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Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 tabletek
 

Cena: 12,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

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

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Slow-Mag, tabletki dojelitowe, 60 tabletek

Preparat magnezowy Slow-Mag zawiera magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu. Lek uzupełnia niedobory magnezu.

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów w organizmie, bierze udział w regulacji cyklu komórkowego, odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, wpływa też na pobudliwość nerwowo-mięśniową. Dodatkowo magnez oddziałuje korzystnie na proces
krzepnięcia krwi, stymuluje układ immunologiczny, wpływa na prawidłowy rozwój układu kostnego, działa uspokajająco.

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 substancje pomocnicze.

Dawkowanie:
Zapobiegawczo - zwykle 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). W stwierdzonym niedoborze magnezu:

dorośli 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem;
dzieci powyżej 6 lat według zaleceń lekarza.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.
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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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