mais seco ele
pode continuar a ser melhor. Entendemos que áreas molhadas - por exemplo no interior da boca são
extremamente difíceis e que a aplicação de um micropore após a aplicação é particularmente difícil.
Então podemos ver que mais aplicações podem ser necessárias a cada dia, ou esperar mais tempo de
cura do que 8-12 semanas (qual é a norma). No entanto, é possível que a tecnologia pode falhar em áreas
molhadas porque é lavada muito rapidamente antes de poder atuar.
Por favor, lembre-se sempre de limpar e desinfetar a lesão antes de cada nova aplicação de creme.
Se a lesão é coberta com um curativo de micropore, quantas vezes isso deve ser mudado?
Alterar o curativo após cada aplicação do creme, então, pelo menos, 2 vezes por dia.
Eu vi algum inchaço e retenção de água ao redor da lesão. Isso é normal?
Normalmente esta é uma reação ao anti-séptico que você está usando e não o creme Curaderm-BEC5.
Nós recomendamos que você use Hibiclens ou equivalente. Continua a ser importante limpar a lesão com
um anti-séptico cada vez, antes de reaplicar o creme.
Tenho aplicado o creme 2 vezes por dia durante várias semanas, mas ainda parece ser “trabalho
em progresso”. Quando posso esperar resultados?
O período de aplicação típico é de 8 a 12 semanas, embora para algumas pessoas é mais curto e,
ocasionalmente, para alguns, é um pouco mais. Tudo depende de um número de fatores, incluindo, o
tamanho da lesão, a sua posição (e dificuldade de alcançar), a idade e condição do doente e a frequência
com que o creme é aplicado diariamente.
O CBC completamente desapareceu, mas a minha pele ainda está muito vermelha e crua. O que
posso usar para acelerar o processo de cura?
A área terá de curar depois de completar o regime de aplicação. É típico mais sangue aparecer na lesão a
fim de acelerar o processo de cura e, portanto, aparece mais vermelho durante um período depois disso.
Para ajudar na cura nós recomendamos o uso de óleo Tamanu.
Pode Curaderm BEC5 ser usado para remover células cancerosas embaixo da pele?
Não. Para se manter preciso aos ensaios clínicos e pesquisas publicadas temos que manter que esse
creme Curaderm BEC5 creme só é bem sucedido contra o câncer de pele não-melanoma e manchas
solares.
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Desde que comecei a usar o creme Curaderm BEC5 meu câncer de pele tem avermelhado e parece
pior e maior do que antes. Isso é normal?
O creme só vai matar as células cancerosas não as células normais. No entanto, no curso do uso essas
células cancerosas devem ser removidas (pelos processos naturais) e, portanto, a área muitas vezes
parece pior, antes que ela fique melhor (veja alguns dos exemplos em nosso site).
Por favor, lembre-se de limpar e desinfetar a área antes de cada aplicação e uma vez que o Curaderm
BEC5 tem sido aplicado para cobrir a região com um micropore (um curativo com furos nele). Isto irá
manter o creme úmido e torná-lo muito mais eficaz. Para a maioria dos pacientes, a área deve ser "de
volta ao normal” dentro de 8 a 12 semanas de aplicação.
Eu li em outros sites que às vezes o conteúdo separa na temperatura maior do que 25°C.
Por favor note que Curaderm BEC5 pode se manter estável por várias semanas a temperaturas superiores
a 25°C, embora seja difícil ser preciso sobre estragos causados principalmente por meio de separação em
temperaturas muito altas.
O paciente saberá em breve se o creme está danificado, uma vez que é aplicado a uma lesão cancerosa,
porque uma reacção deve ser vista dentro de uns 2 dias. Se não houver nenhuma reação de forma
alguma, então ou não existem células cancerosas presentes no local de aplicação, ou o creme foi
danificado. No entanto, nos muitos anos que temos vendido muitos milhares de creme Curaderm BEC5
vimos apenas dois casos de danos causados pelo calor, assim esta possibilidade é muito rara.
Vai Curaderm BEC5 tem qualquer efeito, bom ou mau sobre a psoríase? Eu deselvolvi psoríase
quando um dermatologista me deu Aldara® para tratar meus carcinomas basocelulares?
Não achamos que isso vai afetar a psoríase em qualquer maneira. Deve-se notar, contudo, que durante as
aplicações a área se torna vermelha e inflamada já que as células cancerosas são destruídas e a nova
pele aparece. Lembre-se sempre de desinfetar a área antes de aplicar Curaderm BEC5 e, em seguida,
aplicar um micropore para manter o creme úmida.
Se a lesão deve ser coberta com um curativo de micropore, quantas vezes isso deve ser mudado e
o creme reaplicado?
De acordo com as instruções regulares é importante para desinfectar em cada limpeza / reaplicação.
Como observado anteriormente, não é 100% necessário cobrir com um micropore, mas se isso não for
feito, em seguida, o paciente irá experimentar um período mais longo de cura, a menos que eles estão
preparados para aumentar as aplicações diárias.
