
Skuteczność w zwalczaniu objawów PMS potwierdzona badaniami3 

Skuteczność w zwalczaniu objawów PMS porównywalna z terapią hormonalną4 

Skuteczność w zwalczaniu objawów PMS porównywalna z terapią SRRI przy braku ryzyka 
dysfunkcji seksualnych5 

Bezpieczeństwo stosowania porównywalne z placebo3 

Wyciąg z niepokalanka mnisiego to zalecana przez 

wytyczne metoda terapii alternatywnej2. Może być 

stosowany przez pacjentki, które nie mogą lub nie chcą 

stosować terapii hormonalnej czy SSRI2.  

To tradycyjny produkt leczniczy roślinny (wyciąg z niepokalanka mnisiego)  

stosowany w leczeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. 
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* Castagnus może być stosowany przez kobiety planujące ciążę z zachowaniem ostrożności. W przypadku zajścia w ciążę należy zaprzestać stosowania leku. 

Niepokalanek Mnisi (Vitex agnus castus) zawarty w leku Castagnus to:

97% lekarzy potwierdziło skuteczność  
wyciągu z niepokalanka w leczeniu PMS.  

Ocena skuteczności leczenia 
w opinii lekarzy6

bardzo dobra dobra umiarkowana brak

48%

38%
11%

3%

94% pacjentek tolerowało terapię  
bardzo dobrze lub dobrze. 

Ocena tolerancji leczenia 
w opinii pacjentek6

bardzo dobra dobra umiarkowana zła

37%

57%

4%

1%

Wszystkie uskarżają się na uciążliwe objawy PMS

Cierpi na PMS od wielu lat. Stosowała już 
różne rodzaje tabletek hormonalnych, jednak 

źle się po nich czuła. Nie chce dalej 
stosować terapii hormonalnej.

Anna, 36 lat

Cierpi na PMS odkąd pamięta. Dotychczas 
skutecznie pomagała jej terapia hormonalna, 

jednak teraz planuje ciążę*. 

Patrycja, 26 lat

Cierpi z powodu PMS. Najbardziej dokuczają 
jej objawy takie jak zaburzenia nastroju, 

wybuchy gniewu i irytacja. Próbowała 
stosować leki z grupy SSRI, jednak skarżyła się 
na objawy uboczne w postaci zaburzeń libido. 

Katarzyna, 24 lata

Jest uzależniona  od nikotyny – pali 1-2 
paczki papierosów dziennie. Pomimo zaleceń 
lekarzy nie próbuje zerwać z nałogiem. Życie 

bardzo utrudniają jej objawy PMS, które 
istotne obniżają jej standard życia. Chciałaby 

rozpocząć terapię hormonalną, jednak 
palenie > 15 papierosów na dobę jest 

przeciwwskazaniem do jej stosowania1.

Agnieszka, 23 lata

Od wielu lat cierpi z powodu PMS. 
Przyjmowała preparaty hormonalne, 

jednak ostatnio trafiła do szpitala z powodu 
zakrzepicy. Zalecono odstawienie pigułek. 

Objawy PMS, szczególnie tkliwość i obrzmienie 
piersi są dla niej coraz bardziej uciążliwe. 

Przebyta lub czynna zakrzepica 
jest przeciwwskazaniem do stosowania 

preparatów hormonalnych1. 

Krystyna, 38 lat

Boryka się z objawami PMS. Szczególnie 
uciążliwe są tkliwość piersi i bóle głowy 

typu migrenowego. Jest otyła i cierpi 
na nadciśnienie tętnicze. Zalecone leki 

przeciwnadciśnieniowe stosuje nieregularnie 
a ciśnienie tętnicze utrzymuje się na 

wysokim poziomie. Nadciśnienie tętnicze 
jest przeciwwskazaniem do stosowania 

preparatów hormonalnych1. 

Barbara, 42 lata

Choruje na cukrzycę. Choroba spowodowała  
zmiany naczyniowe. Lekarz odradził jej dalsze 

stosowanie środków hormonalnych, które 
przyjmowała głównie z powodu uciążliwych 

objawów PMS. Cukrzyca ze zmianami 
naczyniowymi jest przeciwwskazaniem do 

stosowania preparatów hormonalnych1. 

Małgorzata, 47 lat

Jak skutecznie i bezpiecznie 
pomóc takim pacjentkom?

Czy rozpoznajesz swoje pacjentki?
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