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MAGNE B6 60 tabl. powlekanych
 

Cena: 23,90 PLN

Opis produktu
 

MAGNE B6 60 tabl. powlekanych
Lek OTC

Zastosowanie:
Preparat stosuje się w leczeniu niedoborów magnezu.

Wskazania:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w
niewielkim nasileniu,
objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca),
kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Wchłania się
tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego
zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym.
Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) - 48 mg Mg2+ (1,97 mmol)
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 5 mg

Substancje pomocnicze to: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934,
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talk, magnezu stearynian.
Skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dorośli:

6 do 8 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Dzieci od 6 roku życia i młodzież:

4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.
Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Zazwyczaj kuracja trwa 1 miesiąc.

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek
(klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.). Jednoczesne stosowanie lewodopy.
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