TECHNISCHE FICHE

Lactose-OK 18tabl

ref.

7682

cnk

4167334

Productbeschrijving
LACTOSE-OK is een voedingssupplement dat exogene lactase, gewonnen
uit gist (Aspergillus oryzae), aanbrengt. LACTOSE-OK bevordert de
vertering van lactose bij personen die lactose moeilijk verteren. Bij
lactose-intolerantie.
18 tabletten (4500FCC/tab)

Kenmerken
Voedingssupplement

Ingrediënten
Maïssiroop; maltodextrine; lactase poeder (45mg/tab.); bindmiddel:
natriumalginaat, havervezels (Avena sativa L. √ zonder gluten);
palmstearine; glansmiddel: acaciagom; emulgator: glycerine;
anti-klontermiddel: talk; verdikkingsmiddel: carrageen

Posologie
We raden aan om 1 tablet LACTOSE-OK in te nemen om een hoeveelheid
van 16 g lactose te verteren (equivalent aan 1 groot glas melk). 1 tablet
bevat 4500 FCC (Food Chemical Codex). De tablet kan ingeslikt worden
juist voor de maaltijd of bij het eten van voedingsmiddelen met lactose.
Deze gemiddelde dosis dient aangepast te worden aan het individu en in
functie van het gehalte aan lactose in het voedingsmiddel.
Niet meer dan 6 tabletten per dag gebruiken.

Actieve bestanddelen
1. Lactase

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

Voorzorgsmaatregelen
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. Deze tabletten kunnen kleurvariaties vertonen. Dit heeft
geen invloed op hun kwaliteit, maar is te wijten aan het natuurlijke karakter
van de ingrediënten. Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur tussen 15° en 25°C op een droge en
donkere plaats

nv REVOGAN · Landegemstraat 1· 9031 Drongen · Tel 09/ 280 90 60 · Fax 09 282 98 73 · info@revogan.be · www.revogan.be

TECHNISCHE FICHE

Lactose-OK 18tabl
Analyse
/100 g
Energie kJ
kcal

/tabl

%RI

x
x

Lactase (mg)

4500 FCC

Prijs
Aanbevolen publieksprijs: 9,50 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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