
Składniki w dziennej porcji preparatu   1 tabletka 2 tabletki
Laktoferyna           100 mg 200 mg
Propolis (ekstrakt z żywicy propolisu)    50 mg 100 mg
Witamina C 24 mg (30% RWS)         48 mg (60% RWS)
Cynk 5 mg (50% RWS)            10 mg (100% RWS)
Selen 27,5 mcg (50% RWS)     55 mcg (100% RWS)

Laktistim to unikalny produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia i osób dorosłych zawierający laktoferynę, 
propolis (ekstrakt z żywicy propolisu), witaminę C, cynk i selen, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego*.
Laktoferyna to białko występujące naturalnie m.in. w mleku, łzach oraz ślinie. Posiada silne właściwości wiążące jony 
żelaza, co uniemożliwia patogennym bakteriom wykorzystanie ich do rozwoju. Dzięki temu laktoferyna stanowi 
niezwykle ważny element układu odpornościowego. Do jej wytwarzania używany jest surowiec dostarczany jedynie od 
sprawdzonych dostawców, co gwarantuje świeżość i wysoką jakość produktu końcowego. Laktoferyna pozyskiwana jest 
w procesie podwójnej �ltracji, dzięki czemu charakteryzuje się najwyższą czystością (jest regularnie badana pod kątem 
zawartości zanieczyszczeń).
Propolis (ekstrakt z żywicy propolisu) to mieszanina substancji produkowana przez pszczoły, w skład której wchodzić 
mogą m.in. substancje żywiczne, pyłek kwiatowy i wosk pszczeli. Propolis wykorzystywany jest przez pszczoły jako 
naturalny środek o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych, co chroni je przed 
różnymi infekcjami.
Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym.
Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja do spożycia:
- dzieci powyżej 3. do 10. roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie
- dzieci powyżej 10. roku życia i dorośli: 1-2 tabletki do ssania dziennie.
Składniki:
Substancje wypełniające: sorbitole; laktoferyna (z mleka krowiego); substancja słodząca: ksylitol; substancja
wypełniająca: celuloza (mikrokrystaliczna); ekstrakt z żywicy propolisu DER 4:1; witamina C (kwas L-askorbinowy);
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; aromat; cynk (tlenek cynku); selen (selenometionina); substancja słodząca: sukraloza.

RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości. Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży 
i karmiącym piersią. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 
Laktistim zawiera substancje słodzące. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia 
pszczelego. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować 
się z lekarzem.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i bezpośrednim 
działaniem słońca. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość opakowania:
30 tabletek do ssania.
Masa netto: 23,2 g


	Pusta strona

