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DHEA Aflofarm 25 mg x 30 tabl
 

Cena: 56,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powl

Postać Tabletki

Producent ELJOT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Prasteronum

Opis produktu
 

Skład

Prasteron (dehydroepiandrosteron) 25 mg,
substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, sorbitol, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza,
makrogol 600, maltodekstryna

Wskazania i działanie
DHEA to substancja wytwarzana fizjologicznie w organizmie człowieka. Jej stężenie we krwi zmienia się wraz z wiekiem - jest bardzo
niskie u dzieci, rośnie tuż przed dojrzewaniem płciowym, by osiągnąć maksimum pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Wysoki poziom DHEA
we krwi zapewnia człowiekowi siłę, witalność, sprawność fizyczną oraz intelektualną - wszystko z czym nam się kojarzy młodość. DHEA
jest „paliwem”, które nas napędza, dodając sił i woli działania. DHEA, z którego organizm wytwarza hormony płciowe, odpowiada również
za prawidłowe funkcjonowanie całej sfery płciowej człowieka.

uzupełnia braki naturalnego DHEA
opóźnia procesy starzenia
poprawia stan zdrowia i podnosi jakość życia
zapobiega depresji i innym uciążliwym objawom braku DHEA

Najnowsze badania wykazują, że DHEA:

zwiększa gęstość kości i zapobiega osteoporozie
chroni nasz układ krążenia, działa przeciwmiażdżycowo obniżając poziom cholesterolu
wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu odpornościowego, chroni organizm przed zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi
zmniejsza uczucie nadmiernego zmęczenia przewlekłego
zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, poprawia tolerancję glukozy i przeciwdziała rozwojowi otyłości i cukrzycy
korzystnie wpływa na sen
zwiększa odporność na stres
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Dawkowanie
1 tabletka dziennie rano, podczas posiłku.

Przeciwwskazania
nadwrażliwość na składniki preparatu, rak sutka, jajnika i inne nowotwory estrogenozależne, ciężka niewydolność wątroby i nerek,
przerost i rak gruczołu krokowego, rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory.
Nie stosować u dzieci, osób poniżej 40 roku życia, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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