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Em mulheres: PUREGON® pode ser 
utilizado para desenvolver 

múltiplos folículos26

Em homens: que não são férteis 
devido a uma deficiência hormonal, 
PUREGON® pode ser utilizado para 

a produção do esperma.26

Minibula

Minibula

Antagonista de Hormônio 
liberador de gonadotrofina 
(GnRH) mais cômodo devido à 
sua seringa pronta para uso25

Elonva®: único estimulante 
folicular de ação sustentada 
por 7 dias, com uma única 

injeção19-24

MinibulaMinibula

Terapia hormonal indicada 
para alívio dos sintomas de 
deficiência estrogênica em 
mulheres na pós-menopausa18

Indicado para o alívio dos 
sintomas como ondas de calor 
ou suor excessivo em mulheres 
que estão na menopausa há 

pelo menos um ano17

MinibulaMinibula

Tratamento da osteoporose em 
mulheres na pós-menopausa 
que proporciona a ingestão 
adequada de vitamina D15,16

É o primeiro contraceptivo 
oral bifásico, com alta 

eficácia e que auxilia na 
redução da acne13,14

MinibulaMinibula

Etinilestradiol em baixa dose no 
período habitual de pausa pode 
ajudar a controlar os sintomas de 
cefaleia, sangramento, inchaço, 

dor mamária, cólica e 
empachamento9-10

MinibulaMinibula

Anel anticoncepcional 
mensal, com baixa 
liberação hormonal, de 
fácil inserção e remoção8

É a marca referência somente 
com progestagênio mais 

prescrita pelos ginecologistas.6 
Disponível em duas 

apresentações, com 28 e 84 
comprimidos revestidos6-7

MinibulaMinibula

Implante contraceptivo 
subdérmico, livre de 
estrogênio, altamente eficaz 
>99%, radiopaco e com 
duração de até 3 anos1-5

Prezado Dr.(a) {{accFname}} {{accLname}},
conheça a linha Organon saúde feminina.

Na Organon, acreditamos em um dia a dia melhor e 
mais saudável para todas as mulheres, sem exceção. 

Aqui pela 
Saúde dela!

Linha Organon
Saúde Feminina


