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Mbe x 60 kaps
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii oxydum, Pyridoxini
hydrochloridum, Tocopherolum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera 150 mg Mg2+ (w postaci tlenku magnezu), 7,29 mg chlorowodorku pirydoksyny
(witamina B6), 200 mg octanu dl-a tokoferolu (witamina E).

Wskazania i działanie

Profilaktyka oraz uzupełnianie niedoborów witaminy E, magnezu i witaminy B6
Profilaktyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, zwłaszcza u osób narażonych na stres, przebywających w
zanieczyszczonym środowisku i palących papierosy.

Preparat witaminowo-mineralny. Witamina E - dzięki swym właściwościom przeciwutleniającym - zmniejsza ryzyko choroby
niedokrwiennej serca, miażdżycy i innych chorób o etiologii powiązanej ze stresem oksydacyjnym, zwłaszcza u osób przebywających w
środowisku skażonym, palących papierosy i narażonych na stres. W wyniku redukcji wolnych rodników witamina E przeciwdziała
wywoływanym przez nie uszkodzeniom błon komórkowych (w tym krwinek czerwonych) i materiału genetycznego komórki. Magnez -
podstawowy regulator cyklu komórkowego - bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych, m.in. reakcjach oksydoredukcyjnych,
przemianie węglowodanowej, białkowej i lipidowej. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, chroni go przed
niedotlenieniem i niedokrwieniem, a także zapobiega zwapnieniu ścian naczyń krwionośnych. Witamina B6 zwiększa wchłanianie
magnezu z przewodu pokarmowego i jego wykorzystanie o 20-40%, ułatwiając transport do komórek i utrzymując stężenie magnezu na
optymalnym poziomie. Ponadto bierze m.in. udział w syntezie białek oraz wplywa na prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego
i o.u.n.

Dawkowanie
Dorośli doustnie, profilaktycznie: 1 kaps. raz dziennie; leczniczo: 1 kaps. 2 razy dziennie (ewentualnie dawkę można zwiększyć w
zależności od stopnia niedoboru).

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na składniki preparatu, hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia,
znaczna hipotensja. Nie stosować u pacjentów leczonych lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

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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