
Należy zapoznać się z właściwościami leku przed jego zastosowaniem.

SOYFEM®
Glycine max semen extr. sicc.
Tabletki powlekane
30, 60 tabletek

Skład leku: 
Jedna tabletka zawiera 100 mg wyciągu z nasion soi (w tym 26 mg zespołu izo-
flawonów przeliczonych na genisteinę) oraz substancje pomocnicze: celulozę 
mikrokrystaliczną, poliwinylopyrolidon, stearynian magnezu, hydroksypro-
pylometylocelulozę, talk oraz glicerynę.

Opis działania: 
W preparacie  Soyfem  główne substancje aktywne stanowią genisteina 
i daidzeina, zaliczane do izoflawonów. Posiadają one zdolność wiązania się 
z receptorami estrogenowymi, co wynika z podobieństwa ich budowy che-
micznej do endogennych estrogenów (tzn. wytwarzanych przez organizm), 
dlatego popularnie nazywa się je fitoestrogenami. 
Fitoestrogeny genisteina i daidzeina zawarte w soi, działając podobnie do 
estrogenów, lecz słabiej, chronią przed zaburzeniami związanymi z fizjologicz-
nym spadkiem produkcji estrogenów u kobiet w okresie okołomenopauzal-
nym i pomenopauzalnym. 

Wskazania do stosowania: 
Preparat  Soyfem stosuje się:
–  u kobiet z dolegliwościami okresu menopauzy: przypływami uczucia gorąca, 

nadmiernym poceniem się, zakłóceniami snu, uczuciem napięcia nerwowe-
go i  niepokoju.

–  w profilaktyce chorób układu krążenia, wraz z zachowaniem odpowiedniej 
diety.

Przeciwwskazania: 
Nie stwierdzono.
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Ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności: 
Dla preparatów zawierających izoflawony nie są wymagane specjalne 
środki ostrożności. Ze względu na słabe działanie estrogenne, zaleca się 
przeprowadzenie wywiadu z pacjentką na temat równoczesnego stosowania 
doustnych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: 
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn 
i sprawność psychofizyczną: 
Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych 
i obsługę maszyn oraz nie upośledza sprawności psychofizycznej.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje): 
Nie są znane interakcje z innymi lekami. 

Dawkowanie i sposób podawania: 
Lek przyjmuje się doustnie 2 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.

Przedawkowanie:
Nie opisywano.

Działania niepożądane: 
Przy zalecanym dawkowaniu objawy niepożądane nie są znane.

Nie stosować leku po upływie terminu jego ważności.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej, tj. 15° C – 25° C.

Dostępne opakowania: 
30 lub 60 tabletek w blistrach po 10 tabletek.

Nazwa i adres wytwórcy: , 
60-198 PO ZNAŃ, ul. Wał brzy ska 13

Da ta opra co wa nia ulot ki: luty 2002

20061018
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