TECHNISCHE FICHE

Lactose-OK 150gel

ref.

5753

cnk

2589513

Productbeschrijving
Lactose-OK is een voedingssupplement dat exogene lactase, een enzym
gewonnen uit Aspergillus oryzae, aanbrengt.
Helpt bij de vertering van lactose in melk en melkprodukten. Bij
lactose-intolerantie.

Kenmerken
Voedingssupplement

Ingrediënten
Lactase (uit Aspergillus oryzae), anti-agglomeraatstoffen:
magnesiumstearaat, siliciumdioxide, omhulsel van plantaardige oorsprong
(cellulosederivaat).

Posologie
Gemiddelde dosis:
Om een hoeveelheid van 24g lactose te verteren (equivalent aan 2 glazen
melk) wordt aangeraden 2 gelules in te slikken, voor de maaltijd.
De gemiddelde dosis dient aangepast te worden aan het individu en het
gehalte aan lactose in de voeding. Het is aanbevolen advies in te winnen
over de rol van deze stof in de voeding.
De gelules mogen geopend en gemengd worden met voedingsmiddelen.
Het kan ook gebruikt worden bij zuigelingen, baby's en kinderen.

Actieve bestanddelen
1. Lactase

Indicaties
Verbetert de vertering van lactose bij personen die lactose moeilijk verteren
(1)

Voorzorgsmaatregelen
Er is geen interactie met andere medicijnen.
Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
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TECHNISCHE FICHE

Lactose-OK 150gel
Analyse
/100 g

/gelule

1498

,

357

,

Vetten (g)

0,08

,

Koolhydraten (g)

83,2

,

Eiwitten (g)

5,86

Energie kJ
kcal

%RI

,

Lactase (mg)

353 (3300 FCC)

Prijs
Aanbevolen publieksprijs: 36,28 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

Datum laatste wijziging

2/3/2022

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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