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Soyfem x60 tabletek
 

Cena: 38,36 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

izoflawony sojowe

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Soyfem jest bezpiecznym i przebadanym klinicznie lekiem zawierającym wyciąg z nasion soi. Skutecznie łagodzi dokuczliwe objawy
menopauzy i uzupełnia spadający poziom estrogenów.

Jego głównym składnikiem są fitoestrogeny inaczej zwane izoflawonami. Fitoestrogeny mają zbliżoną strukturę chemiczną do żeńskich
hormonów (estrogenów), dzięki czemu mogą skutecznie uzupełniać ich braki w momencie, kiedy jajniki stopniowo tracą swoją
aktywność.

Fitoestogeny działają słabiej niż estrogeny, ale pozwalają chronić organizm kobiety przed dolegliwościami charakterystycznymi dla
okresu klimakterium.

Soyfem stosuje się:

u kobiet z dolegliwościami okresu menopauzy: przypływami uczucia gorąca, nadmiernym poceniem się, zakłóceniami snu,
uczuciem napięcia nerwowego

i niepokoju

w profilaktyce chorób układu krążenia.

Soyfem stanowi idealną alternatywę dla Pań, które nie chcą lub nie mogą stosować terapii hormonalnej (HT).

Dlaczego Soyfem
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To bezpieczny lek roślinny na bazie soi niemodyfikowanej genetycznie, skutecznie łagodzący objawy menopauzy
Jest dostępny bez recepty
Jego skuteczność potwierdzają badania kliniczne
Wyraźnie poprawia ogólne samopoczucie
Skutecznie zmniejsza nasilenie oraz liczbę uderzeń gorąca
Redukuje nadmierną potliwość
Znacząco zmniejsza zaburzenia snu
Zawarte w nim fitoestrogeny uzupełniają niedobór żeńskich hormonów płciowych
Doskonała alternatywa dla kobiet, które nie chcą lub nie mogą stosować terapii hormonalnej (HT)
Stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia

Dlaczego warto stosować Soyfem?

Dzięki swojej roślinnej formule Soyfem bezpiecznie i skutecznie pomaga zwalczać uciążliwe objawy menopauzy, dlatego warto go
stosować podczas całego okresu klimakterium. Soyfem jest dobrze tolerowany przez organizm kobiety, co eliminuje ryzyko odczuwania
niepożądanych działań. Zawarte w nim fitoestrogeny naturalnie uzupełniają niedobór żeńskich hormonów powstały w okresie
menopauzy, łagodzi jej skutki i działa profilaktycznie w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego. Regularne zażywanie
preparatu Soyfem według zalecanej dawki, pozwala spokojnie przejść okres menopauzy, swobodnie wypełniać codzienne obowiązki i
wciąż cieszyć się życiem rodzinnym i towarzyskim. Soyfem jest dostępny bez recepty, a jego skuteczność potwierdzają badania
kliniczne.

Co świadczy o skuteczności leku Soyfem?

Soyfem to jedyny na polskim rynku preparat z fitoestrogenami, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych
prowadzanych zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Klinicznej w ośrodku Akademii Medycznej w Szczecinie. Ich wyniki dowodzą, że po
12 miesiącach stosowania przez kobiety leku Soyfem o 91% nastąpiła ogólna poprawa jakości życia, a w 100% zmniejszyła się liczba i
nasilenie uderzeń gorąca. Nadmierna potliwość zmalała natomiast do 94%, a w 98% nastąpiło zmniejszenie zaburzeń snu. Dodatkowym
argumentem potwierdzającym skuteczność leku jest rekomendacja wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, które
zaleca stosowanie Soyfem w zmniejszaniu dolegliwości klimakteryjnych oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kiedy powinno się rozpocząć terapię?

Terapię lekiem Soyfem najlepiej rozpocząć już w okresie przedmenopauzalnym, kiedy w organizmie zaczyna obniżać się poziom
estrogenów. Już wtedy mogą występować objawy wypadowe w postaci uderzeń gorąca, nadmiernej potliwości czy zaburzeń snu.
Niemniej jednak stosowanie preparatu Soyfem zalecane jest w każdym z etapów menopauzy, czyli zawsze wtedy, kiedy pojawiają się
uciążliwe dolegliwości charakterystyczne dla okresu klimakterium.

Czy Soyfem może stanowić alternatywę dla terapii hormonalnej?

Tak, Soyfem stanowi doskonałą alternatywę dla kobiet, które chcą dbać o swoje zdrowie, ale jednocześnie obawiają się lub ze względów
zdrowotnych nie mogą stosować terapii hormonalnej. Oparty na niemodyfikowanej genetycznie soi, Soyfem jest sprawdzonym i
naturalnym preparatem wyraźnie łagodzącym objawy menopauzy. W odróżnieniu od syntetycznych estrogenów stosowanych w terapii
hormonalnej, fitoestrogeny są bezpieczne nawet dla osób zagrożonych chorobami układu krążenia i przewodu pokarmowego.

Czy Soyfem można stosować z innymi lekami?

Badania kliniczne wykazały, że stosowanie leku Soyfem zgodnie ze wskazaniami, nie powoduje jakichkolwiek interakcji z innymi lekami.
Ze względu na samą obecność estrogenów w preparacie a pomimo ich słabego działania, zaleca się przeprowadzenie wywiadu z
pacjentką na temat równoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Zatem każda kobieta planująca wybranie takiej
formy antykoncepcji, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie

Lek przyjmuje się doustnie 2 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.
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Skład

1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu z nasion soi (w tym 26 mg zespołu izoflawonów przeliczonych na genisteinę).
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