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Soyfem, 60 tabletek powl kobieta menopauza
 

cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletki

Postać tabletek powlekanych

Producent Biofarm

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie kobieta

Opis produktu
 

Opis

Co to jest Soyfem i w jakim celu się go stosuje?

Przyjmowanie leku Soyfem przez kobiety w okresie przekwitania zmniejsza nasilenie dolegliwości występujących w tym okresie, takich
jak:

uderzenia gorąca,

nadmierne pocenie się,

zakłócenia snu,

uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

Przypuszczalny mechanizm działania zakłada, że izoflawony sojowe (m.in. genisteina i daidzeina) posiadają zdolność wiązania się z
receptorami estrogenowymi. Wyciąg z nasion soi zawiera w swoim składzie głównie izoflawony (genisteinę, daidzeinę) oraz białka
sojowe.

Wskazania

Soyfem jest wskazany do stosowania u kobiet w okresie przekwitania w celu: łagodzenia występujących objawów, takich jak: uderzenia
gorąca, nadmierna potliwość, zakłócenia snu, uczucie napięcia nerwowego i niepokoju.

Substancja czynna: soyae

Skład
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 Soyfem skład:

Substancja czynna

Substancją czynną leku jest wyciąg z nasion soi.

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg wyciągu suchego z Glycine max L., semen (Glycine max semen extractum siccum) (100 –
400 : 1), co odpowiada 26 mg zespołu izoflawonów, w przeliczeniu na genisteinę.Rozpuszczalnik używany do ekstrakcji: etanol 60% –
70% V/V.

Pozostałe składniki

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, powidon, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, talk, glicerol.

Działanie

Łagodzi objawy przekwitania, a także przy zachowaniu odpowiedniej diety zapobiega chorobom układu krążenia.

Dawkowanie
Soyfem dawkowanie:

1 – 2 tabletki dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Nie należy przekraczać 2 lat stosowania produktu Soyfem.

Soyfem przyjmuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając tabletkę płynem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na soję, olej sojowy, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciąża i karmienie piersią.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM

Pozwolenie: MZ 9330

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u kobiet z nowotworami piersi i przerostem endometrium w wywiadzie.

Ciąża i laktacja

Produkt SOYFEM jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów

SOYFEM nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie
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 Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami

Nie zaobserwowano.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

