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É necessário seguir exactamente as instrucções (tempos e modos de aplicação) para obter os resultados deseados. Lembre-se siempre usar 

uma quantidade abundante do produto. As SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®   devem-se usar constantemente até á Restitutio ad Integrum 
 

 
As pomadas SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®   só contêm sustâncias absolutamente naturales. 

 
            Produto Composição nomenclatura INCI 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  Plus petrolatum, lanolin, triticum vulgare germ oil, oenothera biennis oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  FT petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®  ®  ®  ®  U petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®G petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

As fórmulas intégrales foram comunicadas ao Ministério da Saúde Italiano 
conformemente ás normas Italianas, Europeias e USA. 
Recomenda-se usar estas cremas sozinhas, sem usar outros produtos que não 
pertencem Linha SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  
  

 
Graças a uma composição rica em minerais, vitaminas, ácidos grasos, totalmente naturales, as SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®   tambêm têm uma função antioxidante e antinflamatória  

 
INDICAÇÕES: 

 As SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  são coadjuvantes na TERAPIA de: PSORÍASE, ECZEMAS, CASPA, ACNE, DERMATITES GENÉRICAS, DAS FRALDA, (TAMBÊM PARA ADULTOS), DE CONTATO, ATÓPICAS, DE 

PHLOGOSIS GENITAL FEMENINA, VULVO-VAGINITES SPECÍFICAS E ASPECÍFICAS, SECURA E QUEIMAÇÃO, TAMBÊM DURANTE A POST-MENOPAUSA, CISTITES, PHLOGOSI GENITAL MASCULINA, 
BALANOPOSTITES SPECÍFICAS E ASPECÍFICAS, PRURIDO E QUEIMAÇÃO ANAL E/O NO PENIS, FIMOSIS, DISPAREUNIA, HERPES, LICHEN, PHLOGOSIS HEMORROIDAL, USTÕES, PUNCTURAS  DE 

INSETOS, ARTRITES E/O DORES DE QUALQUER TIPO, DORES TRUMÁTICOS E NÃO, SINOVITES, DORES MUSCULARES, NEURITES, LOMBALGIAS, BRAQUIALGIAS. 
 
MODO DE USO:  

 
1. COURO CABELLUDO 
. 

De manhã aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus masajando com força. O aspecto será 
aquele duma pessoa que utiliza gel. Para melhorar o aspeto estético se 
pode usar um verdadeiro gel depois da aplicação. Esta zona não se 
deve cobrir com a pelicola de plástica trasparente, nem si a pessoa è 
calva.  
As aplicações serão efectuadas, no inicio, cada manhã, e depois serão 
mais rareadas. O primero lavagem do cablo se poderá fazer depois de 

três días; será melhor si o champô no tire totalmente a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus. Um champô cada três días. Este método pode ser usado tambêm para a Crosta Láctea dos bebés, com 
resultados incriveis. 
 
2. CUERPO CORPO (PSORÍASE DE QUALQUER TIPO TAMBÊM CON PRURIDO E/O QUEIMAÇÃO, ECZEMAS, HERPES, MICOSIS, CASPA) 
 
Tecnica da Noite 
 

Em caso de PSORÍASE O DERMATITES DO CORPO, COTOVELOS, BRAÇOS, 
TORNOZELOS, TÓRAX, COSTAS, ABDÔMEN, JOELHOS, COXAS, TÍBIA, PULSOS, 
UMBIGO, GLÚTEOS E PERNAS, á noite aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  Plus e cobrir com 
uma película transparente por toda a noite. Si a película move-se, 
pode-se usar um ceroto. A manhã seguinte, lavar a zona afetada e 
aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT, mais vezes durante o día, sem cobrir com a 
película transparente. È importante que na zona afetada fique siempre 
um pouco de SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT. Á noite, repetir a aplicação da SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® 

Plus e cobrir com a película transparente. Continuar segundo o 
esquema da tabela (Técnica da Noite), até a cura do problema.  
 
 
 

Si trabalha-se a noite, as aplicações podem-se inverter (Técnica da Manhã). 
 
