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Cyclodynon 0,02g, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 43,49 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 30 tabl. (blist.)

Postać tabl.powl.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Agni casti fructus extractum siccum

Opis produktu
 

Opis leku:

Cyclodynon® to niehormonalny lek pochodzenia naturalnego, który w swym składzie zawiera opatentowany ekstrakt z niepokalanka
mnisiego (Vitex agnus castus L.). Wyciąg uzyskiwany z czerwono - czarnych owoców niepokalanka zawiera substancje czynne, wiążące
się z receptorami dopaminowymi w przysadce mózgowej, wywołując - podobnie jak sama dopamina - obniżenie poziomu prolaktyny we
krwi. Tym samym przywrócona zostaje równowaga hormonalna, a zjawiska towarzyszące podwyższonemu stężeniu prolaktyny i
zaburzonej gospodarce hormonalnej związane z zaburzeniami drugiej fazy cyklu ulegają złagodzeniu.

Cyclodynon® stanowi naturalną alternatywę dla leków syntetycznych stosowanych w leczeniu podwyższonego poziomu prolaktyny
(hyperprolaktynemia) - schorzenia, które prowadzi do zaburzeń cyklu, a w konsekwencji może prowadzić do niepłodności. Jego działanie,
potwierdzone zostało wieloma badaniami klinicznymi. Cyclodynon® mimo, że jest lekiem niehormonalnym, wpływa na gospodarkę
hormonalną poprzez receptory dopaminowe, dzięki czemu łagodzi różnego rodzaju dolegliwości pojawiające się kilka dni przed
miesiączką. Lek ten korzystnie wpływa nie tylko na dolegliwości fizyczne, lecz również te związane ze sferą psychiczną łagodząc szereg
uciążliwych objawów opisywanych terminami: zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) i przedmiesiączkowe zaburzenia
dysforyczne (PMDD).

Cyclodynon® zaleca się przyjmować nieprzerwanie przez okres trzech miesięcy, również podczas menstruacji. Kurację można
rozpocząć w dowolnym dniu cyklu. Po złagodzeniu dolegliwości lub zauważeniu poprawy wskazane jest kontynuowanie kuracji, tak aby
lek był przyjmowany przez 3 miesiące.

Zalecana dawka - 1 tabletka dziennie - sprawia, że Cyclodynon® nadaje się dla każdej z kobiet. Jest to najwygodniejszy, wręcz idealny,
sposób dawkowania - zawsze 1 tabletka, niezależnie od masy ciała.

Cyclodynon® naturalnie reguluje kobiece dolegliwości
reguluje cykl menstruacyjney dzięki łączeniu się z receptorami dopaminowymi1
łagodzi objawy przedmenstruacyjne2
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stanowi alternatywę dla syntetycznej terapii hormonalnej3

1 Milewicz A., Gejdel E., Sworen H., Sienkiewicz K., Jędrzejczak j., Teucher T., Schmitz H.: Vitex agnus castus-Extrakt zur Behandlung von
Regeltempoanomalien infolge latenter Hyperprolaktinämie. Arzneim-Forsch/Drug Res 43; 752 - 756.
2 Berger D., Schaffner W., Schrader E., Meier B.: Efficacy of Vitex agnus castus L. extract Ze 440 in patients with pre-menstrual syndrome
(PMS). Arch Gynecol Obstet 2000, 264:150-153.
3 Kilicdag, (et.Al.) Fructus agni casti and bromocriptine for treatment od hyperprocaltinemia and mastalgia. Int J Gynaecol Obstet. 2004
Jun, 85(3), 292-293.

Podmiot odpowiedzialny:

Bionorica.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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