
CASTAGNUS, tabletki. SKŁAD: wyciąg suchy z owoców niepokalanka mnisiego (7-13:1) – 45mg (Agni 
casti fructus extractum siccum), ekstrahent - etanol 60% [m/m], wyciąg natywny 10%, glukoza 90% 
[m/m]. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu 
łagodnych objawów pojawiających się przed menstruacją (zespół napięcia przedmiesiączkowego - to 
znaczy dolegliwości pojawiające się na krótko przed pojawieniem się miesiączki, objawiające się 
bolesnością i uczuciem obrzmienia piersi, zaburzeniami równowagi emocjonalnej, bólami głowy typu 
migrenowego, obrzmieniem okolic twarzy, rąk i stóp). DAWKOWANIE: Dorosłe kobiety 1 tabletka  1 
raz dziennie. Lek stosować doustnie, rano. SPOSÓB PODAWANIA: Lek stosować doustnie. Jeśli po 
upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Dzieci 
i młodzież: Nie stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat. PRZECIWSKAZANIA: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nie stosować w okresie ciąży i 
karmienia piersią. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Lek zawiera laktozę. Lek nie 
powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, 
niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 
Pacjenci, którzy chorowali lub chorują na nowotwór estrogenozależny przed zastosowaniem 
leku powinni skonsultować się z lekarzem. Pacjenci, którzy stosują leki z grupy agonistów lub 
antagonistów receptorów dla dopaminy lub estrogenów, przed zastosowaniem leku powinni 
skonsultować się z lekarzem. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest 
zalecane ze względu na brak odpowiednich danych. Jeżeli objawy nasilą się podczas stosowania leku 
należy skonsultować się z lekarzem. Sugeruje się, że wyciąg z niepokalanka wpływa na oś 
przysadkowo-podwzgórzową i dlatego pacjenci z zaburzeniami czynności przysadki powinni 
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. W przypadku występowania guzów przysadki 
mózgowej uwalniających prolaktynę stosowanie przetworów z owoców niepokalanka może 
maskować objawy guza. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Zaburzenia układu immunologicznego - ciężkie 
reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i utrudnionym przełykaniem. Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej - reakcje alergiczne skóry (wysypka, pokrzywka), trądzik. Zaburzenia układu 
nerwowego - bóle i zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit - nudności, bóle brzucha. Zaburzenia 
układu rozrodczego i piersi - zaburzenia cyklu menstruacyjnego. Częstość występowania tych 
objawów nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 
Wrocław. POZWOLENIE  NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU MZ Nr 8269. LEK OTC 
 


