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MAGNE B6 FORTE 60 tabletek, uzupełnia niedobory
magnezu
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,01g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii citras, Pyridoxini hydrochl.

Opis produktu
 

Opis

najwyższa dawka magnezu

lek na nerwowość1

lek na skurcze1
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Witamina B6

- kofaktor zwiększający wchłanialność magnezu nawet o 40%3

2x więcej

wysoko wchłanianego

cytrynianu magnezu

w 1 tabletce2

 

Czy wiesz, że...

RODZAJ SOLI WPŁYWA NA PRZYSWAJALNOŚĆ JONÓW MAGNEZU?

CYTRYNIAN MAGNEZU to organiczna sól magnezu, LEPIEJ PRZYSWAJALNA NIŻ NIEORGANICZNE SOLE (NP. TLENKI CZY CHLORKI).
4,5

Sprawdź skład 

Substancje czynne: 100 mg jonów magnezu (w postaci magnezu cytrynianu), 10 mg pirydoksyny chlorowodorku (witamina B6)

Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian
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Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk

 

 

Magnez nr 1

w Polsce6

Lek,

a nie suplement

Odpowiedni powyżej

6. roku życia3

 

Magne B6 ® Forte jest wskazany w leczeniu niedoboru magnezu

WYSTĘPOWANIE PONIŻSZYCH OBJAWÓW MOŻE WSKAZYWAĆ NA NIEDOBÓR MAGNEZU:

Mrowienie, drganie powiek

Łagodny lęk, niepokój

Nerwowość, drażliwość

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Zaburzenia snu w niewielkim nasileniu

Wahania nastroju

Kołatanie serca

Kurcze przewodu pokarmowego

Kurcze mięśni

 

 

Powstaniu niedoborów magnezu sprzyja wiele czynników, m.in:

Przewlekły stres

Intensywny wysiłek fizyczny

Niektóre choroby

nadciśnienie tętnicze cukrzyca typu 2 migrena  

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Stosowanie niektórych leków

leki przeczyszczające antykoncepcja hormonalna hormonalna terapia zastępcza leki moczopędne leki nasenne i uspokajające  

 

Specjaliści zwracają uwagę na konieczność systematycznego i przewlekłego stosowania magnezu4.

Według najnowszej publikacji specjalistów, w Polsce nawet

90%

dorosłych mężczyzn

70%

dorosłych kobiet

 

MOŻE BYĆ NARAŻONYCH NA NIEDOSTATECZNĄ PODAŻ MAGNEZU I ZMAGAĆ SIĘ Z RÓŻNORODNYMI SYMPTOMAMI JEGO
NIEDOBORU7 .

 

Sprawdź dawkowanie 

Dorośli:

od 3 do 4 tabletek na dobę,

w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków
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Dzieci i młodzież:

w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała ok. 20kg):

od 2 do 4 tabletek na dobę,

w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłków

 

 

 

Sprawdź LEKI OTC z rodziny Magne B6 ®

MAGNE B6®

sprawdź

MAGNE B6® FORTE 60 tab.

sprawdź

  

NOWOŚĆ
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MAGNE B6® FORTE 100 tab.

sprawdź

 

Sprawdź SUPLEMENTY DIETY z rodziny Magne B6 ®

MAGNE B6® ZMĘCZENIE I STRES

sprawdź

MAGNE B6® MAX

sprawdź

 

