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Lactoferrin je multifunkční protein z rodiny transferinu a přirozeně se vyskytuje 
v lidském těle, kde působí jako jedna z předních složek imunitního systému organismu. 
Na lactoferrin doposud nevznikla rezistence, tzn., že je neustále účinný. V lidském těle 
je zastoupen v exokrinních sekretech, jako jsou mléko, sliny, slzy, žluč, ale především 
v krevní plazmě a neutrofilech. Nejvyšší koncentrace lactoferrinu se vyskytuje v prvním 
mléce po porodu savců.

Lactoferrin má širokou aktivitu a působí pozitivně na lidský organismus. Jeho hlavní 
funkcí je vázat a udržovat stálou a rovnoměrnou hladinu železa v těle. Zároveň má 
vysoké antimikrobiální, antibakteriální, antivirální, antifungální a antioxidační vlastnosti, 
dále působí proti parazitům, rakovinotvorným buňkám a chrání před nebezpečným 
zářením.

Lactoferrin využívaný v produktech ESSENS je získávaný zásadně z čerstvého bovinního 
mléka pomocí speciální technologie, čímž je zaručena jeho nejvyšší možná kvalita. 



ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
Doplněk stravy ESSENS LACTOFERRIN TABLETS díky speciální vazbě 
jodu a selenu významně zlepšuje terapeutické vlastnosti tablety.

• lactoferrin udržuje stálou a rovnoměrnou hladinu železa v organismu 
a pozitivně působí na imunitní systém

• jod a selen mají pozitivní vliv na imunitní systém, přispívají k ochraně 
buněk před oxidativním stresem, příznivě ovlivňují energetický 
metabolismus, regulují činnost štítné žlázy, chrání organismus proti 
radikálům kyslíku

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM 
Unikátní spojení lactoferrinu a panenského olivového oleje zajišťuje 
vysokou hydrataci, výbornou roztíratelnost a dokonalou penetraci masti.  

KDY APLIKOVAT ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM? 
• při poranění kůže
• při oparech, aftech a popraskaných koutcích úst
• pro zklidnění zarudnuté pokožky v okolí nosu při nachlazení

POUŽITÍ
Lehce vymáčkněte malé množství masti a vetřete na postižené místo. 
Mast se neoplachuje.

KDY UŽÍVAT ESSENS LACTOFERRIN TABLETS? 
• při intenzivních problémech zažívacího traktu (virové průjmy, 

alimentární nákazy, zklidnění při Crohnově chorobě, ulcerózní 
kolitidě, celiakii)

• při akutním nachlazení či chřipce
• prevence a ochrana organismu v průběhu ozařování u onkologických 

pacientů

DÁVKOVÁNÍ
1 - 2 tbl. denně během jídla. V případě problémů je možné přijmout 
až 5 tbl. denně podle potřeby.

Výrobek neobsahuje cukr, lepek ani laktózu.
Obsah balení: 30 tablet 
LACTOFERRIN TABLETS | 1 310 Kč

Obsah balení: mast 10 g 
LACTOFERRIN UNGUENTUM | 715 Kč


