
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Производитель: 
Labomar S.p.A., 
Via N. Sauro, 35/I -31036, Истрана (ТВ), Италия

Держатель торговой марки:
Vegapharm GmbH, 
Chausseestr. 59 D, 10115, Берлин, Германия. 

Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей:

ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал),
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, 

БЦ «OLD SQUARE»,
 тел: +7 (727) 300 69 71, 

e-mail: cepheusmedical@gmail.com

СОСТАВ: каждая капсула содержит: 
активные вещества:
Лактоферрин 95%.............................................................105,26 мг
Фумарат железа (содержание железа – 1,05 мг)................3,18 мг                                                                             
вспомогательные вещества: 
крахмал, гидроксипропилметилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат.
Оболочка капсулы: желатин, диоксид титана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
рекомендуется в качестве БАД к пище как дополнительный источник лактоферрина и железа, необходимых для 
восполнения их недостатка.

Биологическая активная добавка к пище на основе лактоферрина и фумарата железа полезна в случае 
дефицита или повышенной потребности в этих питательных веществах. 
Лактоферрин - представляет собой гликопротеин, естественным образом присутствующий в молоке человека, 
участвует во всасывании, переносе и сохранении железа в организме, поддерживает иммунитет.
Железо - способствует образованию эритроцитов и повышению гемоглобина, а также предохраняет человека 
от переутомления, сонливости, стрессов и депрессий. Благодаря своей основной характеристике - 
железосвязывающему белку, лактоферрин может быть полезен в профилактике дефицита железа, часто 
встречающегося во время беременности. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
взрослым и детям старше 6 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100 г:
Белки                                                      45,7 г.
Жиры                                                      0,05 г.
Углеводы                                                47,42 г.
Энергетическая ценность                     1583 кДж / 373 ккал

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу и применять БАД в качестве замены разнообразного 
сбалансированного питания. Может применяться при беременности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА: без рецепта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА: 
По 15 капсул в блистере. По 2 блистера в картонной коробке вместе с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев. Не принимать по истечении срока годности.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
KZ.16.01.98.003.E.000076.02.20

12,51г



ҚҰРАМЫ: бір капсуласының құрамында
белсенді заттар:
Лактоферрин 95%........................................................105,26 мг
Темір фумараты (темірдің мөлшері – 1,05 мг)...............3,18 мг   
қосымша заттар: 
крахмал, гидроксипропилметилцеллюлоза, 
микрокристалдық целлюлоза, магний стеараты. 
Капсуланың қабығы: желатин, титан диоксиді.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ: 
тағамға биологиялық белсенді қоспа лактоферин мен темірдің қосымша көзі ретінде, олардың тапшылығын 
толықтыру үшін ұсынылады.  

Тағамға биологиялық белсенді қоспа лактоферрин мен темір фумараты негізіндегі қоспа осы қоректік заттарға 
қажеттілік тапшылық немесе жоғары болған жағдайда пайдалы. 
Лактоферрин - адам сүтінде кездесетін  табиғи гликопротеин, темірді байланыстыратын қабілеті бар. 
Лактоферрин организмде темірдің сіңуінде, тасымалдануында жəне сақталуында қатысады, иммунитетті 
қолдайды. 
Темір - эритроциттердің түзілуіне жəне гемоглобин деңгейінің артуына ықпал етеді, сондай-ақ, адамды шамадан 
артық шаршаудан, ұйқышылдықтан, күйзелістерден, депрессиядан қорғайды. Негізгі сипаттамасының 
арқасында - Темір байланыстырушы ақуыз, лактоферрин жүктілік кезінде жиі кездесетін темір тапшылығының 
алдын алуда пайдалы болуы мүмкін.

ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІ: 
ересектер мен 6 жастан асқан балаларға 1 капсуладан, күніне 2 рет, тағам ішу кезінде қабылдау қажет.

ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ (100 г):        
Ақуыздар   45,7 г
Майлар   0,05 г
Көмірсулар  47,42 г.
Энергетикалық құндылығы 1583 кДж / 373 ккал

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР: 
ББҚ құрамбөліктеріне асқан сезімталдық. 

ЕРЕКШЕ НҰСҚАУЛАР:
Ұсынылған тəуліктік мөлшерінен асырмау қажет. ББҚ алуан түрлі үйлесімді тамақтануды алмастыру үшін 
қолдануға болмайды. Жүктілікте жəне бала емізу кезеңінде қолдану  алдында дəрігермен кеңесу қажет.

БОСАТЫЛУ ШАРТТАРЫ: рецептсіз.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ: жарық түспейтін жерде, 25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет!

ШЫҒАРЫЛУ ТҮРІ ЖƏНЕ ҚАПТАМАСЫ: 
15 капсуладан блистерде. 2 блистерден мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен 
бірге картон қорапқа салынған.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 36 ай. Жарамдылық  мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУТУРАЛЫ КУƏЛІК:
KZ.16.01.98.003.E.000708.09.20

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 

ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІ ҚОСПА

Өндіруші:
Labomar S.p.A., 
Via N. Sauro, 35/I -31036, Истрана (ТВ), Италия

Сауда белгісінің иесі:
Vegapharm GmbH, 
Chausseestr. 59 D, 10115, Берлин, Германия. 

Тұтынушылардан шағым-талаптарды 
қабылдауға өкілетті ұйым:

«Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медикал)
050000, ҚР, Алматы қ, Панфилов көшесі, 98 үй, 

«OLD SQUARE» БО
 тел: +7 (727) 300 69 71, 

e-mail: cepheusmedical@gmail.com

Лактоферрин + Темiр
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