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Slow-Mag B6 50 tabletek
 

cena: 11,37 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 50 sztuk

Postać tabletki

Producent ETHIFARM SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Magnesii chloridum hexahydricum,
Pyridoxini hydrochloridum

Wskazania ból, niedobór minerałów, skurcze, zmęczenie,
znużenie

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:

Niedobory magnezu i witaminy B6.
Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość,
zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone
zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.
Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Skład:

Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B6 w
postaci pirydoksyny chlorowodorku.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli
W profilaktyce: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem.
W niedoborze magnezu i witaminy B6: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki
wieczorem.
Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.
Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
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Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia)
Znaczne niedociśnienie tętnicze
Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego
Niewydolność nerek
Myasthenia gravis
Nie stosować równocześnie z lewodopą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem produktów leczniczych
zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.
Podawanie produktu leczniczego pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem.
Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez oraz witaminę B6 może prowadzić do nadmiaru magnezu i witaminy B6 w
organizmie.
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