
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

MASTODYNON 120 tabletek
 

Cena: 81,95 PLN

Opis słownikowy

Producent BIONORICA AG

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

MASTODYNON 120 tabletek

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® naturalnie dba o Twoje piersi

zmniejsza obrzęk i bolesność piersi łagodzi zaburzenia równowagi emocjonalnej w PMS unikalna kompozycja składników pochodzenia
naturalnego 

 

Wskazania 

Mastodynon®, tabletki jest homeopatycznym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w zespole napięcia
przedmiesiączkowego z takimi objawami jak: bolesność piersi – mastodynia, zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez
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lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

 

Ważne 

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik
leczenia, należy stosować Cyclodynon® ostrożnie.

Kiedy nie stosować leku Mastodynon®

jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jeśli u
pacjentki występują przypadki nowotworów złośliwych piersi, u dziewcząt poniżej 18 roku życia. Nie stosować w okresie ciąży i
karmienia piersią. 

 

Sposób użycia 

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorosłe kobiety - doustnie, 1 tabletka dwa razy na
dobę (można popić – np. szklanką wody). Leczenie powinno trwać przynajmniej 2-3 miesiące - także podczas krwawień miesięcznych.
Poprawa następuje zazwyczaj po sześciu tygodniach. Jeżeli po zakończeniu terapii preparatem Mastodynon®zaburzenia powrócą,
należy skonsultować się z lekarzem.

 

Skład 

Substancjami czynnymi leku są:

Vitex agnus- castus TM 162,0 mg, Caulophyllum thalictroides D4 81,0 mg, Cyclamen purpurascens D4 81,0 mg, Strychnos ignatii D6
81,0 mg, Iris versicolor D2 162,0 mg, Lilium lancifolium D3 81,0 mg

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.
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