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Magne B6 Forte, Magnez 100 mg + witamina B6 10 mg, 60
tabletek powlekanych
 

Cena: 31,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,01g

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub)
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%.

Wskazania do stosowania

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

nerwowość
drażliwość
wahania nastroju
łagodny lęk
niepokój
przejściowe uczucie zmęczenia
ospałość
zaburzenia snu w niewielkim nasileniu
objawy lęku
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takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca)
kurcze mięśni
mrowienie
drganie powiek

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego
Magne B6 Forte, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane.

Dawkowanie

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 (o 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.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny
mniejszy niż 30 ml/min), jednoczesne stosowanie lewodopy.
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