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Complement alimentari amb extractes de plantes i vitamines. Complement alimentari no hormonal a base
d'extractes de plantes i  nutrients essencials formulat per ajudar a prevenir  i  alleujar els símptomes
relacionats  amb la  Síndrome de l'Ovari  Poliquístic.  És  una bona alternativa als  tractaments  clàssics
hormonals.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix SopCalm Naturlider?

És un complement alimentari natural indicat per tractar la síndrome de l'ovari poliquístic.

Quins són els ingredients per una càpsula de SopCalm Naturlider?

Extracte sec de Cimicífuga (Cimicifuga racemosa, rizoma, 2,5% glucòsids triterpènics totals) 250 mg,
agent de càrrega (Midó de patata), agent de recobriment (Hidroxipropilmetilcel·lulosa), Citrat de Zinc 32,2
Goma Gellán), Folat Quatrefolic (àcid (6S)-5 metiltetrahidrofòlic, sal de glucosamina) 0,4 mg, Vitamina B6
(Clorhidrat de piridoxina) 0,25 mg i Vitamina D3 (Colecalciferol 40.000.000 UI/ 200% VRN).

Té interaccions, efectes secundaris, contraindicacions SopCalm Naturlider?

Heu de consultar el vostre metge en cas d'estar embarassada o en període de lactància.

Pel seu contingut a Cimicifuga està contraindicat en cas que vostè sigui hipersensible a la droga.

Està contraindicada en nens i adolescents a causa del seu efecte sobre l'hormona luteïnitzant.

De vegades es pot observar sudoració,  vertigen, mal de cap, hipertensió o hipotensió,  augment del  flux
menstrual,  canvis  en la freqüència cardíaca,  com palpitacions o bradicàrdia,  taquicarida,  inquietud i
alteracions visuals, com a visió borrosa.

No  se'n  recomana  l'administració  a  pacients  amb  la  funció  hepàtica  alterada,  i  cal  consultar
immediatament el metge si es manifesten símptomes suggestius d'afecció hepàtica (cansament, pèrdua
de gana, icterícia o epigastralgia amb vòmits i diarrea o colúria).

No s'ha establert la seguretat del seu ús durant l'embaràs i la lactància.
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Quina és la dosi diària recomanada de SopCalm Naturlider?

Heu de prendre una càpsula al dia, amb un got d'aigua.
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