
Mizogydramina 50 mg Tabletki powlekane Hydrynat Równoważności 

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku lub kontynuuj interakcję z osobą, która Ci go poleciła. Zawiera 
ona ważne informacje dla Ciebie i Twojego otoczenia.

Należy dokładnie stosować się do zaleceń dotyczących stosowania leku podanych w niniejszej ulotce lub przekazanych przez osobę która ci 
go poleciła.
 / Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.  
 / Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z zaprzyjaźnioną feministką. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z  
 www.femlab.info
 / Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub jest jeszcze gorzej, należy skontaktować się z zaprzyjaźnioną feministką.   

Spis treści ulotki  
 
1. Co to jest Mizogydramina i do czego służy  
2. Co musisz wiedzieć przed, w trakcie i po zażyciu Mizogydraminy  
3. Jak stosowac Mizogydramine
4.  Jak przechowywać  Mizogydramine
5. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje  

1. Co to jest Mizogydramina i  w jakim celu się ją stosuje
Hydrat Równoważności jest substancją czynną tego leku i działa przeciwko nieprawidłowym stanom patosu (fobiami, mdłościami, obsesjami, 
poirytowaniem, arogancją, zaburzeniami równowagi i innymi zmianami nieadaptacyjnymi) w dynamice interakcji z kobietami.
To jest wyjątkowe lekarstwo. Jest to pierwszy lek, który działa od momentu przeczytania i przyswojenia całej zawartości ulotki dołączonej do 
opakowania. Lek sam w sobie działa na objawy. Zanik tych objawów inicjuje rozwiązanie patologii, która je powoduje.
Jest on wskazany do zapobiegania i leczenia objawów mizoginizmu.

2. Co powinieneś wiedzieć przed, podczas i po zażyciu Mizogydraminy 

Przeciwwskazania
W żadnym wypadku użycie Mizogydraminy nie jest przeciwwskazane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przeczytaj uważnie tę ulotkę i zastanów się nad jej treścią.
Jeśli cierpisz na syndrom #notallmen, zażywaj zalecaną dawkę lub nawet zwiększ ją

Dzieci i młodzież   
Nie ma odpowiedniego wieku, aby rozpocząć przyjmowanie Mizogydraminy, ponieważ działa ona również zapobiegawczo przeciwko możliwym 
objawom. U dzieci poniżej 18 roku życia z objawami zaleca się przeprowadzenie wywiadu rodzinnego. Niezliczone badania wykazały 
bezpośredni związek z objawami jednego lub więcej członków rodziny, zazwyczaj rodziców. W tych przypadkach zalecane jest rozszerzenie 
leczenia na cała rodzinę, aby uniknąć rozprzestrzeniania się znormalizowanych wzorców patologicznych.

Mizogydramina a inne leki
Jeśli jesteś w trakcie innego leczenia, nie musisz informować swojego lekarza o spożyciu Mizogydraminy. Ale jeśli to zrobisz, może ci 
pogratulować: jest to najbardziej znany dodatek do leczenia w poniższych przypadkach:
- Jeśli napad na kobietę wydaje się być rozrywką indywidualną lub grupową.
- Jeśli uważasz, że tak dobrze się z tobą bawi, bo nie płacze i nie krzyczy, gdy jest napastowana.
- Jeśli uważasz, że noszenie szortów, samotne chodzenie po ulicy, bycie pijanym lub na haju jest zaproszeniem do ataku.
- Jeśli uważasz, że bycie pijanym lub naćpanym to licencja na atak na resztę świata
- Jeśli czujesz się lepiej, gdy bagatelizujesz swoja koleżankę z pracy, lekarkę, kasjerkę, partnerkę lub siostrę.
- Jeśli nie rozumiesz, że twoje seksualne i osądzające komentarze na temat wyglądu przechodzącej obok ciebie kobiety sprawiają, że czują 
się one napastowane.
- Jeśli uważasz, że miejsce kobiety jest w domu i przy rodzinie.
- Jeśli czujesz się ze musisz przerwać kobiecie za każdym razem gdy ona mówi (a gdy Ci się to wypomina, zaprzeczasz).
- Jeśli uważasz, że przeznaczeniem kobiety jest małżeństwo i macierzyństwo.
- Jeśli zamiast przeprosić po wrzuceniu bezczelnej uwagi, oskarżasz o niezrozumienie żartu.
- Jeśli uważasz, że są "sprawy kobiet", które są zbędne, a więc są "sprawy mężczyzn", które są niezbędne.
- Jeśli uważasz, że jesteś jedyną osobą, która ma prawo zachorować, gdy jesteś chory.
- Jeśli jesteś przekonany, że rodzicielstwo nie obejmuje wiedzy na temat rozmiaru butów Twoich dzieci, ale w rzeczywistości jesteś zbyt 
leniwy, aby iść je kupić.
- Jeśli uważasz, że to naturalne, że mężczyźni nie chcą mieć dzieci.
- Jeśli uważasz, że to szalone, aby mężczyzna zajmował się swoimi dziećmi.
- Jeśli masz nieskończoną cierpliwość, aby poczekać na nią, żeby to ona wstała i zajęła się plączącym dzieckiem, abyś Ty nie musiał 
wstawać, ale myślisz, że ona jest złą matką bo ma więcej cierpliwości niż ty.
Zrobienie obiadu jednego dnia, załadowanie pralki lub podgrzanie butelki z mlekiem nie jest osiągnięciem na całe życie: jesz minimum trzy 
razy dziennie, nastawiasz wiele pralek tygodniowo i karmisz dzieci co cztery godziny.
- Jeśli uważasz że męska rozwiązłość jest osiągnięciem medalowym, a kobiecą należy potępiać.
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Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność 
Jeśli jesteś w ciąży, jest to dobry moment, aby rozpocząć ten zabieg, ponieważ jego efekty są korzystne dla Twojego zdrowia, a także będą
korzystne dla Twojego dziecka.  

