


INDICAÇÃO

MOLÉCULA

APRESENTAÇÕES

Auxiliar na prevenção do aparecimento de lesões cutâneas 
recorrentes causadas pelo vírus Herpes simples recidivante¹

Cloridrato de Lisina¹

500mg > 30 e 90 cápsulas¹

POSOLOGIA

VAMOS FALAR DE 
HERPES, MAS SEM CRISE!

HERPES NÃO TEM CURA, 

MAS EXISTE PREVENÇÃO!²
Uma cápsula de 500 mg, 3 vezes ao dia, junto às refeições, 
durante 6 meses ou de acordo com recomendação médica.¹



FIDELIZE SEU CLIENTE

CONTE COM 
RESIST:

Desconto progressivo na 
apresentação de 90cps

ATÉ 60% DE DESCONTO5

acelerando o processo cicatrização da lesão em 
5 dias ou menos e auxilia na redução dos sintomas.³

56% dos pacientes que utilizaram RESIST tiveram 
nenhuma ou apenas 1 recorrência4

84% dos pacientes que utilizaram RESIST durante 6 
meses apresentaram redução da frequência de crises³

NA CRISE DE HERPES

NA RECORRÊNCIA

NA PREVENÇÃO



VANTAGENS E DIFERENCIAIS

AUMENTO DO TICKET MÉDIO
por uso combinado com outras moléculas da classe

BUSCA ESPONTÂNEA
investimento em campanha massiva para impactar o consumidor

VISITAÇÃO MÉDICA
+7.500 médicos impactados por mês

A MARCA QUE MAIS CRESCE*

nos últimos 5 anos, Resist evoluiu 18%!

PROGRAMA DE DESCONTO5

na apresentação de 90cáps, desconto progressivo via CPV

PRODUTO EXCLUSIVO6

único medicamento composto por lisina registrada na ANVISA

*FONTE: PMB Abril/21



O REFORÇO DA IMUNIDADE ATRELADO A 
ALIMENTAÇÃO RICA EM LISINA PODEM 
AUXILIAR NA PREVENÇÃO DAS CRISES7

ARGININA³

Responsável pela multiplicação do vírus, 
causando então novas crises.

Presente em amendoim, cebola, banana e outros

LISINA3,8

Antagonista da arginina, proporcionando:

• REDUÇÃO DAS RECORRÊNCIAS
• REDUÇÃO DOS SINTOMAS DAS CRISES
• ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO

Presente em peixe, ovos, leite, carne e outros

O vírus da herpes é dependente de ARGININA para sobreviver e se multiplicar. A redução da 
ingestão de arginina e suplementação de lisina são grandes aliados na prevenção das crises.8

+ -



HERPES NÃO 
TEM CURA, 
MAS EXISTE 
PREVENÇÃO²

SAIBA MAIS EM:
WWW.HERPESSEMCRISE.COM.BR
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RESIST Cloridrato de Lisina 500mg. USO ORAL. Cápsula. USO ADULTO. Indicações: Auxiliar na prevenção do Herpes simplex recidivante. Contraindicações:
Resist é seguro quando utilizado via oral nas doses recomendadas por até um ano. Pode causar efeitos adversos como dor gástrica e diarreia. Se houver
doença renal, o uso de lisina deve ser feito após avaliação médica. Não utilizar lisina em pacientes com doença hepática. Cuidados e advertências: A
Recommended Dietary Allowances (RDA) para a lisina é maior em mulheres grávidas. A lisina é encontrada no leite materno. A RDA para a lisina é maior em
mulheres amamentando. Pacientes com câncer devem ter acompanhamento médico constante, pois o cálcio pode favorecer o crescimento de células
cancerosas. Gravidez e lactação: Não há dados suficientes sobre o uso de lisina durante a gravidez e lactação. Evitar uso nesta população. Interações
medicamentosas: Evitar a associação de lisina com aminoglicosídeos. A lisina pode aumentar a absorção de cálcio. Pacientes com câncer devem ter
acompanhamento médico constante, pois o cálcio pode favorecer o crescimento de células cancerosas. Reações adversas: Dor gástrica, diarreia e falência
renal (em altas doses e por período prolongado). Posologia: Uma cápsula de 500 mg, 3 vezes ao dia, junto às refeições, durante 6 meses. VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA MS - 1.0573.0466 Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138 “Material técnico científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde
habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos. ” “Para informações completas, consultar a bula/folheto na íntegra através da Central de
Atendimento ao Cliente no site www.ache.com.br ou pelo telefone: 0800 701 69 00.”


