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MASTODYNON TABL 60 TABL
 

Cena: 46,35 PLN

Opis słownikowy

Postać TABL.

Producent BIONORICA SE

Opis produktu
 

Mastodynon® to niehormonalny lek pochodzenia naturalnego o unikalnym składzie. Jest to jedyny na rynku sześcioskładnikowy lek,
skuteczny w walce z bólem i obrzękiem piersi (mastodynia) oraz rozdrażnieniem, nerwowością i zmiennością nastroju towarzyszącą
zespołowi napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Szerokie spektrum działania preparatu wynika z unikalnej kompozycji ekstraktów z
niepokalanka, cyklamenu, lilii tygrysiej, kulczyby, kosaćca oraz blue cohosh. Pierwsze efekty działania widoczne są już po około 6
tygodniach, jednak pełny efekt osiągany jest po stosowaniu przez 3 cykle miesiączkowe (3 miesiące). Terapię można rozpocząć w
dowolnym dniu cyklu. Lek należy przyjmować według jednakowego schematu (2 razy dziennie po 1 tabletce lub 2 razy dziennie po 30
kropli), również w czasie menstruacji. Mastodynon® wykazuje dużą skuteczność w łagodzeniu bolesności piersi, jednego z
najczęstszych objawów pojawiających się kilka dni przed miesiączką, który znacznie pogarsza komfort życia olbrzymiej grupy kobiet.
Leczenia bólu piersi możliwe jest także za pomocą leków syntetycznych (bromkryptyna, danazol, tamoksyfen), ale obarczone jest
znacznie większą liczbą działań niepożądanych. Terapia preparatami syntetycznymi często powoduje nudności oraz wymioty, dlatego
pacjentki rezygnują z tak uciążliwej formy leczenia. Mastodynon® jest znacznie lepiej tolerowany przez organizm kobiety. Ginekolodzy
sięgają po Mastodynon® jako naturalną alternatywę do syntetycznych leków stosowanych w przypadku bolesności piersi. Jego bardzo
wysoki profil bezpieczeństwa, a także skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne oraz wieloletnie pozytywne doświadczenia
lekarzy. Mastodynon® naturalnie dba o Twoje piersi -zmniejsza obrzęk i bolesność piersi -łagodzi zaburzenia równowagi emocjonalnej w
PMS2 -unikalna kompozycja składników pochodzenia naturalnego Mastodynon® dostępny bez recepty w postaci kropli i tabletek.
Pamiętaj - dla osi±gnięcia pełnego efektu leczenia, preparat należy stosować CO NAJMNIEJ 3 MIESIˇCE, także w trakcie menstruacji.
Skrócona informacja o leku: Mastodynon® tabletki; MastodynonN®, krople doustne, roztwór. Produkt złożony. Postać farmaceutyczna:
Tabletki (Mastodynon). Krople doustne, roztwór (Mastodynon N). Wskazania do stosowania: Wspomagająco, w zespole napięcia
przedmiesiączkowego z takimi objawami, jak: mastodynia (bolesność piersi), zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez
lekarza poważnych przyczyn dolegliwości. Produkt leczniczy wskazany do stosowania u dorosłych kobiet, powyżej 18 roku życia.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  
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