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Asmag forte 0,5g 50 tabletek
 

cena: 14,73 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, serce, układ krwionośny, układ
nerwowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 50 sztuk

Postać tabletki

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Magnesii hydroaspartas

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
skurcze, stres, zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Skuteczne rozwiązanie przeciwdziałające skutkom niedoboru magnezu w organizmie.
Asmag jest lekiem zawierającym magnez.
Magnez jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu.
Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych
hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.
Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej
oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania:
uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

Skład:
1 tabletka zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas)
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza.

Dawkowanie
Dorośli: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

Sposób podawania
Podanie doustne.
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Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą.
Produktu leczniczego Asmag Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwości na magnezu wodoroasparaginian czterowodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (laktoza jednowodna,
skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, metyloceluloza).
Hipermagnezemia, ciężka niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), antybiotykoterapia, zaburzenia przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia, myasthenia gravis, biegunka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań
tel. +48 61 852 63 53; fax: +48 61 852 96 55; e-mail: info@farmapol.pl
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