Eu tenho um carcinoma de células escamosas na minha testa. Eu entendo que Curaderm BEC5 tem
sido eficaz na prevenção e eliminação lesões de células escamosas existentes?
Para o creme testar precisa de um período de 8-12 semanas, às vezes menos, às vezes um pouco mais,
tudo depende do tamanho e do tempo que o câncer existe e quantas vezes o creme é aplicado. Até o
momento, em ensaios do Dr. Cham não houve a repetição de CCE ou CBC durante um período de 5 anos,
em mais de 80.000 pacientes, provando que eles NÃO tiveram cirurgia em primeiro lugar. Isto é porque o
creme segue uma trilha das células cancerosas na pele. Cirurgia pode perturbar esta trilha e porque o
cirurgião está tentando remover todas as células cancerosas, mas não as células saudáveis, algumas
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podem ser deixadas sob a pele. É por isso que com a cirurgia há alguma pequena chance de que um par
de anos depois, o câncer pode reaparecer.
É claro que a decisão é sua, mas é evidente que você teria que cancelar a sua cirurgia, se você queria
tentar o creme. Também recomendariamos o livro do Dr. Cham da cura do cancer de pele com a da
berinjela em particular para seu cirurgião quando ele/ela lhe diz que eles nunca ouviram falar de um tal
creme. O livro tem a história completa, referências completas (incluindo estudos publicados em periódicos
revisados por pares) e muitas fotos antes-durante e depois.
Tenho vindo a utilizar Curaderm BEC5 2x por dia durante 16 dias, quando a pele dividiu eu parei e
coloquei óleo de vitamina E sobre ela durante 3 dias até que a pele se curou. Eu voltei ao Curaderm
e uma grande área ao redor do CBC ficou vermelha e queimou, isso é normal?
Esta é a acção normal do creme. Você deve continuar até que a área tenha naturalmente se curado. O
creme só ataca lesões CBC e CCE. Lembre-se de limpar a lesão cada vez com um anti-séptico.
Se a lesão é perto de um nervo, em seguida, algumas sensações de queimadura pode ser sentida devido
à presença de ácido-salicílico, por isso isto é normal. Geralmente isso passa depois de alguns dias de
aplicações contínuas.
Eu li que eu deveria mantê-lo fora do sol. Qual o efeito que a luz solar tem sobre a cura? Se ela
seca é óleo E ok para umedecer ou o que é ok?
É importante manter a área úmida, daí a recomendação para cobrir a lesão com um microporo. Não é vital,
mas se não for feito corretamente, então o período de cicatrização é muito mais longo ou o creme deve ser
aplicado com mais frequência. A vitamina E não é nenhum problema para aplicar, mas o melhor para a
cura é o óleo de Tamanu.
Quando eu reapliquei Curaderm BEC5 após 3 dias de retirada, por que a área ficou mais vermelha
do que anteriormente? Quando deve ver resultados?
A área precisa se curar após o período de aplicação; é típico para mais sangueaparecer na lesão (a fim de
acelerar o processo de cura) e, portanto, aparece mais vermelha durante um período depois disso. Um
regime típico (do início ao fim) é de 8-12 semanas, por vezes mais curto, por vezes mais longo,
dependendo de vários fatores, incluindo o tamanho da lesão, etc.
Não há contra-indicações conhecidas com Curaderm BEC5.
Os canceres da pele podem ser provocados por excesso de ferro no sangue reagindo com a luz solar.
Obviamente alguém não se deve superexposição a si mesmo aos raios UV, mas por outro lado, alguma
luz solar é necessária em uma base regular, a fim de produzir vitamina D. Se alguém está tomando muito
sol um bom protetor solar, como Solaris® com FPS 25+ é recomendado (Solaris® ainda vai permitir um
bronzeado, que é o que a maioria das pessoas querem da exposição ao sol) - um equilíbrio é necessário.
Utilizando agentes de quelação tais como Essential Daily Defense® pode ajudar a reduzir os níveis de
metais pesados em todo o corpo, outro bom exemplo é Beyond Clean®, sais de banho criados pelo Dr.
Garry Gordon que é simplesmente colocado na água da banheira e você mergulha nele como normal. Isto
irá reduzir os níveis de ferro na pele, e é evidente no momento em que alguem pode estar no sol antes de
ocorrer a queima, em teoria, pelo menos isso pode reduzir a possibilidade de manchas solares e lesões
CBC e CCE de ocorrerem.
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Eu tenho retenção de água em torno de onde estou aplicando Curaderm BEC5. Vou usar o mesmo
anti-séptico que tenho vindo a utilizar desde a primeira aplicação do creme até que eu receba o
correto da Hibiclens?
É uma provável reação ao anti-séptico que você está usando, quanto mais cedo você mudar para
Hibiclens e começar a usá-lo, mais cedo a retenção de água irá se dissipar.
Após abrir o produto, o creme estava líquido. Isso afeta a eficácia do produto? O produto é
permanentemente danificado como resultado de altas temperaturas, ou vai ficar bem depois de
resfriar o aparelho na geladeira?
