Allestra 30 – bula do Allestra 30 (anticoncepcional)

Allestra 30 é um medicamento anticoncepcional, muito utilizado para prevenir gravidez. Esse
anticoncepcional é um dos mais conhecidos e possui um preço bem em conta. Os hormônios
que compõem esse medicamento são gestodeno e etinilestradiol, esses hormônios diminuem
a ovulação e consequentemente a fertilidade da mulher.

Onde comprar mais barato?
Quando o assunto for comprar um medicamento mais barato, deve-se sempre pesquisar e
comparar preços, aﬁm de saber qual a melhor opção de compra. Uma dica é pesquisar e
comprar em farmácias online, pois elas oferecem boas promoções, além da facilidade de
receber o medicamento na porta de casa. Ultrafarma e Onofre são ótimas opções para
comprar medicamentos mais em conta.

Para que serve o Allestra 30?
O principal objetivo da ingestão do Allestra 30 é prevenir gravidez. Porém esse medicamento
também auxilia na regulagem da menstruação, na diminuição do ﬂuxo, e diminuição de
efeitos causados pela TPM.

Preço do Allestra 30
Uma caixa de Allestra 30 costuma custar entre 17 e 24 reais. Na drogaria online Nova
Esperança esse medicamento pode ser encontrado por, em média, 18 reais. Você só precisa
acessar a plataforma online da drogaria para efetuar a compra e receber o medicamento em
sua casa.

Como usar o Allestra 30?
O início da utilização do Allestra 30 deve ser no primeiro dia de menstruação do ciclo. Após
iniciado, deve-se ingerir um comprimido por dia, durante 21 dias, preferencialmente no
mesmo horário. Após esse período de 21 dias, deve-se fazer uma pausa de 7 dias, e após
esse tempo, deve-se retomar o tratamento, fazendo assim todos os meses. Nos primeiros 3
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meses tomando esse medicamento, podem acontecer escapes, porém, o uso do
medicamento deve seguir normalmente. O sangramento deve parar sozinho.

Efeitos colaterais do Allestra 30
Da mesma forma que outros medicamentos, e outros anticoncepcionais, o Allestra 30 pode
causar alguns efeitos colaterais a quem o ingere.
Os efeitos colaterais mais comuns (ocorre em 10% das pessoas que ingerem esse
medicamento) são dor de cabeça, enxaqueca e escape.
Os efeitos colaterais comuns (ocorre entre 1% e 10% das pessoas que ingerem esse
medicamento) são inﬂamações na vagina, como candidíase, alterações no humor,
alteração de libido, aumento da ansiedade, acne, tontura, vertigem, vomito, dor
abdominal, aumento da sensibilidade nos peitos, secreção saída das mamas, cólica,
alteração no ﬂuxo menstrual, falta de menstruação, inchaço e alterações no peso.
Os efeitos colaterais incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% das pessoas que ingerem esse
medicamento) são alteração de apetite, cólicas abdominais, erupções cutâneas,
manchas na pele, aumento dos pelos, perda de cabelo, aumento da pressão arterial e
aumento nos triglicerídeos.
Os efeitos colaterais raros (ocorre entre 0,01% e 0,1% das pessoas que ingerem esse
medicamento) são reações alérgicas, angioedema, intolerância à glicose, sensibilidade
ao uso de lentes de contato, icterícia colestática, nódulos e diminuição dos níveis
séricos de folato.
Os efeitos colaterais muito raros (ocorre entre 0,001% e 0,01% das pessoas que
ingerem esse medicamento) são câncer de fígado, exacerbação do lúpus eritematoso
sistêmico, exacerbação da porﬁria, exacerbação da coreia, inﬂamação no nervo do
olho, trombose, piora nas varizes, inﬂamação no pâncreas, inﬂamação do intestino
grosso, inﬂamação do cólon, doença biliar, manchas ou bolhas na pele e diminuição no
nível de plaquetas.
Em caso de qualquer efeito colateral, um médico ginecologista deve ser consultado.
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Composição do Allestra 30
Um comprimido de Allestra 30 contém 75 mcg de gestodeno e 30 mcg de etinilestradiol.
Excipientes: lactose monoidratada, sacarose, amido, celulose microcristalina, corante azul
FDC nº. 2, corante vermelho FDC nº. 2, croscarmelose sódica, dióxido de titânio, edetato
dissódico di-hidratado, copolímero metacrilato butilato bá- sico, estearato de magnésio,
goma arábica, macrogol, povidona e talco.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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