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Laktoferyna 15 sasz.
 

Cena: 46,69 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent PHARMABEST SP. Z O.O.

Opakowanie 15 saszetek

Postać proszek

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Maltodekstryna, laktoferyna, substancja przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471) Wartość odżywcza
100 g 1 saszetka (3 g) Wartość energetyczna 385,06 kcal/1611,79 kJ 11,55 kcal/48,35 kJ Białko 3,43 g 0,1 g Węglowodany w tym cukry
92,08 g 45,0 g 2,76 g 1,35 g Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,43 g 0,0 g 0,013 g 0,0 g Błonnik 0,0 g 0,0 g Sól 0,0 g 0,0 g 
Laktoferyna 3,33 g 0,1 g  Wskazania Laktoferyna to aktywne białko, naturalnie występujące w wielu płynach ustrojowych, w
największym stężeniu występuje w ludzkiej siarze i mleku następującym tuż po niej. Laktoferyna wykazuje szerokie działanie biologiczne
w organizmie ludzkim. Najwięcej danych klinicznych dotyczy działania przeciwdrobnoustrojowego, co czyni laktoferynę istotnym
składnikiem diety wpływającym na wspomaganie odporności. Laktoferyna to białko serwatkowe, będące transferyną, która reguluje
stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportuje je do tkanek. Laktoferyna wołowa (bLF) wyróżnia się wysokim stopniem
podobieństwa (69%) do laktoferyny ludzkiej. Laktoferyna występuje w niewielkich ilościach w mlekach modyfikowanych, z tego powodu
dieta niemowląt i dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym jest praktycznie pozbawiona tego składnika. Rozwiązaniem jest
dostarczanie laktoferyny w postaci suplementu diety. Laktoferyna wykazuje pozytywny wpływ na uszczelnianie nabłonka jelit,
dodatkowo stymuluje rozwój dobroczynnej mikroflory jelitowej (bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium). Laktoferyna
zmniejsza dolegliwości związane z nietolerancją pokarmową (poprzez m.in. stymulowanie wydzielania laktazy, enzymu rozkładającego
laktozę).  Dawkowanie Niemowlęta i dzieci: 1 saszetka Dorośli: 2 saszetki Produkt przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i
dorosłych. Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu u niemowląt i dzieci.  
Proszek należy rozpuścić w letnim płynie, dobrze wymieszać i następnie spożyć; proszek można także przyjąć bezpośrednio z saszetki. 
Ważne: Laktoferyna ulega denaturacji w wysokiej temperaturze, z tego powodu nie należy wsypywać proszku do gorących płynów. 
Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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