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MAGNEFAR B6 BIO, 50 tabletek
 

cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie uzupełnienie magnezu

Opis produktu
 

MAGNEFAR B6 BIO - działanie:

uzupełnienie niedoboru magnezu

MAGNEFAR B6 BIO - wskazania:

w leczeniu niedoboru magnezu. Występowanie tych wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

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

Lek należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie
podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety.

MAGNEFAR B6 BIO - skład:

1 tabletka powlekana zawiera 60 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 6,06 mg pirydoksyny
chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum); rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroskarmeloza sodowa,
magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu
laurylosiarczan

MAGNEFAR B6 BIO - dawkowanie:

dorośli: 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych
dzieci i młodzież:

6-14 lat (21-30 kg) - 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych; (31-39 kg) - 4 do 5 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach
podzielonych
14-18 lat (≥ 40 kg) - 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych
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MAGNEFAR B6 BIO - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
hipermagnezemia
ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30ml/min.)
znaczne niedociśnienie tętnicze
blok przedsionkowo-komorowy oraz myasthenia gravis

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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