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LACTAZA TABS 100 tabletek
 

Cena: 17,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

LACTAZA TABS, 100 tabletek

Lactaza Tabs to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawierający laktazę (beta-galaktozydazę) -
enzym naturalnie występujący w organizmie człowiek, który rozkłada laktozę (cukier mleczny) do glukozy i galaktozy, które następnie są
wchłanianie do krwioobiegu. U osób z zaburzoną tolerancją laktozy produkcja teo enzymu jest zbyt mała i spożywanie produktów
zawierających laktozę może powodować u nich dyskomfort ze strony układu pokarmowego. Enzym laktaza zawarty w preparacie
charakteryzuje się wysoką aktywnością w niskim pH (3,5-5,5), dzięki czemu jest w stanie efektywnie rozkładać laktozę w kwaśnym
środowisku żołądka.

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w nietolerancji laktozy. Dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych.

Zalecane spożycie: zaleca się spożywać 2 tabletki z każdym posiłkiem zawierającym laktozę. Tabletki nalezy popić wodą.

Składniki: substancja wiążąca: sorbitole, maltodekstryna, laktoza, substancja wypełniająca: celuloza, chlorek sodu, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

100g prouktu zawiera:

wartość energetyczna 1167kj/279kcal,
tłuszcz 0,1g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1g,
węglowodany 57g, w tym cukry 0g, alkohole wielowodorotlenowe (poliole) 44g, błonnik 17g, białko 21g, sól 0,4g.

2 tabletki zawierają: 4500 jednostek FCC* enzymu laktaza.
*Kodeks substancji chemicznych w żywności

Ważne wskazówki:
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Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w spośób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych.

Masa netto: 5g (100 tabletek)

Kraj pochodzenia: Polska

Producent:
Oleofarm Sp. z o.o.,
ul. Mokronoska 8,
52-407 Wrocław
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