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Laktomag B6, 50 tabletek
 

Cena: 12,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać Tabletki

Producent CHANCE
ZAKŁ.PROD.FARM.M.CZURLEJ,J.JAWORSKI
S.J.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Laktomag B6, 50 tabletek

LAKTOMAG to preparat, który dostarcza organizmowi magnezu. Dzięki temu pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie poszczególnych
układów, szczególnie systemu sercowo-naczyniowego i nerwowego.

Skład:
Jedna tabletka zawiera: substancje czynne: wodoroasparaginian magnezu 1000 mg (70 mg jonów Mg2+), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6) 5 mg; substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, powidon, krzemionka koloidalna,
aspartam, aromat bananowy.

Dawkowanie:
Dzieci 1-3 lat: 2 x dziennie po 1/2 tabletki
Dzieci 4-6 lat: 3 x dziennie po 1/2 tabletki
Dzieci 7-10 lat: 2 x dziennie po 1 tabletce
Dzieci powyżej 10 lat: 3 x dziennie po 1 tabletce
Dorośli: 3 x dziennie po 1 tabletce

Wskazania do stosowania:
Uzupełnianie stwierdzonych niedoborów magnezu, stany przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwość nerwowo-
mięśniowa, sytuacje powodujące stres, stany niepokoju i depresji, zaburzenia snu, bóle mięśni, w okresie szybkiego wzrostu u dzieci i
młodzieży, podczas intensywnej pracy umysłowej, przy uczuciu drętwienia i mrowienia w kończynach, podczas rekonwalescencji po
złamaniu kości, w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Przeciwwskazania:
Ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, myasthenia gravis, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia
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wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia:
Nie stosować równocześnie z aminoglikozydami i środkami zwiotczającymi mięśnie. Przy przyjmowaniu antybiotyków z grupy
tetracyklin zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podawaniem antybiotyku i preparatu magnezowego.

Laktomag B6 zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być również szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

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