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Maglek B6 (51mg+5mg), 50 tabletek
 

cena: 13,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (butelka)

Postać tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Maglek B6 to lek zawieraj?cy mleczan magnezu oraz witamin? B6. Zawarty w leku magnez wyst?puje w
postaci soli ?atwo przyswajalnej przez organizm.

Rola magnezu w organizmie:
- sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia.
- uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych,
- uczestniczy w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów;
- bierze udzia? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
- zaanga?owany jest w prawid?owy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawid?owej syntezie bia?ek.

Wskazanie
 Stosuje si? w celu uzupe?nienia stwierdzonych niedoborów magnezu oraz witaminy B6 w organizmie oraz w
profilaktyce niedoborów i powik?a? zwi?zanych z tymi niedoborami.

Dawkowanie
 Lek przeznaczony jest dla osób doros?ych i dzieci powy?ej 6. roku ?ycia.
W profilaktyce nale?y stosowa? 1 do 2 tabletek na dob?.
W pozosta?ych wskazaniach – wed?ug zalece? lekarza.
Nie przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancje czynne: magnezu mleczan, w ilo?ci 500 mg (51 mg Mg 2+) i pirydoksyny chlorowodorek (wit. B6),
w ilo?ci 5 mg – w jednej tabletce.
Pozosta?e sk?adniki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna
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bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
 Leku Maglek B6 nie nale?y stosowa? w przypadku:
- gdy pacjent ma uczulenie na substancj? czynn? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- hipermagnezemii o ró?nej etiologii,
- ci??kiej niewydolno?ci nerek,
- bloku przedsionkowo-komorowego serca,
- znacznego niedoci?nienia t?tniczego,
- myasthenia gravis,
- podczas biegunki.
Leku nie nale?y stosowa?, je?li pacjent przyjmuje lewodop? bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-
DOPA.

 Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., 
 ul. Ostrzykowizna 14 A 
 05-170 Zakroczym
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