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Uma delas disse que ganhou muito peso em pouco tempo e abandonou o uso do medicamento. Elida 17 de Fevereiro de
at E Me orientou a continuar tomando. PBM Voltar Adicionar a cesta. Daiana Longo 14 de novembro de at Tirando as
crises de enxaqueca E as dores fortes do Peito Eu nao quero mais tomar Pois estou insastifeita com o meu Corpo Nao
consigo me olhar direito no espelho.. Dizeres Legais MS - 1. Em breve, entraremos em contato. PBM Voltar Alterar
quantidade. Bebe nao quer comer nada Tem certeza de que quer apagar? Nao sei se e o meu bebe que mama muito ou a
injecao , se reagiu de forma contraria no meu organismo . De 72 quilos fui para 78!! Que produzem leite; que aleitam.
Oi minha mulher tomava deprovera fas 5 anos mais ela agora torma ciclo 21 mais ela que voltar a torma depro vera
como ela deve torma e depois de 8 dias da mestruacao e. Tomo para tratamento de miomas e tbm para previnir gravidez.
Fran 13 de Fevereiro de at 3: Adicionar Sabonete Nivea Limpeza Facial 2 em 1 90g. Toda noite tem briga para dormir?
Ou outro anticoncepcional que usaram e gostaram.similar depo provera voce encontra aqui. Pesquise os menores precos
em medicamentos e cosmeticos no Consulta Remedios. Economize clicando aqui! Nao encontramos resultados para
generico de depo provera,provavelmente ainda nao cadastramos esta informacao, verifique novamente em
rubeninorchids.coma as informacoes abaixo. Depo-provera e o mesmo que Contracep? Sim. Perguntas e Respostas de
medicos e profissionais de saude. Medroxiprogesterona (Oral; Injetavel) (substancia ativa). Referencia: Depo-Provera
(Pfizer); Provera (Pfizer). Generico: nao. Similar: Acetoflux (EMS); Contracep (Sigma Pharma); Farlutal (Pfizer).
acetato de medroxiprogesterona. Uso oral. Comprimido 10 mg: Provera. Uso injetavel. Injetavel (suspensao aquosa) 50
mg/1. Depo Provera 50 mg Acetato de medroxiprogesterona Parte I da Depo-Provera Identificacao do Produto da
Depo-Provera Nome: Depo Provera 50 mgNome generico: acetato de medroxiprogesterona Forma Farmaceutica e
Apresentacao da Depo-Provera Depo Provera suspensao injetavel 50 mg/mL em. Depo Provera mg. Acetato de
medroxiprogesterona. Parte I da Depo-Provera. Identificacao do Produto da Depo-Provera. Nome: Depo Provera
mgNome generico: acetato de medroxiprogesterona. Forma Farmaceutica e Apresentacoes da Depo-Provera. Depo
Provera suspensao injetavel mg/mL. rubeninorchids.com Indique este site; Adicionar Favoritos. Home Genericos
Referencia Laboratorios Classes Terapeuticas Fale Conosco. Buscar. Home Medicamentos Referencia. Escolha uma
letra para listar por: Nome do Medicamento A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Todas as. Oct
16, - Nome comercial: Depo Provera mg. Nome generico: acetato de medroxiprogesterona. APRESENTACOES. Depo
Provera mg/mL em embalagem contendo 1 frasco-ampola com 1 mL de suspensao injetavel. Depo Provera mg/mL em
embalagem contendo 1 seringa descartavel. Nov 19, - Nomes Comerciais1: Medrogest, Acemedrox, Acetoflux,
Contracep, Prempro,. Farlutal, Provera, Depo Provera, Repogen Conti, Repogen Ciclo, Selecta,. Cyclofemi, Medroxon,
Demedrox. Medicamento ou o Medicamento Generico. - Receituario com nome de Medicamento Similar. Apr 14, - I IDENTIFICACAO DO MEDICAMENTO. Nome comercial: Depo Provera mg. Nome generico: acetato de
medroxiprogesterona. APRESENTACOES. Depo Provera suspensao injetavel mg/mL em embalagem contendo 1
frasco-ampola com 1 mL. Depo Provera suspensao injetavel
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