Kobiety karmiące piersią mogą przyjmować ten lek i nie muszą powiadamiać swojego lekarza. Ten lek przechodzi do mleka matki. 
Oszczędzi to tobie i społeczeństwu wielu problemów później.  

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn  
Podczas przyjmowania tego leku można prowadzić samochód lub używać dowolnej maszyny. Stan dobrego samopoczucia i pewności 
siebie zapewniony przez Mizogydramine zmniejsza stany agresji w korzystaniu z samochodów i innych maszyn.
  

Stosowanie Mizogydraminy z jedzeniem, piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków
- Jeśli pijesz, nie prowadź. Więc, jeśli alkohol ci nie smakuje, nie pij.
- Chcesz sobie zrobić dobrze? Użyj swojej ręki.
- Pamiętaj, z tabletką gwałtu będzie to przestępstwo  

3. Jak stosować Mizogydraminę 

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania leku zawartych w niniejszej ulotce lub zaleceń osoby, która ci ją poleciła. 
W razie wątpliwości, należy poradzić się osoby, która Ci ją poleciła.

Traktuj Mizogydraminę poważnie, ale nie wykluczaj odpowiedniej dawki poczucia humoru, aby poradzić sobie ze zmianami, które 
nastąpią w twoim postrzeganiu otoczenia i ludzi, którzy z tobą współpracują.

Zalecane jest dawkowanie według własnego uznania. Zauważysz poprawę już od pierwszej dawki. Jeśli jednak zdecydujesz się zażyć 
ile wlezie, może się zdarzyć tylko to, że w twoim otoczeniu nastąpi drastyczna zmiana. Śmiało!

Ten lek jest przyjmowany ''dosłownie'', ale wymaga wielu przemyśleń, uczciwości i rozwagi. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki   
W przypadku zażycia większej dawki  Mizogydraminy niż potrzebujesz, nie bój się. Objawy nadmiaru Mizogydraminy są nieszkodliwe, 
a nawet są bardzo korzystne dla społeczeństwa.
Mizogydramina nie jest uzależniająca: kiedy tylko przyjdzie czas, aby czuć się całkowicie swobodnie ze sobą, można opuścić leczenie 
nie powodując żadnych zaburzeń lub objawów odstawienia. 

- Powściągliwość w ocenianiu ludzi pod względem ich cielesności lub w ujawnianiu, że wzbudzają pożądanie seksualne.
- Niezdolność do stosowania dyskwalifikujących wypowiedzi dotyczących kobiet
- Całkowita zanik obraźliwego słownictwa 
- Zniknięcie repertuaru żartów i żartów z jakimikolwiek  elementem mizoginistycznym 
-.Równoważność, szacunek dla innych i samego siebie, życzliwość, radość, bezpieczeństwo i zaufanie w relacjach.  

I wielu innych pozytywów indywidualnych i zbiorowych. Możesz brać Mizogydraminę jak szalony.

Wpływ Mizogydraminy na wyniki badań       
W przypadku konieczności wykonania niektórych badań z użyciem substancji alergennych, w tym testów skórnych - szczególnie jeśli jesteś ZA 
wrażliwy - zaleca się przerwanie zabiegu na 72 godziny przed rozpoczęciem badania, aby nie wpłynąć na wyniki, a przede wszystkim aby 
ostrzec lub oddalić się od swojego otoczenia.

Bezpośrednio po badaniu można wznowić leczenie: na pewno pozostały ślady nietolerancji. 

Możliwe działania niepożądane
Spotkasz mizoginicznych ludzi, którzy będą próbowali cię przeciągnąć na swoją stronę. Możesz polecić im Mizogydraminę.

Będziesz odczuwał współczucie wobec ludzi, którzy cierpieli z powodu twojej mizoginii.

Nie ma powodu ani powodu, by rezygnować z terapii. Po prostu stosuj leczenie aż do absolutnego uzdrowienia które wyeliminuje wszelkie
 przeciwności.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli uważasz, że doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych, nawet jeśli nie są one wymienione w niniejszej ulotce,  porozmawiaj 
z osobą którą ci poleciła terapię. Mogą pojawić się nowe emocje, mogą się obudzić nowe zmysły, a co najważniejsze, można ponownie 
połączyć się z życiem i osiągnąć równoważność.

4. Przechowywanie Mizogydraminy
Zawsze miej ją pod ręką i na oczach wszystkich. Ten lek nigdy nie traci ważności... Albo i tak: to zależy od nas wszystkich.

5. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje
Duża dawka sprawiedliwości.

Mizogydramina 50mg to projekt
KOLEKTY W FemLab
Szczegółowe i aktualne informacje na temat tego projektu są dostępne na stronie internetowej

www.femlab.info
 


