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MBE 150 mg + 7,29 mg + 200 mg, 60 kapsułek miękkich
magnez stres
 

cena: 13,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 150 mg + 7,29 mg + 200 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent HASCO

Rejestracja lek

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Wskazania

Lek MBE jest przeznaczony do profilaktyki i leczenia niedoborów witaminy E, witaminy B6 i magnezu.

Działanie

Działanie preparatu jest wypadkową działania poszczególnych jego składników. Magnez aktywizuje działanie ok. 300 enzymów.
Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej, stymuluje
mechanizmy obronne organizmu. Witamnina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego i jego wykorzystanie o
20-40%. Witamina E o właściwościach przeciwutleniających zmniejsza zagrożenie chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi
chorobami, których etiologia związana jest ze stresem.

Substancja czynna: magnesium , pyridoxinum , tocopherolum

Skład

Substancja czynna

jony magnezu  150 mg

w postaci Magnezu tlenku ciężkiego 250 mg

(Magnesii oxidum ponderosum)
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 Pirydoksyny chlorowodorek

(Pyridoxini hydrochloridum, witamina B6)                    7,29 mg

all-rac-α-Tokoferylu octan

(int-rac-α-Tocopherylis acetas, witamina E) 200 mg

Pozostałe składniki

olej sojowy oczyszczony, lecytynę sojową, olej kokosowy, olej palmowy, wosk pszczeli, żelatynę, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie

Profilaktycznie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się u osób dorosłych 1 kapsułkę na dobę.

Leczniczo: zgodnie ze wskazaniami lekarza - zależnie od stopnia niedoboru - zwykle 1 kapsułkę dwa razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zwłaszcza na olej sojowy, hipermagnezemia, ciężka
niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia (Myasthenia gravis), znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
leczenie lewodopą (L-DOPA) bez inhibitorów obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia

Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a
produktu MBE z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować produktu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Działania niepożądane

Substancje wchodzące w skład produktu mogą powodować przejściowe zaburzenia ze strony układu pokarmowego (złe samopoczucie,
nudności, biegunka, bóle brzucha), ustępujące po przerwaniu stosowania. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu. Sole magnezu mogą działać przeczyszczająco, produktów zawierających magnez nie należy stosować przy
biegunkach.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Związki
magnezu podane doustnie zmniejszają wchłanianie żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych
kumaryny. Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób leczonych doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi lub estrogenami. Jednoczesne stosowanie produktów zawierających żelazo osłabia działanie witaminy E, należy
zachować kilkugodzinny odstęp między podaniem MBE i produktów zawierających żelazo.

Ciąża i laktacja
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U kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią produkt należy stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza i w zalecanych przez niego
dawkach.

ZawartośćOpakowanie zawiera 60 kapsułek.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZIOS 8861
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