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Bionorica Mastodynon N Krople doustne 50 ml
 

Cena: 54,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 but.a 50ml

Postać krop.doustne, roztwór

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Ból piersi?
To lek o unikalnej kompozycji składników pochodzenia naturalnego (3), który zmniejsza obrzęk (1) i bolesność piersi1 oraz łagodzi
zaburzenia równowagi emocjonalnej (2). Mastodynon® to niehormonalny lek pochodzenia naturalnego o unikalnym składzie. Jest to
jedyny, sześcioskładnikowy lek na rynku, działający skutecznie w walce z bólem i obrzękiem piersi (mastodynia) oraz rozdrażnieniem,
nerwowością i zmiennością nastroju, które towarzyszą zespołowi napięcia przedmiesiączkowego (PMS).
1. Halaska M., Beles P., Gorkow C., Seider C.: Treatment od cyclical mastalgia with solution containing Vitex agnus- castus extract: result
of placebo-controlled double- blind study. Breast 1999; 8: 175-181. 2. Liebl A., Behandlung des pramenstruellen Syndroms (Treatment of
the premenstrual syndrome). Agnus-castus-heltiges Kombination-sarzeimittel im Test. TW Gynakologie 1992; 147-154. 3.
Charakterystyka Produktu Leczniczego Mastodynon.

Składniki
100 g kropli zawiera: Substancje czynne: Vitex Agnus-castus TM=D1 20 g, Caulophyllum thalictroides D4 10 g, Cyclamen purpurascens
D4 10 g, Strychnos ignatii D6, Iris versicolor D2 20 g, Lilium lancifolium D3 10 g, Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol, Lek
zawiera 53 % (v/v) etanolu

Dawkowanie
Dawkowanie i sposób podawania: Dorosłe kobiety: doustnie, rano i wieczorem 30 kropli Mastodynon N rozcieńczonych niewielką ilością
wody. Lek nie powinien być stosowany u pacjentek, które nie rozpoczęły jeszcze regularnego miesiączkowania w okresie pokwitania. Lek
należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także podczas krwawień miesięcznych. Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania leku
dolegliwości pozostaną, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia butelki.
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Przeciwwskazania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-3681/LN-H
Lek na receptę: Nie

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