
Optimun sprej Monsea
Výťažok z kolostra obsahujúci PRP

Klinické štúdie Optimun sprej



Optimun sprej

• patentovaný komplex viac ako 80 druhov PRP proteínov

• 3x viac PRP proteínov ako Monsea Kolostrum (až 14,5 %)

• patentovaná metóda izolácie a spracovania vysokotlaková chromatografia



Kedy Optimun sprej použiť

• vírusové, bakteriálne a mykotické infekcie

• alergie, astma

• autoimunitné ochorenia (atopický ekzém)

• neurodegeneratívne ochorenia

• chronická únava

• registrovaný ako liek na terapiu AIDS v Keni a Nigérii



RPR

PRP majú jedinečnú schopnosť modulovať aktivitu IS (imunitný syetém), zvýšiť jeho aktivitu v čase vypätia, k akému 
dochádza počas infekcie, či zranenia a znížiť jeho aktivitu ak je táto situácia IS zvládnutá. Ak je infekcia odhalená 
pátračskými imunitnými bunkami, IS vysiela signály na mobilizáciu ostatných zložiek IS pre boj s infekciou. PRP 
sú jedny z prvých signálov, ktoré sú v čase na miesto zápalu, či infekcie vyslané. A neskôr, keď je záťažová situácia 
zvládnutá, sú PRP opäť jedny z prvých signálnych molekúl vyslaných pre downreguláciu zápalového procesu  
v odpovedi na infekciu.



Inovatívna forma podania v spreji

• lepšie vstrebávanie

• rýchly účinok už do 24 hodín

• eliminuje straty účinných látok v dôsledku trávenia, nezaťažuje žalúdok

• má príjemnú vanilkovú chuť

• zbavený kazeínu vhodné pre pacientov s alergiou na mlieko, laktózovou intoleranciou, celiatikov  a  diabetikov 

• prvýkrát na Slovensku, prvýkrát v Európe



Účinok Optimun spej štúdia

• u pacientov so sezónnymi alergiami a potravinovými alergiami



Účinok Optimun spej štúdia

• u imunokompromitovaných pacientov (HIV)



Odporúčané dávkovanie

• Sprejujte priamo do úst. Ak chcete dosiahnuť najlepší možný účinok, 
aplikovanú látku podržte pred prehltnutím v ústach približne 30 sekúnd.

DOSPELÝ
• Udržiavacia dávka: 4 vstreknutia dvakrát denne
• Okamžitá pomoc (v prípade prepuknutia symptómov): 4 vstreknutia 4-krát denne

 DETI
• Okamžitá pomoc: 2 vstreknutia 4-krát denne.
• Udržiavacia dávka (v prípade prepuknutia symptómov): 2 vstreknutia dvakrát denne
 
Sprej Monsea Optimun je vhodný pre dospelých a detských pacientov v každom veku.  
Deti obyčajne užívajú polovicu odporúčanej dávky pre dospelých. 
 
NEVHODNÉ PRE TEHOTNÉ ŽENY



Vhodný pri

Alergii na mlieko

• Kazeín a iné veľké mliečne proteíny boli zo zloženia spreja Monsea Optimun odstránené, takže samotný výrobok 
by mal byť dobre tolerovaný aj jedincami s IgG alebo IgE sprostredkovanými alergiami na mliečne produkty.

Cukrovke
• Okrem laktózy sa v spreji Monsea Optimun (70 ml) nenachádzajú žiadne ďalšie cukry. Vzhľadom na to, že glykemický

index laktózy je pomerne nízky, má len malý účinok na hladinu krvného cukru, takže sprej Monsea Optimun môžu 
bezpečne užívať aj diabetici. Na druhej strane sprej Monsea Optimun pôsobí ako modulátor imunitného systému, 
a preto sa práve u pacientov s cukrovkou odporúča jeho používanie. 

Celiakii
• Sprej Monsea Optimun neobsahuje glutén, preto ho môžu bezpečne používať aj pacienti s celiakiou.

Intolerancii laktózy
• Sprej Monsea Optimun obsahuje laktózu (približne 70 mg laktózy na 2,5 ml alebo v štyroch vstreknutiach). 

Táto dávka je pod hladinou 80 mg, ktorá je potrebná na spustenie nežiaducej reakcie u pacientov s intoleranciou 
laktózy. Na základe vedeckých podkladov sa dospelo k záveru, že PRP molekuly v spreji Monsea Optimun v konečnom 
dôsledku pomáhajú danému organizmu vytvárať vlastnú laktózu.


