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Laktoferyna, 15 kaps infekcje odporność
 

cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 15 kapsułek

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

laktoferyna

Zastosowanie Probiotyk

Opis produktu
 

Laktoferyna przeznaczona jest do postępowania dietetycznego:

we wspomaganiu odporności,

wspierająco w infekcjach,

w zaburzeniach gospodarki żelaza,

w regeneracji nabłonka jelitowego (działanie bifidogenne).

Produkt bezglutenowy, bez laktozy.

Wskazania

Laktoferyna jest suplementem diety, który wskazany jest do stosowania celem wzmocnienia odporności i wsparcia układu trawiennego.

Polecany do stosowania wspomagającego w przeziębieniach i innych infekcjach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Adresowana do wszystkich grup wiekowych.

Działanie

Laktoferyna m.in. działa bakteriostatycznie, przeciwgrzybiczo, immunomodulująco, antywirusowo oraz przeciwnowotworowo.

Wykazuje też doboczynny wpływ na skórę, włosy i paznokcie oraz stan mikroflory bakteryjnej jelit.

Sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowym dzięki czemu zwiększa przyswajalność składników odżywczych z
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 pożywienia.

Co więcej, laktoferyna jest głównym źródłem żelaza dla ustroju w okresie noworodkowym.

Jej właściwości pobudzające odporność i przeciwdrobnoustrojowe mogą mieć istotny wpływ na modulowanie układu odpornościowego
w pierwszych dniach życia.

Laktoferyna posiada zatem wiele właściwości odżywczych i wspomagających cały oragnizm. Produkt wolny od glutenu i laktozy.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana dzienna porcja Laktoferyny to 1-2 kapsułki dziennie.

Niemowlęta i małe dzieci: kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość spożyć bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w letnim płynie.

Zawartości kapsułki nie należy rozpuszczać w płynach gorących ani gazowanych.

Dzieci powyżej 3. roku życia i osoby dorosłe: kapsułkę należy połknąć i popić letnią wodą lub innym letnim płynem (mleko, sok, jogurt).

Skład

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

Składnik: Laktoferyna
1 kapsułka: 100 mg
2 kapsułki: 200 mg
Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.

Preparat niewskazany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MASTER PHARM POLSKA

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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