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Cena: 43,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Działanie:
Zaburzenia erekcji i spadek libido to problemy, które dotykają mężczyzn po 40 r. życia i wpływają na częstość zbliżeń. Stymen to tabletki
na potencję, które podnoszą sprawność seksualną poprzez uzupełnienie niedoboru prasteronu- prekursora testosteronu. Suplementacja
tego hormonu przekłada się na zwiększenie poziomu testosteronu, a tym samym poprawę sprawności seksualnej wpływając korzystnie
na potencję.
Lek przeznaczony do długotrwałego stosowania.
Skład:
Jedna tabletka zawiera 10 mg Prasteronum (prasteronu). Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera ok. 100 mg laktozy
jednowodnej.
Wskazania do stosowania: uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA) u pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie
niedoborem DHEA.
Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie preparatu należy dostosować do płci, stężenia DHEA w surowicy oraz skuteczności leczenia. Stężenie endogennego DHEA
w surowicy jest mniejsze u kobiet. U obu płci niedobory DHEA nasilają się z wiekiem.

Zalecana dawka początkowa u kobiet wynosi 10 mg/dobę, dawka maksymalna 25 mg/dobę. Zalecana dawka początkowa u mężczyzn
wynosi 10 mg/dobę, dawka maksymalna 50 mg/dobę.

Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać (10 mg/dobę co 2 tygodnie) do czasu uzyskania pożądanych działań terapeutycznych.

W przypadku długotrwałego stosowania dawek większych niż 25 mg u kobiet i 50 mg u mężczyzn należy oznaczać stężenie hormonu w
surowicy i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie. Lek jest przeznaczony do długotrwałego stosowania, efekty działania są
widoczne po kilku tygodniach stosowania.

Lek należy stosować jeden raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Lek należy przyjmować w czasie posiłku
w celu ułatwienia wchłaniania.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- ciężka niewydolność wątroby i nerek,
- przerost i rak gruczołu krokowego,
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- rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory,
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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