SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Cardiomin b6 x 60 tabl powlekanych
Cena: 23,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

60 tabl powlekanych

Postać

Tabletki

Producent

NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Węglan wapnia, chlorek potasu, wodorotlenek magnezu, tlenek magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, otoczka (nośnik:
hydroksypropylometyloceluloza, nośnik: hydroksypropyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, średniołańcuchowe trójglicerydy), nośnik:
sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, nośnik: kwasy tłuszczowe, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny, substancja utrzymująca wilgotność: glicerol.
Zawartość w 1 tabletce:
Wapń (węglan wapnia) 250 mg (31,3% RWS)
Potas (chlorek potasu) 150 mg (7,5% RWS)
Magnez (tlenek magnezu, wodorotlenek magnezu) 125 mg (33,3% RWS)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (142,9% RWS)
Wartość odżywcza w 1 tabletce:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) 7,2/1,7
Tłuszcz (g) <0,1
w tym: nasycone kwasy tłuszczowe (g) <0,1
Węglowodany (g) 0,4
w tym: cukry (g) 0,0
Białko (g) 0,0
Sól (g) <0,1
Błonnik pokarmowy (g) 0,4
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Ilość netto: 87,6 g
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Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek powlekanych.
Charakterystyka
Cardiomin B6 to produkt zawierający wapń, potas, magnez i witaminę B6 przeznaczony do postępowania dietetycznego w nadciśnieniu
tętniczym.
Magnez wpływa na funkcjonowanie mięśnia sercowego oraz utrzymuje równowagę elektrolitową.
Potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, współdziałając z magnezem, przyczynia się do odpowiedniego funkcjonowania
mięśni i układu nerwowego.
Wapń przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni, bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek (w tym komórek
mięśnia sercowego), przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego mięśnia sercowego i prawidłowego
krzepnięcia krwi.
Witamina B6 wraz z magnezem przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Preparat zaleca się do postępowania dietetycznego w:
Nadciśnieniu tętniczym zarówno dietetycznym leczeniu nadciśnienia tętniczego, jak i dietetycznym wspomaganiu
farmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego
Skurczach, drętwieniu mięśni
Niedoborach magnezu, potasu i wapnia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Dorośli: 1-2 tabletki dziennie, podczas posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola
Ważne informacje
Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.
Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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