
LEITE DE MAGNÉSIA DE PHILLIPS® Sabor hortelã
hidróxido de magnésio

Indicações
Indicado como laxante, para o tratamento da prisão de ventre ocasional, e como antiácido, para alívio de azia, 
má digestão e excesso de acidez do estômago.

Modo de uso
Uso oral. Você deve agitar bem o frasco e tomar Leite de Magnésia de Philips®, diluído ou não em água, nas doses 
recomendadas a seguir.

Como laxante
Para adultos e crianças de 12 anos ou mais: 
2 a 4 colheres de sopa (30 a 60mL), uma vez ao dia. Para crianças de 6 a 11 anos: 1 a 2 colheres de sopa (15 a 
30mL), uma vez ao dia. 
Para crianças de 2 a 5 anos: 
1 colher de chá a 1 colher de sopa (5 a 15mL), uma vez ao dia.

Como antiácido
Para adultos e crianças de 12 anos ou mais:
1 colher de chá (5mL) a 1 colher de sopa (15mL), conforme necessário. Você pode repetir a dose, sempre 
respeitando a dose máxima diária, que é  de 3 colheres de sopa (45mL) a cada 24 horas.
Para crianças de 2 a 11 anos:
1 colher de chá (5mL), conforme necessário. Você pode repetir a dose sempre respeitando a dose máxima diária, 
que é de 30mL (2 colheres de sopa ou 6 colheres de chá) a cada 24 horas.

Como antiácido, o período máximo de uso recomendado deste medicamento de 14 dias consecutivos. Como 
laxante, o período máximo é de 3 dias consecutivos. Para crianças menores de 2 anos, o médico deve ser consul-
tado e acompanhar o tratamento.

Composição
Cada 15mL contém 1214,25 mg de hidróxido de magnésio em suspensão.

Contraindicações 
Alergia a quaisquer componentes da fórmula.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15º C e 30º C). Proteger da luz.
TODO O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Informações ao paciente, indicações, contraindicações e precauções: vide bula.
Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.
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