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Slow-Mag B6 x 50 tabl.
 

Cena: 13,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,064g Mg2+5 mg

Opakowanie 50 tabl.(pojem.)

Postać tabl.powl.dojel.

Producent CURTIS HEALTHCARE SP.Z O.O.

Substancja
czynna

Magnesii chelat, Pyridoxini hydrochl.,

Opis produktu
 

Skład: 
(1 tabletka): chlorek magnezu sześciowodny - 535 mg, tj.64 mg jonów magnezu, witamina B6 (pirydoksyna) - 5 mg. Substancje
pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu starynian, otoczka bezcukrowa

Wskazania:
Preparat stosowany w stanach niedoboru magnezu i witaminy B6, wzmożonej drażliwości i podatności na stres wynikających z
niedoboru magnezu, zaburzeniach rytmu serca, nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach nerwowo-mięśniowych, zaburzeniach w budowie
tkanki kostnej, ciąży, okresie karmienia piersią, kamicy nerkowej szczawianowo-wapniowej, zaburzeniach przemiany lipidów we krwi,
zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, alkoholizmie, przy stosowaniu leków moczopędnych, przeczyszczających, doustnych
środków antykoncepcyjnych. Uzupełniająco w bólach głowy (w tym migrenowych) i mięśni.

Dawkowanie:
tabletki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać ani dzielić.
• w profilaktyce - dorośli: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem.
• przy niedoborze magnezu i witaminy B6 - dorośli: 5 tabletek na dobę (2 tabl. rano i 3 tabl. wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3
tabletki wieczorem.
• dzieci powyżej 12 roku życia - w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi; znaczne niedociśnienie
tętnicze; ciężka niewydolność nerek

Działania niepożądane: 
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, między innymi działanie przeczyszczające.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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