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Slow-Mag B6 tabl.powl.dojel. 0,064gMg2+5mg
 

Cena: 13,33 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.powl.dojel.

Producent PRODUKCYJNO-
HANDL.PRZED.FARMAC.CURTIS
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jedna tabletka zawiera: chlorek magnezu sześciowodny – 535mg (tj.64mg jonów magnezu), witaminę B6 (pirydoksyna) – 5mg oraz
substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu
metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutylu sebacynian, talk.

Działanie:
Lek wskazany jest do stosowania w stanach niedoboru magnezu i witaminy B6. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia
niedoboru magnezu jest np. niewłaściwa dieta, nadmierne spożycie kawy i alkoholu oraz stres. Zawarty w produkcie leczniczym Slow-
Mag magnez ma postać sześciowodnego chlorku magnezu, jedna tabletka zawiera 64mg jonów magnezu. Ponadto skład uzupełnia
witamina B6. Tabletki powleczone są specjalną otoczką, która zapobiega wcześniejszemu uwalnianiu jonów magnezu, dzięki niej
dochodzi do tego dopiero w jelicie, co zapewnia optymalne wchłanianie.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Slow-Mag B6 wskazany do stosowania w profilaktyce oraz niedoborach magnezu i witaminy B6.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować przy podwyższonym stężeniu magnezu w
surowicy krwi, a także w przypadku niedociśnienia tętniczego i ciężkiej niewydolności nerek.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym może wystąpić działanie
przeczyszczające.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Dawkowanie:
Zaleca się stosować według zaleceń lekarza lub według wskazówek na ulotce. Tabletki połykać w całości, nie dzielić, nie rozgryzać.
Profilaktycznie u osób dorosłych stosować jedną tabletkę rano oraz jedną tabletkę wieczorem. W stanach niedoboru witaminy B6 i
magnezu u osób dorosłych stosować dobowo 5 tabletek przez 3 tygodnie (dwie tabletki rano oraz trzy tabletki wieczorem), po tym
czasie zmniejszyć dobową dawkę do trzech tabletek przyjmowanych wieczorem. U dzieci powyżej 12. roku życia stosować jako
krótkotrwała kuracja, maksymalna dawka dobowa wynosi 3 tabletki stosowane w dawkach podzielonych.

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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