Zdrowie kobiety

Uderzenia

Jak je łagodzić, gdy nie chcemy decydować się
Uderzenia gorąca wydają się być jednym z najbardziej uciążliwych dolegliwości tego okresu.
Pojawiają się nagle. Zarówno w dzień,
jak i w nocy. Są dokuczliwe i niekomfortowe.
Z ich powodu cierpi aż 75 % kobiet.

C

odziennie każda z pań
ma tyle do zrobienia.
Raport dla szefa, życie rodzinne, plany wakacyjne, wykupienie leków dla rodziców, spotkanie z przyjaciółmi a nasz organizm utrudnia
nam życie. W czasie menopauzy jedną z bardziej dokuczliwych bolączek są nagłe uderzenia gorąca – skarżą się
kobiety, które przywykły do
aktywnego życia zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego i nie mają ochoty teraz
z niczego rezygnować. Jak
przetrwać ten niełatwy czas korzystając z pełni życia?

Nie warto się męczyć

Współczesna medycyna rozumie potrzeby kobiet. Wychodzi naprzeciw ich problemom
i oczekiwaniom. Znalazła też
sposoby na menopauzę. Na
to, by ten czas nie był tak
trudny i by kobieta nie musiała rezygnować z dotychczasowego trybu życia. Jedną
z propozycji wybieranych
przez lekarzy jest terapia hormonalna. Jednak wiele pań
z różnych względów – zdrowotnych lub przekonań oso14 Gazeta na zdrowie

bistych nie chce lub nie może
się na nią zdecydować. We
wszystkich tych przypadkach
pomocną może okazać się fitoterapia. Jest to uznana gałąź medycyny oparta na lekach roślinnych o udokumentowanych naukowo właściwościach leczniczych.

Kiedy nie możesz lub nie
chcesz stosować terapii
hormonalnej

Fitoterapia jest dobrym rozwiązaniem dla współczesnej
kobiety. Na aptecznych półkach nie brakuje roślinnych
preparatów z tego sektora łagodzących objawy menopauzy. Każda z pań stoi tylko
przed wyborem, po który preparat sięgnąć. W trosce
o własne zdrowie i bezpieczeństwo, warto wybierać
produkty zawierające substancje roślinne, których działanie zostało potwierdzone
w badaniach klinicznych. Do
tej grupy należy wyciąg z północnoamerykańskiej rośliny
Cimicifuga racemosa zawartej w leku Remifemin, posiadającym pozwolenie Ministra
Zdrowia nr 9085.
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na terapię hormonalną w okresie menopauzy?
Remifemin – łagodzi
uderzenia gorąca

Warto pamiętać, że efekty
działania preparatów roślinnych widoczne są po ok. 2-4
tygodniach stosowania. Wyniki badań z udziałem kobiet
cierpiących z powodu częstych uderzeń gorąca potwierdziły, że przyjmowanie
Remifemin przez 4 tygodnie
zmniejsza częstotliwość ich
występowania o połowę. Regularny i dłuższy okres przyjmowania leku wzmacnia jego
efekt terapeutyczny. Dodatkowo Remifemin działa korzystanie na inne objawy menopauzy. Panie potwierdzały
zmniejszenie nadmiernego
pocenia się, łagodzenie trudności z zasypianiem, stanów
nerwowości i niepokoju oraz
dokuczliwej huśtawki nastrojów.* Co równie ważne, Remifemin to lek o szeroko udokumentowanym bezpieczeństwie stosowania. Nie zawiera
hormonów. Lek dostępny jest
w aptekach bez recepty. Teraz w nowym, bardziej kobiecym opakowaniu.

w Polsce, i tam cieszy się zaufaniem kobiet, które stosując go, skutecznie łagodzą
przykre objawy związane
z uderzeniami gorąca i dzięki
temu mogą pozostać aktywne i nie rezygnować z dotychczasowego stylu życia. Remifemin został uhonorowany
Konsumencką Nagrodą Zaufania Złoty Otis 2010. Panie
doceniły jego skuteczność,
oraz bezpieczeństwo, bo pozwala im zamienić dyskomfort na komfort. Z Remifemin
czują się pewnie, a menopauza jest dużo łatwiejsza do
przejścia i nie pozostawia niemiłych wspomnień.

Remifemin –
głosy kobiet na TAK

Remifemin jest znany na świecie od wielu lat. Podobnie jak

www.remifemin.pl

Dekalog kobiety dojrzałej

Jak bezpiecznie i lekko przejść przez menopauzę
1. Dieta. Nie odmawiaj sobie ryb, owoców morza
i warzyw. Podziękuj za tłuszcze pochodzenia zwierzęcego.
2. Ruch. Korzystaj z każdej okazji do aktywności.
Spacer, ćwiczenia relaksacyjne, joga – to tylko niektóre z propozycji.
3. Waga. Twoje ciało nie lubi nadwagi, nie sprawiaj
mu przykrości tyjąc.
4. Używki. Jeszcze palisz? Nie wypada. A alkohol? W małych ilościach, ale za to w dobrym towarzystwie.
5. Suplementacja. To co potrzebne, by na długo
zachować zdrowie i witalność, to kwasy omega-3,
wapń i witamina D. Zadbaj, byś miała ich pod dostatkiem.
6. Hobby. Warto zająć się wszystkim, na co wcześniej miałaś ochotę, a może nie miałaś czasu.
Marzenia, pasje i zainteresowania czekają na
realizację.
7. Życie towarzyskie. Miłe spotkanie, wypad za miasto, a może wieczór filmowy. Ciesz
się życiem w zaprzyjaźnionym gronie.
8. Garderoba. Lekka, przewiewna, z włókien naturalnych, idealna dla Ciebie.
9. Lekarze. Są po to, żeby pomagać i radzić.
Zawsze w razie pytań i wątpliwości zgłaszaj
się do nich. Czekają.
10. Badania. Wizyty kontrolne powinny być
stałym punktem w Twoim kalendarzu.
Efficacy of Cimicifugae racemosa on climacteric complaints: A randomized study versus low-dose transdermal estradiol” Nappi R.E. i wsp. Gynecol Endocrinology 2005; 20(1):30-35

Remifemin – 1 tabletka zawiera: Cimicifugae racemosae rhizomae extracum fluidum (0,78–1,14:1) isopropanolicum (40% (V/V) 0,018-0,026 ml (co odpowiada 20 mg kłącza pluskwicy groniastej). Wskazania: lek łagodzi dolegliwości występujące w okresie menopauzy takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, zaburzenia snu, stany napięcia i niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników pomocniczych. Stosowanie leku dłużej niż 6 miesięcy bez porady lekarza nie jest zalecane. Podmiot odpowiedzialny
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, P.O.B.61 11 60; 38251 Salzgitter, Niemcy; Informacji o leku udziela: Axellus Sp. z o. o., ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, tel. 022 349 67 00

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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