1. Nerwowość i skurcze spowodowane niedoborem magnezu. 2. W porównaniu do zawartości jonów magnezu w 1 tab. MAGNE B6 ChPL
04/2022. Dotyczy cytrynianu magnezu, Ranade VV. Bioavailability and pharmacokinetics of magnesium after administration of
magnesium salts to humans. Am J Ther. 2001 Sep-Oct;8(5):345-57. 3. ChPL Magne B6 Forte 04/2022 4. Jędrzejek M, Mastalerz-Migas
A, Bieńkowski P, et al. Stosowanie preparatów magnezu w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ. 2021;7(2). 5. Ranade VV, Somberg
JC., Bioavailability and pharmacokinetics of magnesium after administration of magnesium salts to humans. Am J Ther. 2001.
8(5):345-57. 6. wśród preparatów magnezowych; Source: Internal calculations by Sanofi via IQVIA database: Poland Pharmascope
MAT/12/2021, Magne B6 Total marka Units © 2021 IQVIA and its affiliates. All rights reserved. 7. Jędrzejek M, Mastalerz-Migas A,
Bieńkowski P, et al. Stosowanie preparatów magnezu w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ. 2021;7(2). Według różnych badań,
dotyczących m.in. spożywania magnezu w populacji polskiej ocenia się, że większość populacji cechuje się zbyt małą podażą tego
pierwiastka (nawet w zakresie 61–90% mężczyzn oraz 52–70% kobiet). Magne B6 Forte, tabletki powlekane, 100 mg jonów magnezu w
postaci cytrynianu magnezu i 10 mg chlorowodorku pirydoksyny. Wskazania: niedobór magnezu. Występowanie tych objawów może
wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia,
ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez
zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić te objawy. W przypadku braku
poprawy po miesiącu stosowania leku, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje
czynne lub substancje pomocnicze, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), stosowanie lewodopy.

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
/magne-b6-forte-100-tabletek.html
/magne-b6-zmeczenie-i-stres-30-tabletek.html
/magne-b6-max-50-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland sp. z o.o. {04/2022} MAT-PL-2201603-1.0-07/2022

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

WskazaniaMAGNE B6 FORTE 60 tabletekKażdego dnia chcesz dać z siebie wszystko co najlepsze, zarówno w życiuprywatnym, jak i
zawodowym. Lubisz stawać w obliczu wyzwań, tych małychi tych zmieniających życie. Czasem jednak brakuje Ci sił i energii,
odczuwaszzmęczenie, nerwowość, stres i drażliwość. Może to być skutek niedoborumagnezu.Gdy chcesz uzupełnić niedobór magnezu,
warto sięgnąć po pierwszy lek znajwyższą dawką magnezu w 1 tabletce - Magne B6 Forte z witaminą B6,zwiększającą wchłanialność
magnezu.WSKAZANIALek do stosowania w niedoborach magnezu, które mogą objawiać siępoprzez:nerwowośćdrażliwośćwahania
nastrojułagodny lękniepokójprzejściowe uczucie zmęczeniaospałośćzaburzenia snu w niewielkim nasileniukurcze przewodu
pokarmowegokołatanie serce (bez zaburzeń serca)kurcze mięśnimrowieniedrganie powiekUzupełnienie magnezu może złagodzić
powyższe objawy.WŁAŚCIWOŚCI● To lek, a nie suplement, z wysoką dawką magnezu w jednej tabletce.● Łagodzi objawy niedoborów
magnezu.● Wysoce przyswajalna organiczna sól magnezu: cytrynian magnezu.● Witamina B6 zastosowana jako kofaktor zwiększa
wchłanialnośćmagnezu o 20-40%.DziałanieLek Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz witaminę B6. Uzupełnianiedobory
magnezu i witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationemniezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów
wustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów.Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia
sercowego,wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.Lek Magne B6 Forte jest wskazany do stosowania w niedoborach
magnezu,które mogą wystąpić w różnych sytuacjach fizjologicznych (np.niedostateczna podaż magnezu, po intensywnym wysiłku
fizycznym albo wprzypadku przewlekłego stresu lub braku snu) jak i patologicznych (np.wrodzony zespół zaburzeń wchłaniania).Sposób
użyciaDorośli: 3 - 4 tabletki na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.Dzieci w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała
około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę tzn. 2 - 4 tabletkina dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas
posiłków.SkładPRZECIWWSKAZANIANadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Ciężka
niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).Jednoczesne stosowanie lewodopy.Ważne• Substancjami czynnymi leku są: 100
mg jonów magnezu (w postaci magnezu cytrynianu), 10 mgpirydoksyny chlorowodorku (witamina B6)• Substancje pomocnicze to:
laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian.• Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
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Galeria
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