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Tradycyjne krople wspomagające układ 
trawienny oraz odporność organizmu

do stosowania:
• przy stanach zapalnych żołądka i jelit  
• wspomagająco w trawieniu
• w stanach obniżonej odporności 
• w alergiach

Wyprodukowane na 

podstawie oryginalnej 

receptury farmaceuty  

Dr. Sandersa

TRADYCYJNY, NATURALNY, SKUTECZNY



MOLKUR® jest koncentratem, wyprodukowanym, na 
podstawie oryginalnej i opatentowanej receptury dr 
Sandersa, którego naturalne działanie i skuteczność 
oparta jest na ponad 90-letnim doświadczeniu stoso-
wania. Serwatka od dawien dawna uważana jest za 
wyjątkowo skuteczny środek do obrony przed infek-
cjami i wzmacniania układu odpornościowego. 

Podstawowym zadaniem MOLKUR® jest ochrona 
śluzówek jamy ustnej, żołądka i jelit oraz wspieranie 
flory bakteryjnej w jelitach. Układ trawienny człowie-
ka jest bardzo wrażliwym systemem, który narażony 
jest na wiele szkodliwych czynników. Jednym z nich 
jest np. terapia antybiotykami, której następstwem 
mogą być wzdęcia, ostre i przewlekłe biegunki oraz 
spowodowane zaburzeniami równowagi flory jelito-
wej dolegliwości żołądkowo–jelitowe.

MOLKUR® to jednocześnie skuteczny i przyjazny 
organizmowi preparat tworzony na bazie koncen-
tratu serwatki, bogaty w minerały, mikroelementy 
i kwas mlekowy, które mają za zadanie wspieranie 
mikroflory jelitowej. Sprawna i zdrowa flora jelito-
wa odpowiedzialna jest za oczyszczanie organizmu 
z niestrawionych resztek pokarmowych oraz za 
ochronę przed szkodliwymi dla zdrowia bakteriami 
(sprawuje funkcję ochronną organizmu). Sprawna  
i zdrowa flora jelitowa gwarantuje prawidłowo dzia-
łający system odpornościowy organizmu.

Dzięki MOLKUR® można w łagodny i naturalny sposób 
wspomagać organizm w leczeniu ostrych i przewle-
kłych dolegliwości, a jednocześnie wspierać odnowę 
naszej prawidłowej flory jelitowej. 

Galactopharm – specjalista w dziedzinie pro-
cesów pozyskiwania serwatki i kwasu mleko-
wego racemicznego.

Od ponad 80-ciu lat firma Galactopharm zaj-
muje się badaniami nad zastosowaniem pre-
paratów z koncentratu serwatki, z najwyższą 
zawartością kwasu mlekowego racemicznego. 
Już w 1923 roku zauważono pierwsze pozytyw-
ne efekty zastosowania naturalnej serwatki  
w przypadku leczenia bakteryjnych i wiruso-
wych infekcji. 



PRODUKCJA
W tworzeniu preparatu MOLKUR® stosuje się tylko 
najlepszej jakości serwatkę, która otrzymywana jest 
z wyjątkowo wartościowego mleka z letniego wypa-
su. Niezmiennie najwyższa jakość MOLKUR® zostaje 
zachowana dzięki stałej, precyzyjnej kontroli jako-
ści, prowadzonej w laboratoriach Galactopharm. Po 
wielokrotnej fermentacji z wykorzystaniem bakterii 
kwasu mlekowego i doprowadzeniu w odpowiednim 
procesie do jej skoncentrowania, z surowej serwatki 
powstaje pierwszy przedkoncentrat. W celu uzyska-
nia skutecznego preparatu, musi być on poddawany 
dalszej rafinacji. Po, co najmniej sześciomiesięcznym 
okresie dojrzewania, odbywającym się w specjalnie  
w tym celu przygotowanych zbiornikach, powstaje 
pełny koncentrat, sprawdzany następnie pod wzglę-
dem zgodności produktu z określonymi cechami 
przekazywanymi z pokolenie na pokolenie. Dopiero 
wówczas, gdy powstały koncentrat serwatki odpo-
wiada ścisłym wytycznym Galactopharm, może być 
stosowany jako gotowy preparat.

WŁAŚCIWOŚCI
Terapeutyczna jakość MOLKUR® opiera się na biologicz-
nych właściwościach składników koncentratu serwatki, 
takich jak: witaminy, substancje nieorganiczne i mikro-
elementy, jak i wysokiej zawartości (R)kwasu mlekowe-
go (racemicznego). MOLKUR® zawiera:

• Kwas mlekowy racemiczny (racemat)

• Witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6, kwas pantotenowy)

• Pierwiastki śladowe (mangan, miedz, cynk, kobalt)

• Minerały (żelazo, wapń, magnez, sód, potas, fosfo-
ran, siarczan)

• Biokatalizatory

MOLKUR® – KURACJA NATURALNA:
• Od 1923 roku produkowany na podstawie oryginal-
nej receptury farmaceuty i dietetyka dr Sandersa

• Skuteczna terapia śluzówki dzięki enzymowi kwasu 
mlekowego, zawartego w koncentracie serwatki

• Produkowane naturalnie bez sztucznych dodatków, 
bardzo dobrze przyswajalne

• Bezpieczne w stosowaniu i sprawdzone przez dzie-
siątki lat



MOLKUR® Z NAJLEPSZEJ SERWATKI 
MLEKA EKOLOGICZNEGO 

• Wielokrotna fermentacja za pomocą bakterii kwasu 
mlekowego i następnie poddanie procesowi skoncen-
trowania preparatu

• Uszlachetnienie koncentratu podstawowego po-
przez co najmniej 6-cio miesięczny okres dojrzewa-
nia i dzięki temu uzyskanie najwyższej skuteczności 
działania 

• Testowanie koncentratu – sprawdzenie podobieństw 
pozyskanego produktu z oryginalną recepturą (na 
podstawie cech charakterystycznych)

• Preparat zwiera: (R)Kwas mlekowy, witaminy z grupy B, 
minerały, mikroelementy, kwas ortowy, itd.