 
3. CARA (PSORÍASE, ACNE TAMBÊM COM PRURIDO E/O QUEIMAÇÃO, DERMATITES SEBORRÓICA, HERPES LABIALIS) 

Á noite aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus.. Cobrir por toda a noite com uma película de nylon (pode-se substituir com um ceroto que se pode comprar em qualquer farmácia). De manhã 

podrá lavar a zona afetada e aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® FTFTFTFT mais vezes durante o día sem cubrir. Á noite, lavar a zona afetada e aplicar novamente a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP lus.lus.lus.lus. Continuar atéa 

cura do problema. Para o Herpes labialis aplicar  mais vezes durante o día só a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT  
 

4. UNHAS DAS MAÕS E DOS PÉS ( MICOSIS, PSORÍASE, UNHAS ENCRAVADAS) 
Aplicar uma pequena quantidade de SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® UUUU . Repetir as aplicações mais vezes durante o día pelo menos no início. Estas aplicações se podem fazer no dìa o á noite e 
não se deve cobrir com luvas. Os resultados chegam em breve,  mas para a reconstruição completa da unha se devem esperar alguns meses. 
 

5 MAÕS (PSORÍASE, DERMATITES DE CONTATO O ATÓPICAS, MICOSIS TAMBÊM COM PRURIDO E/O QUEIMAÇÃO) 
Á noite, antes de deitar-se aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus. Depois vestir um par de luvas de nylon transparente e sobre distos vestir luvas de algodão.  De manhã, lavar as maõs e 

aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® FTFTFTFT  sem cobrir. Se durante o día se efectuam trabalhos domésticos, é necessário cobrir as maõs com luvas de plástico legeiro transparente e sobre distos, 
aplicar luvas de látex. 

 
6. PÉS (MICOSIS, PSORÍASE) 

Á noite, antes de deitar-se, aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus. Cubrir a zona afetada com uma película de nylon, sobre dista pode vestir um par de meias de algodão curtas. De manhã, 

podrá lavar-se e depois aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® FTFTFTFT   . Á noite aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus . 
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7. VIRILHA E REGIÃO GENITAL (MICOSIS, LICHEN, HERPES, DERMATITES ASPECIFICAS COM PRURIDO E/O QUEIMAÇÃO) 
    Em caso de DERMATITES NA VIRILHA E NA REGIÃO GENITAL MASCULINAS E FEMENINAS aplica-se a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus antes de deitar-se, sem cobrir. De manhã depois de lavar a zona 

....afetada, aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® FTFTFTFT   mais veces durante o día, sem cobrir. Á noite aplicar novamente a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® PPPP luslusluslus     

 
8. MUCOSAS GENITALES (MICOSI TAMBÊM COM PRURIDO E/O QUEIMAÇÃO, HPV, HERPES, VAGINITES, LICHEN, ATROFIAS, PRURIDO VULVAR, BALANITES, 
....BALANOPOSTITES,.FIMOSIS, CISTITIS TAMBÊM RECIDIVAS, URETRITES) 

Para DERMATITES E/O INFLAMMAÇÕES DAS MUCOSAS GENITALES MASCULINAS E FEMENINAS aplicar só a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G, dois vezes ao día por dez días, e depois uma vez ao día até a 

cura do problema. A SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G na MULHER aplica-se no exterior, pequenos lábios, e/o no interior da vagina. No HOMEM a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G applica-se no haste e no glandis. 
 

9. DISPAREUNIA (RELAÇÕES SEXUALES DOLOROSAS) 
Em caso de DISPAREUNIA (dor nas relações sexuales) a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G aplica-se nas mucosas mucose genitales, imediatamente antes de uma relação, de um o de ambos os 
partners. Não interfere na sensibilidade, e melhora a mesma relação. 
 

10. HEMORROIDES E RÁGADES ANALES 
Aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G, dois vezes ao día por dez días, e depois uma vez ao día até a cura do problema.  
 

11. RÁGADES NO PEITO 
Em caso de RÁGADES NO PEITO, frequentes durante a AMAMENTAÇÃO, aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G dois vezes ao día por dez días, e depois uma vez ao día até a cura do problema. 
 

12. DERMATITES DE FRALDA (TAMBÊM NOS ADULTOS) 
Em caso de DERMATITE DE FRALDA, nos bebés o nos ADULTOS, aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  G dois vezes ao día por dez días, e depois uma vez ao día até a cura do problema 
 

13. USTÕES DE CAUSA QUÍMICA O FÍSICA (DA IRRADIAÇÃO SOLAR, DE CONTATO) 
Aplicar SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT  ao menos três vezes, o mais, ao día, em uma quantidade abundante, por dois o mais días até a cura do problema. 
 

