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MAGLEK B6 50 tabl.
 

Cena: 16,20 PLN

Opis produktu
 

MAGLEK B6 50 tabl.
Lek OTC

Informacje ogólne:
Maglek B6 to wysokiej jakości magnez w postaci, łatwo przyswajalnej soli – mleczanu magnezu, charakteryzującej się wysoką
wchłanialnością wśród związków magnezowych.
Maglek B6 łagodzi niedobory magnezu, którego objawami są nadpobudliwość, trudności z koncentracją i zasypianiem, zwiększona
podatność na stres oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko chorób serca i układu krążenia takich jak
nadciśnienie tętnicze. Stosowanie Magleku B6 zmniejsza ryzyko wystąpienia wymienionych dolegliwości.

Wskazania do stosowania: Wskazanie do stosowania produktu leczniczego Maglek B6 stanowi uzupełnienie stwierdzonych niedoborów
magnezu oraz witaminy B6 w organizmie oraz profilaktyka niedoborów i powikłań związanych z tymi niedoborami. Profilaktycznie lek
Maglek B6 jest zalecany: w sytuacjach powodujących niedobory magnezu: stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego,
błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających, spożywanie dużej ilości
kawy, nałogowe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu; długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i
niektórych preparatów moczopędnych oraz diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii, choroby
przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłaniania); w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.
Wspomagająco produkt leczniczy Maglek B6 może być stosowany po konsultacji z lekarzem jako uzupełnienie leczenia: chorób serca i
układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; atonicznych skurczów
mięśni i drętwienia kończyn; w stanach depresji nerwowej; podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym
leczeniu osteoporozy.

Skład:
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: mleczan magnezu 500mg, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) 5mg.
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian.
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Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 do 2 tabletek na dobę.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność
nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora
obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka.
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