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Magvit B6 48mg+5mg 50 tabletek
 

Cena: 17,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,048g Mg+5mg

Opakowanie 50 tabl. (blistry)

Postać tabl.dojelit.

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochlor

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GlaxoSmithKLine Pharmaceuticals

ILOŚĆ:  50 tabletek

 

Preparat stosowany w profilaktyce i leczeniu następstw niedoboru magnezu oraz uzupełnianiu niedoboru witaminy B6.

 

 

DZIAŁANIE:

Magnez jest jednym z podstawowych kationów śródkomórkowych występującym głównie w tkankach. Katalizuje około 300 reakcji
metabolicznych. Magnez jest niezbędny w działaniu szeregu enzymów uczestniczących w metabolizmie lipidów. Magnez uczestniczy w
gospodarce jonowej i w przemianie fosforanowo-wapniowej. Uczestniczy także w procesach obronnych organizmu, pobudza fagocytozę
oraz tworzenie przeciwciał. Witamina B6 jest koenzymem wielu przemian enzymatycznych w organizmie człowieka. Istnieją ścisłe
powiązania pomiędzy witaminą B6 i magnezem oraz aminokwasami, które pozwalają na tworzenie związków złożonych i czynny ich
transport w organizmie. Magnez i witamina B6 są niezbędne w procesie syntezy enzymatycznej białek, oddziałują w wielu procesach
fizjologicznych, co w efekcie wywołuje działanie stabilizujące układ nerwowy, uspakajające, usuwające zmęczenie mięśni, chroniące
układ sercowo-naczyniowy i wątrobę. Odgrywają także ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych. Działają
antystresowo dzięki magnezowi który przywraca właściwe stosunki jonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, a także
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dzięki witaminie B6, która powoduje wzrost produkcji anksjolityku ustrojowego- kwasu aminomasłowego (GABA). 

 

WSKAZANIA:

Profilaktycznie: w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej, w
sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową, w zaburzeniach snu, depresji, w bólach mięśni, zapobieganiu miażdżycy i
zawałowi serca.

Uzupełniająco: w leczeniu chorób serca i układu krążenia (takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia,
zaburzenia rytmu serca), w terapii drżenia mięśni, drętwienia kończyn, w stanach depresji, podczas rekonwalescencji po złamaniach
kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy, w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i
przeczyszczających.

 

DAWKOWANIE:

Profilaktycznie dorośli i dzieci od 12 roku życia 2 tabletki raz na dobę lub 1-2 tabletki 2 razy na dobę.

 

SKŁAD:

1 tabletka:

jony magnezu 48 mg, pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6).

substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian,
kopolimer kwasu metakrylowego, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, powidon K25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

 

OSTRZEŻENIA: 

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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