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Magnesium asparticum 600 mg x 50 tabl
 

Cena: 10,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent FILOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas

Opis produktu
 

Skład
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg magnezu);
substancje pomocnicze: skrobia, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk.

Wskazania i działanie
Magnesium Asparticum Filofarm® zawiera w swoim składzie magnez, czyli pierwiastek pełniący wiele istotnych funkcji metabolicznych
w komórkach organizmu człowieka. Jest on między innymi aktywatorem wielu enzymów i pośredniczy w wytwarzaniu oraz transporcie
energii w organizmie. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki
gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu
serca.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Magnesium asparticum Filofarm jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi)
ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min)
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia (za wolna praca serca), myasthenia gravis (rzadka
choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni)

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
leczniczo:
1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie tj. od 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/magnesium-asparticum-600-mg-x-50-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:
1 do 2 tabletek 2 razy dziennie tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)
Dzieci od 4 do 12 lat:
odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:
1 do 2 tabletek 2 razy dziennie tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol);

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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