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Lactoferrin je multifunkčný proteín z rodiny transferínu a prirodzene sa vyskytuje 
v ľudskom tele, kde pôsobí ako jedna z predných zložiek imunitného systému 
organizmu. Na lactoferrin doposiaľ nevznikla rezistencia, tzn., že je neustále účinný. 
V ľudskom tele je zastúpený v exokrinných sekrétoch, ako sú mlieko, sliny, slzy, žlč, 
ale predovšetkým v krvnej plazme a neutrofiloch. Najvyššia koncentrácia lactoferrinu 
sa vyskytuje v prvom mlieku po pôrode savcov.

Lactoferrin má širokú aktivitu a pôsobí pozitívne na ľudský organizmus. Jeho hlavnou 
funkciou je viazať a udržiavať stálu a rovnomernú hladinu železa v tele. Zároveň má 
vysoké antimikrobiálne, antibakteriálne, antivírusové, antifungálne a antioxidačné 
vlastnosti, ďalej pôsobí proti parazitom, rakovinotvorným bunkám a chráni pred 
nebezpečným žiarením.

Lactoferrin využívaný v produktoch ESSENS je purifikovaný zásadne z prvého nádoja 
kravského mlieka bezprostredne po pôrode teľaťa, tým je zaručená jeho najvyššia 
možná kvalita. 



ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
Výživový doplnok ESSENS LACTOFERRIN TABLETS vďaka špeciálnej 
väzbe jódu a selénu významne zlepšuje terapeutické vlastnosti tablety.

• lactoferrin udržuje stálu a rovnomernú hladinu železa v organizme 
a pozitívne pôsobí na imunitný systém

• jód a selén majú pozitívny vplyv na imunitný systém, prispievajú 
k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom, priaznivo ovplyvňujú 
energetický metabolizmus, regulujú činnosť štítnej žľazy, chránia 
organizmus proti radikálom kyslíka

ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM 
Unikátne spojenie lactoferrinu a panenského olivového oleja zaručuje 
vysokú hydratáciu, výbornú roztierateľnosť a dokonalú penetráciu masti.  

KEDY APLIKOVAŤ ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM? 
• pri poranení pokožky 
• pri oparoch, aftoch a popraskaných kútikoch úst
• pre upokojenie začervenanej pokožky v okolí nosa pri nachladnutí

POUŽITIE
Zľahka vytlačte malé množstvo masti a votrite na postihnuté miesto. 
Masť sa neoplachuje.

KEDY UŽÍVAŤ ESSENS LACTOFERRIN TABLETS? 
• pri intenzívnych problémoch zažívacieho traktu (vírusové hnačky, 

alimentárne nákazy, upokojenie pri Crohnovej chorobe, ulceróznej 
kolitíde, celiakii)

• pri akútnom nachladnutí či chrípke
• prevencia a ochrana organizmu v priebehu ožarovania u onkologických 

pacientov

DÁVKOVANIE
1 - 2 tbl. denne počas jedla. V prípade problémov možno prijať až 5 
tbl. denne podľa potreby.

Výrobok neobsahuje cukor, lepok ani laktózu. 
Obsah balenia: 30 tabliet 
LACTOFERRIN TABLETS | 54,60 €

Obsah balenia: masť 10 mg 
LACTOFERRIN UNGUENTUM | 28,60 €


