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Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 29,33 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Magne B6 Forte to produkt leczniczy, który uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Skład
Substancjami czynnymi leku są:
jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) - 100 mg,
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 10 mg
oraz substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dorośli: 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub powyżej to masie ciała ok. 20 kg): 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę tzn. 2 do 4 tabletek na
dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magne B Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania leku Magne B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Działanie
Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub)
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witaminy B6 w organizmie.

Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega
na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości
nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień
wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i
ośrodkowym układzie nerwowym.
Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

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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