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LAKTOMAG B6 50 tabletek
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Producent CHANCE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLAKTOMAG B6 jest to lek doustny, mineralny. Zawiera magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli organicznej
(wodoroasparaginianu magnezu – 1000 mg, 70 mg jonów Mg2+) z dodatkiem witaminy B6 (5 mg), która zwiększa biodostępność
magnezu, a także zmniejsza jego wydalanie z moczem. Lek stosuje się w profilaktyce powikłań związanych z niedoborem magnezu i
(lub) witaminy B6 oraz uzupełnianiu stwierdzonych niedoborów. W stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego,
nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, arytmii serca, w
zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca, w leczeniu osteoporozy.WSKAZANIALek stosuje się w profilaktyce powikłań związanych z
niedoborem magnezu i (lub) witaminy B6 oraz uzupełnianiu stwierdzonych niedoborów. W stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i
psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, arytmii
serca, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca, w leczeniu osteoporozy.DziałaniePreparat pozwala uzupełnić w organizmie
niedobory magnezu. W ten sposób środek wspomaga funkcjonowanie organizmu, a przede wszystkim systemu sercowo-naczyniowego
oraz nerwowego. Zapobiega bolesnym skurczom mięśni w nocy, zaburzeniom snu oraz rozdrażnieniu. Dodatkowo korzystnie wpływa na
działanie szarych komórek usprawniając procesy poznawcze.Sposób użyciaProfilaktycznie:Małym dzieciom można podawać tabletki
tylko po rozgnieceniu i zmieszaniu z wodą.Dzieci:1 – 3 roku życia: 2 x dziennie po ½ tabletki4 – 6 roku życia: 3 x dziennie po ½ tabletki7 –
10 roku życia: 2 x dziennie po 1 tabletcePowyżej 10 roku życia: 3 x dziennie po 1 tabletceDorośli:3 x dziennie po 1 tabletce.Leczniczo: wg
zaleceń lekarza.Zalecana dawka uzupełniająca niedobory 5 mg/kg masy ciała (w przeliczeniu na Mg2+), w trzech podzielonych
dawkach.Lek należy popić wodą.Tabletkę można przepołowić lub rozgnieść.WażneKiedy nie przyjmować leku LAKTOMAG
B6:Nadwrażliwość na magnezu wodoroasparaginian, pirydoksyny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;jeśli u
pacjenta występuje:ciężka niewydolność wątroby i nerek,hipermagnezemia,hiperwitaminoza B6,znaczne niedociśnienie
tętnicze,zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę,myasthenia gravis,choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora
obwodowej dekarboksylazy lewodopy,zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego,biegunka.SkładSubstancjami czynnymi leku są
wodoroasparaginian magnezu w ilości 1000 mg (70 mg jonów Mg2+) oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) w ilości 5 mg.Inne
składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna, aromat bananowy, aspartam, magnezu stearynian.
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