MENOFIT CSEPP
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, a menstruáció előtti napokban és
annak ideje alatt jelentkező kellemetlen tüneteket enyhíthet orvosi felügyelet nélkül. Az
optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírásszerű
alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
Hatás, tulajdonság:
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. Az összetevők enyhe görcsoldó,
nyugtató, vizelethajtó és hányingert csökkentő hatását irodalmi adatok igazolják.
Mi a Menofit csepp hatóanyaga?
30 ml oldatban: 1,64 g közönséges cickafark virágos hajtás (Millefolii herba), 1,53 g orvosi
citromfű leveles szár (Melissae herba), 1,02 g koriandertermés (Coriandri fructus), 0,41 g
tarackbúza gyökértörzs (Graminis rhizoma), 0,41 g tealevél (Theae nigrae folium) 45% V/V
alkoholos kivonata.
Mit tartalmaz még a Menofit csepp?
A készítmény segédanyagai: 45% V/V alkohol, tisztított víz.
Mikor ajánlott a Menofit csepp alkalmazása?
A menstruációt közvetlenül megelőző napokban jelentkező és a menstruáció ideje alatti
kellemetlen tünetek enyhítésére.
Mikor nem szabad a Menofit cseppet alkalmazni?
Nem ajánlott szednie a készítményt annak, akinek az alkotórészekkel szembeni egyéni
túlérzékenysége, allergiája van.
Mit kell tudnia a Menofit csepp szedésének megkezdése előtt?
A készítmény 45% V/V alkoholt tartalmaz, melynek 1 adagja (30 csepp) 0,31 g alkoholnak
felel meg. Alkalmazása káros lehet alkoholbetegeknél. A készítmény alkoholtartalmát
figyelembe kell venni szoptatás idején és gyermekkorban, valamint magasabb rizikófaktorú
betegségeknél: májbetegség, epilepszia.
Szedhetik-e a Menofit cseppet gyermekek is?
Gyermekeknek a készítmény szedése pubertáskortól javasolt.
Szedhető-e a Menofit csepp más gyógyszerekkel együtt?
A készítmény alkoholtartalma módosíthatja vagy növelheti más gyógyszerek hatását.
Hogyan és mikor kell a Menofit cseppet bevenni?
A menstruáció kezdete előtt 3-5 nappal, a menstruáció ideje alatt naponta, főétkezések után
folyadékkal bevenni.

Mi az ajánlott adag?
Naponta 3 x 30 csepp.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Menofit csepp?
Amennyiben nem várt hatást észlel, hagyja abba a készítmény szedését és keresse fel orvosát!
Mennyi ideig szedhető a Menofit csepp?
A készítményt ciklusosan (kúraszerűen) ajánlott alkalmazni. A menstruáció várható ideje előtt
3-5 nappal kell elkezdeni a szedését, és a menstruáció ideje alatt kell szedni.
Mire kell még ügyelnie a Menofit csepp alkalmazása során?
Csak a dobozon feltüntetett időpontig, felbontás után pedig 1 hónapig használható fel a
készítmény.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 °C-on.
Gyermekektől elzárva tartandó!
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