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Filomag B6 tabl. (0.04g+5mg) 50 tabl.
 

cena: 11,64 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04g+5mg

Opakowanie 50 tabl.(blistry)

Postać tabletki

Producent Filofarm

Substancja
czynna

Witamina B6 (Pirydoksyna),
Wodoroasparaginian magnezu

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Filomag B6 zawiera dobrze przyswajalny związek magnezu (asparaginian) i witaminę B6. Magnez jako aktywator enzymów pełni wiele
funkcji metabolicznych w komórkach organizmu człowieka. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego,
mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń
rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności koncentracji, zwiększona podatność na stres, zaburzenia
pracy mięśni szkieletowych (skurcze mięśni, tężyczka). Witamina B6 zwiększa o 20 do 40% wchłanianie magnezu z przewodu
pokarmowego, ułatwia transport tego pierwiastka do wnętrza komórek i utrzymuje jego właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe.
Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu. Skuteczność preparatów magnezu zawierających witaminę B6 jest większa niż samego
magnezu. Witamina B6 bierze udział w przemianie białkowej (jako koenzym w przemianach aminokwasów i syntezie białek). Jej
niedobór może wywołać stany zapalne skóry kończyn, zapalenie błon śluzowych, niedokrwistość, zaburzenia neurologiczne i ogólne
osłabienie.

Przyjmowanie:
Lek Filomag B6 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 Filomag B6: Dorośli i dzieci w wieku
powyżej 12 lat: - leczniczo: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę; - profilaktycznie, w uzasadnionych przypadkach: 1 do 2 tabletek 2 razy na
dobę. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: - odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: 1 do 2 tabletek 2
razy na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku Filomag B6 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. 
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