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REMIFEMIN 60 Kapsułek
 

cena: 41,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Substancja
czynna

Ekstrakt z kłącza pluskwicy groniastej
(Cimicifugae racemosae rhizomatis
extractum siccum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Remifen wytwarzany jest w postaci tabletek, które zawierają w swoim składzie wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej.

Działanie

Remifemin zmniejsza nasilenie objawów klinicznych towarzyszących niedoborowi estrogenów u kobiet w okresie przekwitania oraz
dolegliwości towarzyszące bolesnym krwawieniom miesiączkowym.

Skład:

1 tabletka zawiera: Cimicifugae racemosae rhizomae extractum fluidum (0,78- 1,14:1) izopropanolicum 40% (V/V) 0,018-1,026 ml (co
odpowiada 20 mg kłącza pluskawicy groniastej)..
Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, olejek miętowy do
280 mg.

Wskazania

Remifemin tabletki stosuje się jako środek łagodzący dolegliwości okresu przekwitania: przepływy uczucia gorąca, nadmierne pocenie
się, zaburzenia snu, uczucie wzmożonego napięcia nerwowego i niepokoju.

Dawkowanie:

Remifemin tabletki stosuje się 2 razy dziennie (rano i wieczorem) po 1 tabletce, popijając niewielką ilością płynu. Tabletek nie należy
rozgryzać ani ssać. Terapeutyczne efekty działania Remifemin tabletki pojawiają się po dwóch tygodniach stosowania. Stosowanie
preparatu dłużej niż 6 miesięcy wymaga konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:
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Nie należy stosować leku Remifemin w przypadku znanej nadwrażliwości (alergii) na substancję czynną lub na inny składnik preparatu.

Działania niepożądane:

Rzadko występują dolegliwości żołądkowe (niestrawność, biegunka), skórne reakcje uczuleniowe (wysypka, świąd, zaczerwienienie
skóry), obrzęk twarzy i obrzęk kończyn. Rzadko może pojawić się wzrost enzymów wątrobowych (transaminaz). Istnieją doniesienia na
temat uszkodzenia wątroby związanego ze stosowaniem produktów leczniczych uzyskiwanych z kłącza pluskwicy groniastej.

Uwagi:

Jeżeli podczas stosowania występują: uczucie wzmożonego napięcia i bolesnego nabrzmienia piersi (mastodynia) lub zaburzenia
krwawienia miesiączkowego należy skonsultowaqć się z lekarzem.
Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
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