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Magnesol 150 mg x 20 tabl musujących
 

Cena: 29,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Magnesii citras

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Magnesol 150 mg w postaci tabletek musujących jest produktem z magnezem (w postaci cytrynianu magnezu) od
KRKA, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 7. roku życia. Forma tabletek musujących jest
wygodna w stosowaniu, co może być pomocne na przykład w przypadku pacjentów, którzy mają problemy z połykaniem tradycyjnych
tabletek czy kapsułek.

Na co jest Magnesol 150 mg? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży magnezu. Jest
to pierwiastek niezbędny do prawidłowej pracy organizmu. Wspomaga on procesy metaboliczne oraz wspiera przemiany energetyczne.
Do niedoborów magnezu w diecie może się przyczynić nieprawidłowa dieta, stres, wysiłek umysłowy oraz regularne spożywanie
alkoholu. Przy niedoborach magnezu można zaobserwować między innymi szybsze męczenie się i zaburzenia sercowo-naczyniowe, a
poza tym u pacjenta mogą się pojawiać kurcze łydek. Oprócz tego może się zwiększać ryzyko wystąpienia depresji oraz uczucia
przygnębienia. Suplement diety Magnesol 150 mg uzupełnia poziom magnezu w organizmie – dostarcza do niego magnez w łatwo
przyswajalnej postaci (cytrynian magnezu).

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek musujących Magnesol 150 mg. W skład każdej tabletki musującej suplementu diety wchodzi
150 mg (40% RWS) magnezu (w postaci cytrynianu magnezu) oraz składniki pomocnicze. Do składników pomocniczych suplementu
diety można zaliczyć sacharozę oraz kwas cytrynowy i wodorowęglan sodu, a także skrobię kukurydzianą oraz aromaty (pomarańczowy,
cytrynowy i grejpfrutowy), a oprócz tego glikol polietylenowy i sacharynian sodu, a także barwnik E110. Suplement diety Magnesol 150
mg powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami producenta i w wyznaczonych przez niego dawkach. Zalecane dawkowanie
Magnesol 150 mg w przypadku pacjentów w wieku 7–14 lat to 1 tabletka dziennie. Młodzież powyżej 14. roku życia oraz osoby dorosłe
mogą natomiast przyjmować 2 tabletki Magnesol 150 mg dziennie. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety od
wskazanych. Każdorazowo zaleca się przed przyjęciem suplementu diety rozpuszczenie tabletki Magnesol 150 mg w wodzie (1/2
szklanki).

Nie każdy pacjent może stosować suplement diety Magnesol 150 mg. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż
jeden ze składników preparatu. Preparatu nie poleca się również pacjentom zmagającym się z ostrą niewydolnością nerek. Ze względu
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na to, że magnez spowalnia wchłanianie żelaza, zaleca się odczekanie przynajmniej 3 godzin między przyjęciem suplementu diety
Magnesol 150 mg a przyjęciem preparatu z żelazem. Tabletki musujące Magnesol 150 mg nie powinny być traktowane jako substytut
zróżnicowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ suplement diety nie może ich zastąpić. Nie należy przyjmować
większych dawek preparatu od wskazanych przez producenta. Suplement diety Magnesol 150 mg należy ponadto przechowywać w
sposób bezpieczny, czyli przede wszystkim w miejscu, gdzie nie będzie widoczne i dostępne dla małych dzieci.

Składniki
Każda tabletka musująca zawiera 150 mg magnezu w postaci cytrynianu magnezu. Sacharoza, regulator kwasowości (kwas cytrynowy,
wodorowęglan sodu), skrobia (skrobia kukurydziana), aromaty (pomarańczowy, cytrynowy, grejpfrutowy), substancja utrzymująca
wilgotność (glikol polietylenowy), substancja słodząca (sacharynian sodu), barwnik E110

1 tabletka musująca zawiera: 

150 mg magnezu (40% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Magnez jest minerałem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu i jego komórek. Bierze udział w procesach
metabolicznych i przemianach energetycznych. Przy niewystarczającej ilości magnezu dochodzi do deficytu energetycznego w
komórkach i ich funkcje są zaburzone. W zależności od wieku, płci i diety zapotrzebowanie organizmu na magnez wynosi około 300 mg
na dzień. Podczas stosowania środków przeczyszczających, regularnym spożywaniu alkoholu, zwiększonym wysiłku umysłowym
zapotrzebowanie na magnez jest większe. Objawami niedoboru magnezu są: szybkie męczenie się, kurcz łydek, zaburzenia sercowo-
naczyniowe, tendencje do depresji i przygnębienia. Preparat Magnesol, tabletki musujące zawierają magnez w postaci łatwo
przyswajalnego przez organizm cytrynianu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Stosowanie
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat 1 tabletka dziennie. Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia 2 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuść w pół
szklanki wody.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Krka d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Importer i dystrybutor:
KRKA
Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
Warszawa

Ważne informacje
Tabletek Magnesol 150 nie poleca się chorym z ostrą niewydolnością nerek. Magnez zwalnia wchłanianie żelaza. Należy zachować 3
godzinną przerwę między podaniem preparatu Magnesol 150 i preparatów żelaza.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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