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Stymen *60 tabl.
 

Cena: 42,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 60 tabletek (4 blistry po 15sztuk)

Postać tabletki

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Prasteronum

Opis produktu
 

Nazwa: Stymen 0,01 g 
Opakowanie: 60 tabletek 

Skład: Jedna tabletka zawiera 10 mg Prasteronum (prasteronu). Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera ok. 100 mg laktozy
jednowodnej.
Wskazania: Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA) u pacjentów z potwierdzonym laboratoryjnie niedoborem DHEA.
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. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki preparatu, ciężka niewydolność wątroby i nerek, przerost i rak gruczołu krokowego, rak
sutka u mężczyzn i inne nowotwory.
Działanie:  Korzystne działanie wspomagające DHEA wykazano w następujących przypadkach:

menopauza u kobiet i andropauza u mężczyzn;
zmniejszenie sprawności fizycznej i psychicznej, szczególnie u osób w podeszłym wieku;
pogorszenie nastroju, stany depresyjne, zaburzenia snu, spadek napędu;
zaburzenia erekcji i spadek aktywności płciowej;
otyłość;
zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę;
zaburzenia układu krążenia;
zmniejszenie odporności immunologicznej;
pierwotna i wtórna niewydolnośc kory nadnerczy.
Działania niepożądane:  Rzadko: nudności, wymioty, zwiększenie apetytu, retencja wody i soli, hiperkalcemia, u mężczyzn powiększenie
gruczołu krokowego, ginekomastia, u kobiet zaburzenia miesiączkowania, a także objawy trądziku, nadmierne owłosienie, zmiany
łojotokowe w skórze, łysienie kątowe typu męskiego, niskie brzmienie głosu.
Prawdopodobieństwo ich wystąpienia może wzrastać, gdy lek stosowany jest w wyższych niż zalecane dobowych dawkach przez
dłuższy okres czasu.
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Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, hepatomegalia, zaburzenia psychiczne.
Uwaga: Stymen należy przyjmować rano zgodnie z naturalnym cyklem syntezy i wydzielania hormonu DHEA. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki. Nie podawać jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi androgeny. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz
przeprowadzi badanie zwykle zaleca wykonanie badań klinicznych i biochemicznych.
Status: Lek OTC

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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