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Solução natural com tecnologia 
COPASIL® 
Cuidado eficaz na melhora da aparência de cicatrizes e queloides 

A cicatriz é o resultado da resposta do organismo ao rompimento da barreira da pele, 

ou seja, um processo natural de recuperação dos ferimentos. Muitas vezes esse 

processo de fechamento não ocorre perfeitamente, formando uma área de tecido 

fibroso, o que em alguns casos mais severos leva à formação de queloides. 

Quando a cicatrização sofre interferências internas (carências de nutrientes) ou externas 

(contaminações ou novas lesões), a pele do ferimento fechado se torna mais fina e 

vulnerável à infecções e perda de sangue. Além da perda da sensibilidade da região, há 

o impacto estético, que pode ser muito incômodo. 

Copasil® é uma base pronta que pode ser utilizada sozinha ou em combinação com 

outros medicamentos. Ela contém ativos naturais da Amazônia, capazes de corrigir 

sensivelmente as alterações na superfície da pele provocadas pela cicatrização. 

COMO COPASIL AGE? 

A fórmula manipulada para uso tópico com Copasil® tem um efeito de base oclusiva, ou 

seja, cria uma espécie de filme protetor invisível na região da cicatriz, protegendo-a 

contra microrganismos, mantendo a região hidratada e diminuindo a sensação de 

coceira local. Sua composição de silicone anidro - livre de água - evita a criação de um 

ambiente propício à propagação de bactérias e fungos. 

 

PELÍCULA 

CICATRIZANTE 

http://www.emporiumfarmacia.com.br/
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Copasil® tem eficácia comprovada na melhora da cor e da espessura de queloides e 

cicatrizes (novas e antigas), confirmando sua ação de controle da produção 

desequilibrada de fibroblastos. 

 

BENEFÍFIOS 

• Suaviza marcas de cicatrizes; 

• Base oclusiva, capaz de proteger a ferida contra o ambiente externo; 

• Auxilia na prevenção de queloides; 

• Mantém a hidratação da pele; 

• Ajuda a proteger a pele contra bactérias; 

• Ajuda a reduzir coceira e desconfortos causados pela cicatrização; 

• Pode ser utilizada sozinha ou em combinação com outros medicamentos. 

 

COPASIL É RECOMENDADO PARA 

• Cuidado de cicatrizes, queloides, queimaduras e estrias. 

• Administração de medicamentos que auxiliam na redução da inflamação. 

 

 

Contate-nos para obter mais informações ou para esclarecer dúvidas: 
 
 
 

 

Fonte: Flurien. Referências: Referência bibliográficas. AVULA,  

 

 

 

 

 

Acompanhe mais novidades através das nossas redes sociais: 

  
 

 

Fonte: Galena 

Idinei Soares 
Proprietário   

idineisoares@gmail.com 

 

             (48) 98801-1100 

Laisa Celso 
Proprietária e Farmacêutica Responsável 

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e 

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833   

laisaariela@gmail.com 
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