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Bionorica Klimadynon 2,8 mg Lek roślinny 60 sztuk
 

Cena: 37,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 2,8 mg

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja

Substancja
czynna

Cimicifugae racemosae rhizoma extractum
(1:10)

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Uciążliwe objawy menopauzy?
Klimadynon® jest lekiem pochodzenia naturalnego łagodzącym uciążliwe objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zlewne poty i
zmiany nastroju (1). Lek zawiera ekstrakt z Cimicifuga racemosa (pluskwicy groniastej) o selektywnym działaniu na organy: wykazuje
pozytywne działanie na układ nerwowy, kostny i moczowo-płciowy, ale nie wpływa na tkanki piersi i endometrium (macicy) (2,3). Stanowi
alternatywę dla hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) (1). Skuteczność leku Klimadynon została potwierdzona w licznych badaniach
klinicznych (1-3).
1. Wuttke W, Raus K, Gorkow C., Efficacy and tolerability of the black cohosh (Actaea racemosa) ethanolic extract BNO 1055 on
climacteric complaints: a double-blind, placebo- and conjugated estrogens-controlled study, Maturitas 2006, Supplement 1, 55, 83-91. 2.
Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat zastosowania preparatu Klimadynon® w
leczeniu objawów menopauzy. Menopause Rev 2016, 15 (2). 3. Raus et al., First-time proof of endometrial safety of the special Black
cohosh extract (Actaea racemosa or Cimicifuga racemose extract) CR BNO 1055, Menopause 2006. 13: 678-691.

Składniki
Jedna tabletka powlekana zawiera 2,8 mg suchego wyciągu z Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (kłącze pluskwicy groniastej)
(DER natytwny 5-10:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 58 % (V/V)

Dawkowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawka dobowa: po 1 tabletce powlekanej dwa razy na (rano i wieczorem). Podanie doustne.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym.

Przeciwwskazania
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Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Alergeny
Mleko: Zawiera

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22030
Lek na receptę: Nie
Pharmacy Information URL: Pozwolenie nr 22030

Producent
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp.z.o. o.
ul.Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
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