TECHNISCHE FICHE

GluteoStop 90tab

ref.

7687

cnk

4198768

Productbeschrijving
Gluteostop® bevat een enzym dat efficiënt gluten kan afbreken tot
onschadelijke, verteerbare fragmenten.
Het kan een glutenvrij dieet niet vervangen en is niet bedoeld voor de
behandeling of preventie van coeliakie, tarweallergie of overgevoeligheid
voor gluten. GluteoStop® is alleen geschikt voor volwassenen.
Gluteostop® in dispenser bevat 30.000 eenheden PPI* van het enzym
prolyl-oligopeptidase (60mg) per tablet. De dispenser is ideaal voor thuis
en onderweg, en zorgt voor een gemakkelijke dosering. Dankzij de
beperkte omvang van de tabletten is een inname zelfs mogelijk zonder
water.
*PPI staat voor 'Protease Picomole International' en geeft de enzymactiviteit
aan.
Zie ook www.gluteostop.be

Kenmerken
Voedingssupplement

Ingrediënten
Prolyl-oligopeptidase 85,7%, vulstof: mikrocristallijne cellulose; vernet
carboxymethylcellulose; antiklontermiddelen: siliciumdioxide,
Calciumstearaat.
ZONDER
Suiker, lactose, fructose, gluten, zoetstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen,
dierlijke compoenten, genetisch gemodificeerde organismen.

Posologie
1 of 2 mini-tabletten juist voor of tijdens het eten

Actieve bestanddelen
1. Prolyl-oligopeptidase

Indicaties
Ondersteunt de afbraak van gluten bij personen die gluten moeilijk verteren

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. Bewaren op
kamertemperatuur tussen 15° en 25°C op een droge en donkere plaats.
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/100 g
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/tablet

%RI

x
x

Prolyl-oligopeptidase (mg)

60

Prijs
Aanbevolen publieksprijs: 29,60 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

Datum laatste wijziging

4/3/2022

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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