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Remifemin, tabletki, 100 szt.
 

Cena: 73,69 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Orkla

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Pluskwica groniasta

Opis produktu
 

Opis Remifemin, tabletki, 100 szt.

Skutecznie w łagodzeniu objawów związanych z menopauzą działają hormony zastępcze. Grupą, która budzi coraz większe
zainteresowanie jest grupa naturalnychestrogenów, tzw. fitoestrogenów. Najlepiej przebadaną naturalną substancją jest amerykańskie
ziele Cimicifuga racemosa.
Remifemin jest skuteczną alternatywą dla HTZ (hormonalnej terapii zastępczej) opartą o naturalne działające hormony roślinne -
fitoestrogeny z Cimicifuga racemosa. Preparat łagodzi objawy menopauzy : przypływy uczucia gorąca, nadmierne pocenie się,
zaburzenia snu, uczucie wzmożonego napięcia nerwowego, drażliwość i zmiany nastroju.

Skład Remifemin, tabletki, 100 szt.

Substancją czynną jest: wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifugae racemosae rhizomae extracum fluidum (0,78 – 1,14:1)
isopropanolicum 40% (V/V)).

1 tabletka zawiera 0,018-0,026 ml powyższego wyciągu.

Substancje pomocnicze: cellaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek
miętowy.

Dawkowanie Remifemin, tabletki, 100 szt.
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Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Tabletki należy stosować w całości.
Działanie terapeutyczne leku pojawia się zwykle po 2 tygodniach regularnego stosowania.
Lek powinien być stosowany kilka miesięcy, aczkolwiek nie dłużej niż 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 tabletce (rano i wieczorem).

Informacje dodatkowe Remifemin, tabletki, 100 szt.

Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych zaburzeń funkcjonowania wątroby lub gdy pojawią się objawy o tym
świadczące (zmęczenie, utrata apetytu, zżółknięcie skóry i oczu, silny ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, ciemne
zabarwienie moczu). Stosowanie tego leku może wymagać wykonania testów wątrobowych.
Stosowanie Remifemin należy omówić z lekarzem jeśli: wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub inne niepokojące objawy, pacjentka
przyjmuje estrogeny, pacjenta była lub jest leczona w związku z nowotworem piersi lub innym hormonozależnym nowotworem.
Lek wskazany jest dla kobiet w okresie menopauzy.
Lek zawiera laktozę - skonsultować się z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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