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Magne-B6 Forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 26,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Magne-B6 Forte w postaci tabletek powlekanych jest produktem z wysoce przyswajalnym magnezem oraz witaminą B6, która
zwiększać może jego wchłanialność nawet o 40%. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych, a także młodzież i dzieci w
wieku powyżej 6 lat.

Na co jest Magne-B6 Forte? Wskazaniem do stosowania leku są objawy poważnych niedoborów magnezu. Zaliczyć można do nich
kurcze mięśni oraz drganie powiek, a oprócz tego kołatanie serca. Magnez jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz
aktywności licznych enzymów, a tylko częściowo wchłaniany jest w jelitach z pożywienia. Produkt może być pomocny również przy
objawach lęku, w tym przy kołataniu serca oraz skurczach przewodu pokarmowego. Znajduje również zastosowanie w przypadku
nerwowości i drażliwości, a także niepokoju i wahań nastroju. Wykorzystać go też można przy objawach łagodnego lęku, ospałości i
uczuciu zmęczenia, czy też przy lekko nasilonych zaburzeniach snu. Wszystkie powyższe objawy mogą być efektami niedoboru
magnezu, a jego uzupełnienie w organizmie może pomóc złagodzić te dolegliwości.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych Magne-B6 Forte. W skład 1 tabletki powlekanej wchodzi 100 mg jonów magnezu
(w postaci magnezu cytrynianu) oraz 10 mg chlorowodorku pirydoksyny, a także składniki pomocnicze. Lek należy stosować wyłącznie
po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, zalecane dawkowanie
Magne-B6 Forte u pacjentów dorosłych to 3-4 tabletki na dobę, przyjmowane w 2-3 dawkach podzielonych. Lek należy przyjmować w
czasie posiłków. Jeśli chodzi natomiast o stosowanie leku u młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat, zaleca się 2-4 tabletki Magne-B6
Forte na dobę, przyjmowane w 2-3 dawkach podzielonych. I w tym przypadku zaleca się przyjmowanie leku w czasie posiłku. Nie należy
przyjmować większych dawek leku od rekomendowanych.

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Magne-B6 Forte mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego,
kto produkt stosuje. Często lek powoduje nadwrażliwość, poza tym może przyczyniać się do wystąpienia u pacjenta reakcji skórnych, w
tym rumienia, świądu, wyprysku lub pokrzywki. Lek może również przyczyniać się do dolegliwości bólowych brzucha, a oprócz tego jego
przyjęcie może prowadzić do biegunki. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne leku Magne-B6 Forte, powinien
skonsultować się z lekarzem.
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Lek Magne-B6 Forte posiada przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go stosować. Nie należy podawać go dzieciom w
wieku poniżej 6 lat, poza tym nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie
zaleca się też stosowania leku w przypadku jednoczesnego przyjmowania lewodopy. Produkt leczniczy nie jest poza tym wskazany w
przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Pacjentki w ciąży mogą lek stosować wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza,
podobnie jak pacjentki w okresie karmienia piersią.

Opis
100 mg Mg²⁺ + 10 mg, tabletki powlekane,
Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 tabletka powlekana zawiera jako substancje czynne: 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu i 10 mg pirydoksyny
chlorowodorku (witamina B₆) oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę bezwodną

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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