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Magvit B6 x 50 tabl
 

Cena: 13,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent ANGELINI

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Magvit B6 w postaci tabletek dojelitowych z magnezem i witaminą B6 jest produktem od firmy Angelini, który rozpuszcza się
dopiero w jelicie cienkim, czyli w miejscu najefektywniejszego wchłaniania, nie przyczyniając się jednocześnie do podrażnienia żołądka,
co może mieć znaczenie dla pacjentów, którzy zmagają się z chorobą wrzodową żołądka. Tabletki dojelitowe Magvit B6 są łatwe do
połknięcia, gdyż mają odpowiedni kształt oraz specjalną otoczkę. Suplement diety jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe
oraz młodzież w wieku poniżej 12 lat.

Na co jest Magvit B6? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka następstw niedoborów magnezu oraz witaminy B6, a także
uzupełnienie magnezu i witaminy B6 w przypadku już istniejących niedoborów tych składników. Produkt może uzupełniać zbilansowaną
dietę, co sprawdzi się w przypadku stanów przewlekłego zmęczenia psychicznego i fizycznego, a także przy nasilonej pracy umysłowej
oraz fizycznej. Suplement diety znajduje też zastosowanie w przypadku zaburzeń snu oraz przy depresji. Poza tym może być również
pomocny przy nadpobudliwości nerwowej. Lek Magvit B6 można również stosować w przypadku bólów mięśni. Jego zażywanie może
zapobiegać miażdżycy i zawałom serca.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek dojelitowych Magvit B6. W skład 1 tabletki leku wchodzi 48 mg magnezu mleczanu dwuwodnego
oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których należy zaliczyć celulozę
mikrokrystaliczną, sacharozę oraz alkohol poliwinylowy, a oprócz tego krzemionkę koloidalną uwodnioną, talk oraz stearynian magnezu.
W składzie suplementu diety znajduje się również kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk i dwutlenek tytanu, a także
makrogol 6000, powidon K 25 oraz emulsja silikonowa SE2 i wodorotlenek sodu. Należy przestrzegać rekomendowanego przez
producenta dawkowania produktu Magvit B6. Pacjentom dorosłym oraz młodzieży od 12. roku życia zaleca się przyjmowanie 2 tabletek
Magvit B6 1 raz na dobę lub 1–2 tabletek 2 razy na dobę. Nie należy przekraczać wskazanej przez producenta dawki jednorazowej i
dobowej leku.

Nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować lek Magvit B6. Przeciwwskazaniem do zażywania tabletek dojelitowych jest nadwrażliwość
na ich składniki czynne lub pomocnicze. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Poza tym nie powinno się go
stosować przy hiperwitaminozie B6 lub hipermagnezemii. Przeciwwskazaniem jest też poważne niedociśnienie tętnicze, a oprócz tego
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myasthenia gravis oraz blok przedsionkowo-komorowy. Nie należy również przyjmować leku w przypadku zaburzeń wchłaniania z
przewodu pokarmowego oraz przy biegunce.

Leku Magvit B6 nie należy traktować jako zamiennika zdrowej diety i zbilansowanych posiłków. Nie można go też stosować w dawkach
większych od wskazanych. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

Skład

Substancjami czynnymi leku są jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) oraz pirydoksyny chlorowodorek
(witamina B6).

Jedna tabletka zawiera 48 mg magnezu mleczanu dwuwodnego oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to:

składniki rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemionka koloidalna
uwodniona, talk, magnezu stearynian.
składniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000,
powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Producent
Podmiot odpowiedzialny:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

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.
 

Galeria
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