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Viticromin 

Bula do remédio Viticromin. Classe terapêutica dos Fitoterápicos. Princípios 

Ativos Seiva de Brosimum gaudichaudii TrécuI, Psoraleno e Bergapteno. 

Indicação 
Para que serve? 

Viticromin é um remédio fitoterápico indicado para aumentar a pigmentação da 

pele, em casos de vitiligo ou de problemas relacionados com a pigmentação da 

peIe, em adultos e crianças. 

Farmacocinética 
Como funciona? 

Viticromin é um remédio fitoterápico que aumenta a pigmentação da pele, pois 

apresenta uma ação foto-sembilizante. 

Posologia 
Como usar? 

Viticromin comprimidos 

A dose recomendada é de 2 comprimidos logo pela manhã, ou de acordo com 

as indicações do médico. 

Os comprimidos de Viticromin devem ser engolidos inteiros, juntamente com 

um copo de água, sem partir ou mastigar. 

Viticromin Solução 

É recomendado aplicar a solução na peIe à noite, antes de deitar, de modo a 

que forme uma Ieve camada. 

Na manhã seguinte, a pele deve ser Iavada com água abundante. 

Viticromin Pomada 

É recomendado aplicar a pomada na peIe à noite, antes de deitar, de modo a 

que forme uma Ieve camada. 

Na manhã seguinte, a pele deve ser Iavada com água abundante. 
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Contraindicações 
Quando não devo usar? 

Viticromin está contraindicado para grávidas e mulheres amamentando, 

pacientes e para pacientes com alergia a algum dos componentes da fórmula. 

Efeitos Colaterais 
Quais os males que pode me causar? 

Em casos de alergia ao medicamento, Viticromin pode causar inchaço, 

vermelhidão, coceira ou urticária na pele. 

Advertências e Precauções 
O que devo saber antes de usar? 

Antes de usar Viticromin, deverá falar com o seu médico se estiver grávida ou 

amamentando, tiver algum problema grave de saúde, histórico de alergias a 

outros medicamentos ou compostos ou se estiver a tomar outros 

medicamentos. 

O tratamento com Viticromin nunca deve ser interrompido sem conhecimento 

do seu médico e os horários, as doses e duração do tratamento devem ser 

rigorosamente respeitados. 

Superdosagem 
O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a 
indicada? 

Em caso de toma excessiva de Viticromin, deve dirigir-se ao hospital mais 

próximo, levando a embalagem ou bula do medicamento. 

Composição 

Viticromin comprimidos por cada comprimido contém: 

Seiva de Brosimum gaudichaudii TrécuI ____________ 400 mg 

- Equivalente a um mínimo de 20 mg de psoraleno e 24 mg de bergapteno 

Excipientes ______________________________ 1 comprimido 

(Excipientes: Estearato de magnésio, Talco, Amidoglicolato de Sódio e Amido). 

Viticromin Solução por cada 1 ml de soIução tópica contém: 



Seiva de Brosimum gaudichaudii TrécuI ____________ 200 mg 

- Equivalente a um mínimo de 10 mg de psoraleno e 12 mg de bergapteno 

(Excipientes: Fenol CristaIizado e ÁIcooI Purificado). 

Viticromin Pomada por cada 1 g de pomada dermatológica contém: 

Seiva de Brosimum gaudichaudii TrécuI ____________ 200 mg 

- Equivalente a um mínimo de 10 mg de psoraleno e 12 mg de bergapteno 

(Excipientes: Glicerina bi-destilada, Estearina branca tripla pressão, Amónia e 

Água Destilada). 
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