
LACTYFERRIN DEFENSE ORAL      
Tomar 1 ampola de Lactyferrin 2-3 vezes ao dia. 

Tomar 10ml da solução 2-3 vezes ao dia.  

Bochechos com LACTYFERRIN DEFENSE Colutório

São recomendados bochechos e gargarejos com Lactyferrin Colutório 3 vezes ao dia, 

após as refeições e escovagem de dentes com Dentyses Perio pasta de dentes ou 

Dentyses Whitening Pasta de dentes. O método é descrito a seguir:

a) Colocar uma dose de Lactyferrin Colutório na boca

b) Inclinando a cabeça para trás, deixar a solução em contacto com a garganta

c) Abrir ligeiramente a boca e expirar lentamente pela boca deixando o ar borbulhar 

através da solução na garganta fazendo um “ah”

d) Cuspir a solução após uns segundos

e) O proceso pode repetir-se até 5 vezes ao dia

GOTAS NASAIS LACTYFERRIN DEFENSE 
Aplicar Lactyferrin Nasal gotas 3 vezes ao dia em cada narina

Conselhos simples para a prevenção da pneumonia 
de Wuhan



IMPORTANTE: 
Uma vez que os vírus e as bactérias se alojam na faringe e no nariz, a solução 
Lactyferrin Colutório pode eliminá-los localmente, conseguindo assim prevenir a 
infecção. Este método é simples, eficaz e fácil de executar. No entanto é 
imprescindível ser constante.

BLEPHA DEFENSE SPRAY PARA PÁLPEBRAS
Aplicar Blepha sobre as pálpebras.

1. Pulverizar Blepha Defense sobre as pálpebras fechadas, com 1-2 pulverizações a 

cerca de 10cm de distância do olho. Na primeira utilização, realizar 3-4 pulverizações 

até se verificar a saída de produto.

2. De seguida, espalhar o produto com auxílio de uma compressa. Massajar com 

suavidade, com especial ênfase na borda da pálpebra (zona das pestanas) para 

remover escamas.

3.  É recomendado utilizar Blepha Defense 2 vezes ao dia (manhã e noite).

                                  
                                                 PASTAS DE DENTES 

Elevado conteúdo em Lactoferrina.

• Dentyses Perio

• Dentyses Whitening

Aplicar uma quantidade suficiente de pasta sobre a escova de dentes. Escovar os 

dentes durante pelo menos 2 ou 3 minutos, idealmente após as refeições e antes de 

se deitar.

LACTYFERRIN SANITIZER GEL DE MÃOS HIGIENIZANTE
Aplicar Lactyferrin gel desinfetante de mãos sempre que necessário.