14.  PUNTURAS DE INSETOS (MOSQUITOS, VESPAS), IRRITAÇÕES DE CONTATO COM URTICANTES (MEDUSAS) 
Aplicar a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT imediatamente, ao menos três vezes ao día, em uma quantidade abundante, por dois o mais días até a cura do problema. 
 

15. ARTRITES E/O DORES ARTICULARES (DE QUALQUER TIPO, TAMBÊM TRAUMATICOS, LOMBOSCIATALGIA, CERVICOBRACHIALGIA, NEURITES EM GERAL, SINOVITES  
......PROCESSOS INFIAMMATORIOS MUSCULO-TENDÍNEOS) 

Aplicare a SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  FT dois vezes ao día por dez días, e depois uma vez ao día até a cura do problema. 
 

A "Restitutio ad integrum” das lesões da psoriasis na pele, chega depois de algumas fases progressivas: 
• Depois da primera aplicação, caem as escamas que cubrem a  mesma lesão. 
• Caídas as escamas, as lesões serão duma cor vermelha intensa. 
• Nos días seguintes, seguir as aplicações: a cor será cada vez mais clara. Duma cor vermelha intensa chegará a uma cor de rosa claro. 
• Neste momento se recuperam as lesões e tambêm uma nova pele, que será duma cor de rosa. Depois, começar as aplicações um día sim e um día não. È 

importante que durante os días que não efectuam-se as aplicações se vea que todo vá bem. 
• Depois empezará as aplicações uma vez por día e depois cada dois días, três días, quatro días, cinco días, até esquecer-se das aplicações. 
• Então chegará á “Restituito ad integrum” das lesões da pele, que será normal. 

 
 
Os tempos indicados nas instrucções, día e noite, dependiendo dos casos, devem ser respeitados. Cada modificação do tempo das aplicações pode cambiar os resultados da  
“Restitutio ad integrum” das lesões da pele. Usar sempre uma quantidade abundante de produto. A película trasparente deve ser nova e não deve-se conservar na cozinha 
onde há muitos vapores oleosos. 
 
CONSELHOS PARA USAR AS SSSS hivahivahivahivaxxxx ®®®®     

 
Para cobrir usar a película transparente para alimentos, que em geral se usa em cozinha. Comprá-la nova e não conservá-la em cozinha. 
As luvas em contato com a pele devem sere em polietileno, se podem encontrar nos supermercados e se podem comrprar nas farmacias. Não usar luvas de látex direitamente 
em contato com a pele. Para manter as luvas de nylon, em cima distos se podem vestir luvas de algodão. Se compram nas farmacias.  
È muito importante continuar as aplicações nas zonas afetadas, tambêm depois a reconstrução de uma pele normal. Isto para mante os resultados. 
Em caso de permanência de queimação e/o prurido, aumentar a quantidade e a frequência de aplicações das SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  
 
 
Os produtos SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®® ,  são só para uso exterior. Ter longe das crianças. Conservar os produtos num lugar frio e seco, longe da luz. Os produtos SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®   não contêm 
conservantes, então o prazo da validade se refire ao producto integro e conservado bem. O lote e o prazo de validade estão escritos na etiqueta dos produtos. Os 
componentes estão escritos neste folha juntado aos produtos. Depois ter aberto a confecção o vencimiento è após seis meses 
Com un uso correcto das SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  , no há nenhum tipo de efeito colateral  

As SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  podem ser usadas durante a gravidez e a amamentação. 

Pra qualquer dúvidas sobre as SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  pode enviar uma e-mail ( info@shivax.com ) o chamar (+39.0761.5273.06 – +39.0761.5277.05, desde segunda-feira até sexta-feira 
9.00-13.00 e 14.00-18.00). 
 
Outras informações são disponíveis no sitio web www.shivax.com  

 
 

As  SSSS hivahivahivahiva xxxx ®®®®  são producidas, confeccionadas e distribuidas  pela  Shivax s.r.l., na estabelecimento de Nepi Via Cassia km 36.400 Zona industriale Settevene ITALIA 
 
 


