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MAGNESIUM ASPARTICUM FILOFARM 50 tabletek
 

Cena: 8,39 PLN

Opis słownikowy

Producent FILOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Magnesium Asparticum Filofarm 50 tabletek

 

Wskazania

Uzupełnia niedobory magnezu. 

 

Działanie

Magnesium Asparticum Filofarm® zawiera w swoim składzie magnez, czyli pierwiastek pełniący wiele istotnych funkcji metabolicznych
w komórkach organizmu człowieka. Jest on między innymi aktywatorem wielu enzymów i pośredniczy w wytwarzaniu oraz transporcie
energii w organizmie. Jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki
gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu
serca. 
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Magnesium asparticum Filofarm należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem 

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat podawania leku Magnesium asparticum 0,6:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:  

leczniczo:  

1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie

tj. od 80 mg do 240 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 9,9 mmol)

profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach:  

1 do 2 tabletek 2 razy dziennie

tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3 mmol do 6,6 mmol)

Dzieci od 4 do 12 lat:  

odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka:

1 do 2 tabletek 2 razy dziennie

tj. od 80 mg do 160 mg magnezu/ dobę (3,3, mmol do 6,6 mmol);

W przypadku wrażenia, że działanie leku Magnesium asparticum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

Skład:  

1 tabletka zawiera:

  

substancję czynną: 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg magnezu)  

substancje pomocnicze: skrobia, sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, talk  
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