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Laktoferyna 100 mg x 15 sasz
 

Cena: 34,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 sasz

Postać Proszki

Producent PHARMABEST

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Laktoferyna 100 mg w postaci saszetek z proszkiem do sporządzenia zawiesiny doustnej to preparat od firmy
Pharmabest, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież, dzieci i niemowlęta. Preparat jest bezglutenowy. Forma
wygodnych w stosowaniu saszetek ułatwia przyjęcie preparatu przez pacjentów w różnych grupach wiekowych, gdyż wyrób może być
zarówno rozpuszczony w chłodnym płynie, jak i przyjęty bezpośrednio doustnie.

Na co jest Laktoferyna 100 mg? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w laktoferynę
pochodzącą z mleka krowiego. Laktoferyna należy do białek serwatkowych, które są obecne w płynach ustrojowych. Za wytwarzanie
laktoferyny odpowiadają komórki błon śluzowych, a także komórki układu odpornościowego, a konkretnie neutrofile. Największe ilości
laktoferyny są naturalnie obecne w siarze oraz w mleku, które pojawia się po siarze. Składnik ten wspomaga równowagę mikroflory
jelitowej przewodu pokarmowego, a oprócz tego przyczynia się do pobudzania układu odpornościowego.
W opakowaniu o masie netto 22,5 g znajduje się 15 saszetek z proszkiem do sporządzania zawiesiny doustnej Laktoferyna 100 mg. W
skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 100 mg laktoferyny oraz substancje pomocnicze. Do składników dodatkowych suplementu
diety Laktoferyna 100 mg można zaliczyć maltodekstrynę oraz mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych. Preparat należy przyjmować
zgodnie z zaleceniami producenta i w ustalonych przez niego dawkach, zapoznając się wcześniej szczegółowo z informacjami
podanymi na opakowaniu wyrobu.
Rekomendowane przez producenta dawkowanie suplementu diety Laktoferyna 100 mg to 1 saszetka dziennie w przypadku niemowląt i
dzieci oraz 2 saszetki dziennie w przypadku pacjentów dorosłych. Nie należy stosować większych dawek suplementu diety od
wskazanych. Aby prawidłowo przyjąć suplement diety, należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance chłodnej wody lub innego
chłodnego płynu. Po dokładnym wymieszaniu należy od razu spożyć całość wyrobu. Bardzo ważne, aby suplement diety Laktoferyna
100 mg nie był rozpuszczany w gorących ani gazowanych płynach. Innym sposobem na przyjęcie suplementu diety jest podanie
zawartości saszetki bezpośrednio do ust pacjenta.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować suplement diety Laktoferyna 100 mg. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość danego pacjenta
na chociaż jeden ze składników zawartych w suplemencie diety. Nie można też traktować preparatu Laktoferyna 100 mg jako
substytutu zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest on w stanie ich zastąpić. Preparat nie może być
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spożywany w dawkach przekraczających wskazane przez producenta. Suplement diety należy też przechowywać w miejscu, które
będzie niewidoczne i niedostępne dla najmłodszych dzieci. Suplement diety należy trzymać w temperaturze pokojowej. Powinien być on
przechowywany w oryginalnym opakowaniu i należy chronić go przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
maltodekstryna, laktoferyna, substancja przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471)

1 saszetka zawiera:

Laktoferyna - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
22,5 g (15 saszetek po 1,5 g)

Charakterystyka

Laktoferyna jest produktem w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Jedna saszetka zawiera 100 mg laktoferyny
z mleka krowiego (bLF). Proszek wewnątrz saszetki produktu LAKTOFERYNA jest koloru białego lub kremowego.
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
Niemowlęta i dzieci: 1 saszetka
Dorośli: 2 saszetki
Sposób użycia:
Zawartość saszetki należy rozpuścić w chłodnej wodzie lub innym chłodnym płynie, dobrze wymieszać i spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Zawartości saszetki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych. Produkt przeznaczony do stosowania
u niemowląt, dzieci i dorosłych. Proszek można także przyjąć bezpośrednio z saszetki do jamy ustnej.

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
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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