
Laryng Up Junior to unikalna kompozycja naturalnych składników: laktoferyny i witaminy C 
w postaci specjalnie opracowanej tabletki do ssania – NAP formuła.

Skład:
Substancja słodząca: sorbitol; laktoferyna (30 mg); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezu; witamina C (15 mg); aromat: aromat pomarańczowy.

Zawartość składników odżywczych:
1 tabletka zawiera:  4 tabletki zawierają:        

Laktoferyna 30 mg 120 mg
Witamina C 15 mg*  60 mg**

* 18,75% zalecanego dziennego spożycia.
** 75% zalecanego dziennego spożycia.

Laktoferyna – to białko naturalnie występujące w mleku, gdzie po raz pierwszy zostało wykryte. Laktoferyna to również jeden 
z bardzo ważnych składników mleka karmiącej matki. To właśnie między innymi dzięki zawartości laktoferyny przypisuje się mu 
tyle wyjątkowych właściwości. Laktoferyna występuje w naszym organizmie między innymi w ślinie, gdzie pełni wiele ważnych 
funkcji fizjologicznych. Dzięki specjalnie opracowanym technikom izolacji laktoferyny z mleka krowiego możemy już cieszyć się 
suplementami diety opracowanymi na jej bazie. 
Witamina C – jest ważnym składnikiem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz wykazuje działanie antyoksydacyjne.

Tabletki do ssania o smaku pomarańczowym



Zawartość opakowania:
16 tabletek do ssania pakowanych po 8 w blistrze. Masa netto ogółem: 35 g.

Sposób stosowania:
Ssać po 1 tabletce 4 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić przed 
światłem i wilgocią. Numer partii i data minimalnej trwałości podane na opakowaniu.

Uwagi:
Laryng Up Junior, podobnie jak wszystkie tabletki do ssania, może być podawany dzieciom powyżej 3. roku życia, które potra-
fią prawidłowo i bezpiecznie ssać tabletkę. Zaleca się, aby tabletki do ssania podawać dzieciom pod nadzorem osób dorosłych. 
Ze względu na specyficzną strukturę tabletki jej brzegi mogą być nieznacznie ukruszone, a na jej powierzchni można zaobserwo-
wać plamki. Nie stanowi to wady jakościowej produktu. Laryng Up Junior zawiera substancję słodzącą. Z uwagi na zawartość sor-
bitolu spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na białka mleka krowiego lub na którykolwiek ze składników preparatu. Podczas ciąży oraz w okresie karmienia 
piersią stosować po konsultacji z lekarzem.

Producent:
Farma-Projekt Sp. z o.o.
ul. Józefińska 2
30-529 Kraków

Miejsce wytwarzania:
CSI „Jedność”
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05-600 Grójec