O tubo Curaderm-BEC5 não está danificado, mas separado devido às altas temperaturas. Pode ser
reconstituído de volta a sua forma normal como pasta novamente e ainda é 100% eficaz!
Para reconstituir o seu tubo de Curaderm BEC5 para sua formulação normal, siga os seguintes 4
passos abaixo:
Passo 1: Coloque o tubo Curaderm BEC5 em um pequeno pote de água muito quente, 140-158 graus
Fahrenheit (60-70 graus Celsius) durante cerca de 5 minutos.
Passo 2: Remova o tubo Curaderm BEC5 e o agite vigorosamente à mão. Você será capaz de ouvir o
líquido quando agitando o tubo como água. Continue a agitar até que você pare de ouvir a solução aquosa
tremendo por dentro.
Passo 3: Coloque o tubo Curaderm BEC5 no congelador por 15 minutos.
Passo 4: Em seguida, armazene o tubo Curaderm BEC5 na geladeira para uso.
A finalidade de colocar o Curaderm BEC5 em uma panela de água muito quente é de totalmente separar
todos os ingredientes completamente antes de misturá-los juntos novamente em sua formulação normal.
Seguir estas 4 etapas irá assegurar que os ingredientes serão misturados novamente e o produto irá
funcionar eficazmente 100% como novo. Isso também deve retornar o CuradermBEC5 a obter uma
consistência cremosa.
Estou pensando em trabalhar fora ou participar de atividades aquáticas. Quais precauções deve
tomar?
É extremamente importante que, depois de ter aplicado Curaderm BEC5 à lesão, cobrir a área tratada com
um curativo oclusivo. O fabricante recomenda o uso de fita de papel micropore como um curativo oclusivo.
Fita de papel de microporos é necessária para evitar a lesão de secar e formar uma crosta. Água é uma
ótima forma de exercício, mas é extremamente importante que você não molhe o curativo em seu lesão.
Se o curativo acidentalmente molhar ou se ele se soltar antes aa próxima administração programada, você
deve reaplicar o novo creme e um novo curativo. Lembre-se, é extremamente importante que a área
afetada seja coberta com um curativo oclusivo em todos os momentos durante o período de aplicação.
Além disso, o fabricante recomenda que você evite exposição ao sol para as áreas que estão sendo
tratadas com Curaderm BEC5. Se você está pensando em trabalhar fora, recomendamos que você
coloque um chapéu de abas largas para evitar expor seu rosto ao sol. Além disso, recomendamos que
você use um amplo espectro protetor solar em todas as áreas de seu rosto, pescoço e outras partes do
seu corpo que podem ser expostas ao sol. Tenha o cuidado de não colocar protetor solar sobre a lesão até
depois da lesão estar completamente curada.
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Exposição ao sol não é bom? É um chapéu com uma borda bom o suficiente?
Sim, usar um chapéu com uma boa borda para proteger a área da exposição ao sol.
Quando eu trabalho em torno da casa eu suo. É o suor não bom?
Está tudo bem, MAS se a área tratada está molhada, então você precisa limpar a área e reaplicar um novo
fresco Curaderm BEC5.
Eu fiquei sem Curaderm BEC5 por uma semana. A pele cresceu de volta, e então quando eu
comecei BEC5 novamente em cerca de 3 dias a pele caiu de novo, por que isso?
Você deve garantir que você nunca fique sem Curaderm BEC5 na mão e sempre comprar dois tubos em
caso for acabar. O que acontece quando você para de aplicar o Curaderm BEC5 é que a pele se cura em
cima das células cancerosas e quando você aplica Curaderm BEC5 novamente sobre a área ele acha
difícil fazer contato com o câncer por causa do crescimento do tecido da pele saudável. Então, vai levar
mais tempo para Curaderm BEC5 penetrar e abrir a área novamente. Por favor, certifique-se de não
interromper o processo em qualquer ponto até a área se cicatrizar completamente com a nova pele rosa.
Quando é OK usar loções para a pele ou cremes como o óleo de Tamanu sobre a área afetada?
Você não deve usar cremes ou loções na área que você está aplicando Curaderm BEC5 até que a terapia
esteja completa. Uma vez que você não estiver mais usando Curaderm BEC5, você pode usar cremes ou
loções para ajudar a área curar.
É OK usar Curaderm BEC5 para remover moles?
Não, Curaderm BEC5 não se destina a ser utilizado para a remoção de moles.
Como posso ter certeza de que a área para onde que eu estava aplicando Curaderm está
completamente desprovida de câncer?
A única maneira de ter certeza é através de uma biópsia.
Como faço para remover manchas solares com Curaderm BEC5?
A fim de remover manchas na pele, aplicar uma camada fina sobre a área 2 vezes por dia até que a área
cure de volta com a pele nova de aparência normal novamente. Se houver mais de um ponto, em seguida,
aplicar à área com 3 pontos de cada vez até que se cure, em seguida, passar para outras secções. Por
favor, certifique-se que as áreas tratadas estejam sempre cobertas durante todo o processo.
###

ύ

Manual Curaderm-BEC5 / CurasdoCancer.com

