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Asmag Forte, 50 tabletek
 

Cena: 14,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 34 mg jonów magnezu

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Magnesii hydroaspartas

Opis produktu
 

Opis

Asmag Forte, lek zawierający magnez, który jest jednym z podstawowych składników budulcowych organizmu. Niedobór magnezu
osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu nerwowego, krążenia, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój
miażdżycy naczyń krwionośnych.

Wskazania
Uzupełnia niedobory magnezu.

Działanie
Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych
hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, uczuleniom i stanom zapalnym, niedotlenieniu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.
Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą.

Skład
Substancja czynna: magnezu wodoroasparaginian czterowodny.
1 tabletka zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego.
Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna,

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Ciężka niewydolność nerek.
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Biegunka.
Zwiększone stężenie magnezu we krwi.
Zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca).
Choroba zwana myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni).
Leczenie antybiotykami.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Działania niepożądane
Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych.
Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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