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Laktoferin je večnamenski protein iz družine transferin, ki se naravno pojavlja v človeškem 
telesu, kjer nastopa v organizmu kot ena od vodilnih komponent imunskega sistema. 
Do danes še ni bilo odpornosti proti laktoferinu, kar pomeni, da je nenehno učinkovit. 
V človeškem telesu se izloča preko žleze, kot so mleko, slina, solze, žolč, najdemo ga 
tudi v krvni plazmi in nevtrofilcih. Najvišja koncentracija laktoferina je prisotna v prvem 
mleku po rojstvu sesalcev.

Laktoferin ima veliko dejavnost in pozitivne učinke na človeško telo. Njegova glavna 
naloga je, da se veže in ohranja stalno in enotno raven železa v telesu. Hkrati ima visoko 
bakterijsko, antibakterijsko, protivirusno, protiglivično in antioksidativno lastnost, deluje 
tudi proti zajedavcem, rakavih celicah in varuje pred škodljivim sevanjem.

Laktoferin, uporabljen v ESSENS izdelkih, je pridobljen od prve molže kravjega mleka 
takoj po skotitvi teleta; kar zagotavlja najvišjo možno kakovost.



ESSENS LACTOFERRIN TABLETE
zahvaljujoč posebni vezavi joda in selena, prehransko dopolnilo ESSENS 
LACTOFERRI TABLETE znatno izboljšujejo terapevtske lastnosti tablete.

• laktoferin ohranja enotno raven železa v telesu in ima pozitiven 
vpliv na imunski sistem

• jod in selen pozitivno vplivata na imunski sistem, pomagata pri 
zaščiti celic pred oksidativnim stresom, pozitivno vplivata na 
energijo metabolizma, uravnavata delovanje žleze ščitnice, ščitita 
pred kisikovimi radikali

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM 
Edinstvena kombinacija laktoferina in deviškega oljčnega olja zagotavlja 
visoko vlaženje, odlično mazljivost in odlično se vpija.  

KDAJ UPORABITI ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM? 
• poškodbe kože
• herpes, afte in razpokani kotički ust
• pomirja pordelo kožo okrog nosu, v času prehlada

UPORABA
Nežno stisnite majhno količino mazila in drgnite prizadeto območje.
Mazila ne izpirajte.

KDAJ UPORABIT ESSENS LACTOFERRIN TABLETE? 
• med intenzivnimi prebavnimi težavami (virus, driska, okužba, umiritev 

Crohnove bolezni, ulcerozni kolitis, celiakija)
• akutni prehlad ali gripa
• zaščita telesa med obsevanjem pri bolnikih z rakom

DOZIRANJE
1-2 tableti, med obrokom, na dan. V primeru težav se lahko vnos 
poveča do 5 tablet na dan, če je treba.

Izdelek ne vsebuje sladkorja, glutena ali laktoze.
Embalaža vsebuje: 30 tablet 
LACTOFERRIN TABLETS | 50 €

Embalaža vsebuje: 10 mg mazila 
LACTOFERRIN UNGUENTUM | 29,10 €


