
Preflatine-OK 72tabl

TECHNISCHE FICHE

Preflatine-OK is een voedingssupplement op basis van het enzyme
alpha-galactosidase, gewonnen uit de schimmel Aspergillus niger.

Dit enzyme helpt complexe koolhydraten in voedingsmiddelen (zoals
granen, groenten, peulvruchten) te verteren waardoor het
gisitingsprocessen en gasvorming voorkomt.

 Productbeschrijving

Vulstof: microkristallijn cellulose, alpha-galactosidase poeder (150 mg-300
GALU/tablet), glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose,
hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, talk,
siliciumdioxide

 Ingrediënten

cnk5759ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Gemiddelde dosis: 1-2 tabletten bij het begin van de maaltijd innemen.
Deze gemiddelde dosis dient aangepast te worden aan het individu en in
functie van het gebruik van granen, groenten, peulvruchten en fruit.
1 tablet Preflatine-OK® bevat 150 mg of 300 GALU alpha-galactosidase
en staat in voor de vertering van 1 portie gasproducerende voeding.
1 portie:  of half kopje gekookte groenten
of 1 kopje rauwe groenten
of 1 snee bruin brood
of een handvol noten

 Actieve bestanddelen

1. Alpha-galactosidase

 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.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
Medisch advies is gewenst tijdens zwangerschap, lactatie en het gebruik bij
kinderen onder de 12 jaar.

2730976        

 Indicaties

Verbetert de vertering van complexe koolhydraten en helpt zo
gistingsprocessen en gasvorming te vermijden (1).
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Energie kJ 1003 3,93

               kcal 240 0,94

Vetten (g) <0,5 <0,5

Koolhydraten (g) 40,4 0,16

Eiwitten (g) 0,6 0,002

/100 g

Alpha-galactosidase (mg) 150

/tablet

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 16,05 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

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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