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Laktomag B6 smak bananowy 70 mg+5 mg 50 tabletek
 

Cena: 24,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,07g jonów Mg+5mg

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent CHANCE
ZAKŁ.PROD.FARM.M.CZURLEJ,J.JAWORSKI
S.J.

Rejestracja

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas, Pyridoxini hydro

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: AMARA

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

OPIS:

Laktomag B6 to preparat zawierający magnez z dodatkiem witaminy B6.

 

DZIAŁANIE:

W stanach niedoboru magnezu oraz wspomagająco w leczeniu chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze,
zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, w stanach
depresji nerwowej, w kompleksowym leczeniu osteoporozy. Witamina B6 jest związkiem zwiększającym pulę magnezu w organizmie
przez hamowanie jego wydalania.

 

WSKAZANIA:
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Profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na magnez, m.in. w ciąży, laktacji, okresach szybkiego
wzrostu, ciężkiej pracy fizycznej, w czasie intensywnych ćwiczeń sportowych, rekonwalescencji, u osób w podeszłym wieku (zwłaszcza
z niedomogą krążenia). W zaburzeniach rytmu serca, zaburzeniach wchłaniania, wyniszczeniu, stanach zmęczenia, rozdrażnienia,
zaburzeniach snu, bólach głowy i mięśni, podczas długotrwałego stosowania leków moczopędnych, przeczyszczających,
uspokajających, doustnych środków antykoncepcyjnych, podczas kuracji antybiotykami (zwłaszcza aminoglikozydami), lekami
blokującymi receptory H2, w czasie kuracji odchudzających, przy niewłaściwym odżywianiu się tylko białym pieczywem, produktami
gotowanymi i konserwowanymi, przy nadmiarze tłuszczów, cukru, wapnia, kawy i alkoholu.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Profilaktycznie u dzieci: 1-3 lat – 2 x dziennie 1/2 tabletki, 4-6 lat – 3 x dziennie po 1/2 tabletki, 7-10 lat – 2 x dziennie po 1 tabletki.
Powyżej 10 lat – 3 x dziennie po 1 tabletce. Małym dzieciom można podawać tabletki tylko po rozgryzieniu i zmieszaniu z wodą. Dorośli:
3 x dziennie po 1 tabl. Leczniczo – wg zaleceń lekarza.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera 1,0 g wodoroasparaginianu magnezu (70 mg Mg) oraz 5 mg witaminy B6.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby,
hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca poniżej 50 uderzeń na minutę,
myasthenia gravis, choroba Parkinsona leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy. 

Zachować 3h przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku, a lekiem Laktomag B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z
przewodu pokarmowego.

Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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