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Laktoferyna 100 mg x 15 kaps
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Laktoferyna w postaci kapsułek jest przeznaczony dla osób, które chcą zadbać o witalność i zapewnić wsparcie
swojemu układowi odpornościowemu, zmniejszając podatność na infekcje, a jeśli już do nich dojdzie, pomagając mu łatwiej je zwalczać.
Produkt należy traktować jako uzupełnienie dobrze zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Suplement diety jest produktem
bezglutenowym i może być stosowany również przez dzieci.

Na co jest Laktoferyna? Wskazaniem do stosowania suplementu jest chęć uzupełnienia diety o produkty wspomagające pracę układu
odpornościowego. Substancja czynna suplementu, laktoferyna, jest białkiem serwatkowym, które naturalnie obecne jest w płynach
ustrojowych człowieka. W dużych ilościach występuje między innymi w siarze, czyli pierwszym pokarmie noworodka. Laktoferynę w
organizmie wytwarzają komórki błon śluzowych oraz neutrofile będące komórkami układu odpornościowego.

Laktoferyna zawarta w kapsułkach suplementu diety wyodrębniona jest z mleka krowiego. Glikoproteina ta wykazuje zdolność wiązania
jonów żelaza i ułatwia jego wchłanianie, a także bierze udział w wielu procesach organizmu. Ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i
przeciwpasożytnicze, a dodatkowo immunomodulujące i przeciwzapalne. Suplement diety przyczynia się do hamowania wzrostu
chorobotwórczych bakterii, zapewnia wsparcie przy ochronie przed patogenami i jednocześnie wspiera odporność organizmu,
przyczyniając się do mniejszej podatności na infekcje. Właściwości przeciwutleniające tego białka sprawiają natomiast, że suplement
przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym, co ma wpływ na spowolnienia procesów chorobowych i starzenia
organizmu. Suplement diety może także ułatwiać przyswajanie żelaza oraz utrzymanie pożądanego składu mikroflory jelitowej. Kapsułki
mogą być stosowane pomocniczo również przy infekcjach grzybiczych i stanach zapalnych, a oprócz tego przy kuracji chorób
wrzodowych.

W opakowaniu znajduje się 15 kapsułek Laktoferyny. Kapsułka chroni zawartość suplementu przed działaniem soków żołądkowych.
Masa netto produktu to 5,7 g (15 x 0,38 g). 1 kapsułka suplementu diety zawiera 100 mg laktoferyny oraz składniki pomocnicze. Są to
następujące substancje: maltodekstryna, hydroksypropylometyloceluloza, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek
tytanu. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zalecane dawkowanie u dzieci powyżej 3. roku życia to 1 kapsułka 
Laktoferyny, a w przypadku osób dorosłych – 2–4 kapsułki suplementu diety. Osoby dorosłe powinny połknąć kapsułkę, popijając ją
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odpowiednią ilością letniej wody lub innego letniego płynu. W przypadku podawania suplementu diety małym dzieciom zaleca się
otwarcie kapsułki i bezpośrednie podanie jej zawartości lub rozpuszczenie jej w letnim płynie. Nie powinno się rozpuszczać zawartości
kapsułki w napojach o zbyt wysokiej temperaturze oraz w napojach gazowanych. Rekomenduje się 3-miesięczny czas suplementacji.
Nie powinno się również stosować dawki suplementu diety większej niż zalecana.

Laktoferyna szczególnie polecana jest w okresie jesienno-zimowym jako wsparcie dla układu immunologicznego, a także w stanach
niedoborów żelaza. Suplement diety Laktoferyna nie powinien być jednak stosowany przez wszystkich, gdyż ma również
przeciwwskazania. Nie zaleca się jego przyjmowania w przypadku nadwrażliwości na składnik czynny lub pomocniczy kapsułek.

Suplement diety Laktoferyna nie może być traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety czy zdrowego stylu życia. Produkt powinien
być przechowywany w odpowiednich warunkach. Najlepiej umieścić go w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C. Powinno się
go przechowywać w swoim oryginalnym opakowaniu i chronić przed wilgocią i światłem. Ważne, by dobrze zabezpieczyć go przed
małymi dziećmi. Nie powinno się korzystać z suplementu diety, jeśli upłynie jego data ważności podana na opakowaniu.

Składniki
substancja wypełniająca: maltodekstryna, laktoferyna, substancja glazurująca pochodzenia roślinnego (kapsułka):
hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: mono- i diglicerydy kwasó tłuszczowych; barwnik kapsułki: dwutlenek
tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Laktoferyna - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
5,7 g (15 kapsułek po 0,38 g)

Charakterystyka

Laktoferyna jest suplementem diety w postaci kapsułek. Jedna kapsułka zawiera 100 mg laktoferyny z mleka krowiego (bLF).
Laktoferyna to aktywne białko, naturalnie występujące w wielu płynach ustrojowych, w największym stężeniu występuje w
ludzkiej siarze i mleku następującym tuż po niej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki.
Sposób użycia:
Niemowlęta i małe dzieci: kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość spożyć bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.
Zawartość kapsułki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych. U dzieci powyżej 3 lat i osób dorosłych: kapsułkę
należy połknąć i popić letnią wodą lub innym letnim płynem (mleko, sok, jogurt).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w UE
Dystrybutor
Pharmabest Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
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dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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