AKTYWACJA SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO 
W JELICIE CIENKIM TO: 

• Pozytywny wpływ na oskrzela, jamę nosową, gardło

• Regulacja systemu immunologicznego (nadczyn-
ność – np.: alergie, niedoczynność – np.: infekcje) 

• Wzmocnienie systemu odpornościowego, np. przy 
przewlekłych infekcjach

• Zwiększenie odporności śluzówek na substancje 
alergenne

• Wspomaganie przemiany metabolizmu komórkowe-
go śluzówek

• Zmniejszenie ryzyka stanów zapalnych

• Wysoka przyswajalność mikroelementów

• Regulowanie ruchliwości i ukrwienia jelit, jak i wy-
próżniania treści jelitowej

DZIAŁANIE (R)KWASU MLEKOWEGO:

• Likwiduje zarodki bakterii powodujących psucie

• Hamuje tworzenie zalążków chorobotwórczych

• Wspomaga odbudowę flory bakteryjnej jelit

• Wspomaga trawienie

• Działa odciążająco przy zaburzeniach przemiany      
materii

• Wzmacnia serce i wspomaga krążenie krwi



• Ma działanie wzmacniające przy stanach osłabienia
• Działa łagodząco przy schorzeniach skóry
• Chroni śluzówki
• Zawartość w preparacie – 10% (R)kwasu mlekowego

KWAS ORTOWY W MOLKUR® 
• Kwas ortowy jest biokatalizatorem, jego nazwa po-
chodzi od greckiego słowa Oros = Molke
• Uczestniczy w metabolizmie kwasu foliowego i wi-
taminy B12
• Chroni komórki wątroby (kuracja serwatką obniża 
próby wątrobowe)
• Kwas ortowy ma funkcję spowalniającą wprowa-
dzania magnezu do organizmu, dzięki temu znacznie 
lepiej podnosi poziom tego pierwiastka w kościach  
i wewnątrzkomórkowo

KIEDY STOSOWAĆ? 
• Infekcje (zapobieganie infekcjom grypowym) 
• Stany zapalne śluzówki 
• Fermentacyjna i gnilna dyspepsja oraz biegunki, wzdę-
cia, wymioty, zaparcia, refluks 
• Wspomaganie chorób wątroby
• Poprawa przemiany materii

DOZOWANIE I STOSOWANIE:
Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 3-4 x dziennie 30 - 40 
kropli po posiłkach.
Dzieci od 6 – 12 roku życia: 3-4 x dziennie 10 kropli 
po posiłkach.
Dzieci poniżej 6-go roku życia i niemowlęta: 3-4 x 
dziennie 5 kropli po posiłkach.

SKŁAD: 
Substancja czynna: koncentrat serwatki z mleka kwaś-
nego (max. 10% L(+) kwas mlekowy. Preparat nie za-
wiera: glutenu, sztucznych barwników i aromatów, 
środków słodzących i konserwujących. Preparat może 
zawierać śladowe ilości laktozy. Zawartość laktozy  
w produktach MOLKUR® jest tak niska, że nietoleran-
cja na te produkty jest niezwykle rzadko spotykana.  
W pierwszych dniach stosowania preparatu może wy-
stąpić zjawisko zwiększonego oczyszczania jelit. 



Sposób przyjmowania
Butelka z kroplomierzem powinna być lekko pochylona. 
W przypadku, gdy proces kropelkowania nie następuje 
od razu należy lekko popukać w dno butelki. MOLKUR® 
najlepiej jest przyjmować rano po przebudzeniu, w połu-
dnie po posiłku i wieczorem przed spoczynkiem.

Czas stosowania
Czas stosowania MOLKUR® jest zasadniczo nieogra-
niczony. 

Warunki przechowywania
Nie wymaga żadnych specjalnych warunków. Termin 
ważności odnosi się też do otwartego produktu, na-
wet jeżeli będzie on następnie dokładnie zamknięty.

Zawartość opakowania
MOLKUR® preparat jest dostępny w butelkach z kro-
plomierzem o pojemności 250 ml.

WSKAZÓWKA 
Wysoka jakość MOLKUR® jest zachowana dzięki 
stałej kontroli laboratoryjnej prowadzonej przez do-
świadczonych farmaceutów.

W przypadku produktów naturalnych, takich jak ten: 
zapach, smak i kolor produktu mogą odbiegać od wzor-
ca (materiału wyjściowego). Zmętnienie i osad na dnie 
(=laktoza) są naturalnymi zjawiskami, spowodowanymi 
wysokim stężeniem i przechowywaniem produktu.

Wyprodukowano przez: 
Galactopharm Dr. Sanders GmbH & Co. KG dla 

Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.  |  Polska
tel: 095 7365050  |  e-mail: biuro@mito-pharma.pl 
www.mito-pharma.pl

Wszystkie preparaty Galactopharm produkowane są 
zgodnie z GMP (zasada dobrej praktyki produkcyjnej), 
czyli wg ścisłego nadzoru procesu produkcji. Dzięki 
temu eliminowane są wszelkie zagrożenia dotyczące 
zanieczyszczenia preparatu obcymi substancjami che-
micznymi, czy szkodliwą mikroflorą. GMP gwarantuje 
skład preparatu zgodny z opracowaną recepturą, naj-
wyższą czystość oraz bezpieczeństwo stosowania.


