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generico do prozac voce encontra aqui. Pesquise os menores precos em medicamentos e cosmeticos no Consulta
Remedios. Economize clicando aqui! REFERENCIA, NOME GENERICO, LABORATORIO, APRESENTACAO,
CLASSE TERAPEUTICA, PMC R$. Compre com menor preco Prozac Cloridrato de Fluoxetina Genericos Germed
20mg com 2 Bl de 7 Comprimidos, Sistema Nervoso, Compre com menor preco Prozac Cloridrato de Fluoxetina.
Generico do medicamento Prozac, Prozac generico, Aqui voce encontra a lista de medicamentos genericos
correspondente aos medicamentos referencia ou Para pesquisar o medicamento generico sabendo o medicamento de
marca ou o nome comercial ou de refencia, digite pausadamente as 3 ou 4 primeiras letras. PROZAC: para que serve,
efeitos colaterais, contra-indicacoes, preco, onde encontrar entre outras informacoes. Referencia, Principio Ativo,
Similar Equivalente, Laboratorio, Concentracao Forma Farmaceutica. Prozac cloridrato de fluoxetina Flozura
WYETH, CAP. GEL. DURA 20MG. Prozac cloridrato de fluoxetina Fluoxetin CRISTALIA, CAP. GEL. DURA
20MG. Prozac cloridrato de fluoxetina Fluxene EUROFARMA, CAP. Aug 3, - Prozac generico vai reduzir preco do
medicamento - Uma forma generica mais barata do popular medicamento antidepressivo Prozac vai comecar a ser o
departamento de concorrencia da Federal Drug Administration, deu permissao ao Barr para comercializar a fluoxetina, o
nome generico do Prozac. Foi sintetizada e comercializada inicialmente pela companhia farmaceutica Eli Lilly com o
nome Prozac. Atualmente e comercializada no Brasil e em Portugal por varios laboratorios como medicamento generico,
estando sujeita a receita medica (ou ate mesmo a retencao da receita). A patente da Eli Lilly sob o Prozac. Apr 26, Prozac (fluoxetina) com posologia, indicacoes, efeitos colaterais, interacoes e outras informacoes. Todas as informacoes
contidas na bula de Prozac (fluoxetina) tem a intencao de informar e educar, nao pretendendo, de forma alguma,
substituir as orientacoes de um profissional medico ou servir como. Fluoxetina - Farmaco Generico: Per quali malattie si
usa? A cosa Serve? Come si utilizza e quando non dev'essere usato. Avvertenze ed Effetti Collaterali. Sep 21, - El
Prozac arrasa pese a tener siete genericos. Los medicos no recetan los equivalentes del antidepresivo, por el que en la
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