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Lactocontrol x 70 tabl powlekanych
 

Cena: 32,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 70 tabl

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancje wypełniające: sorbitol i mikrokrystaliczna celuloza; laktaza; substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu; składniki
otoczki: substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwnik E171.

Wartość odżywcza w 1 tabletce:

Wartość energetyczna - 3,7 kJ / 0,89 kcal
Tłuszcz - < 0,01 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - < 0,01 g
Węglowodany - 0,23 g

w tym cukry - 0 g
w tym poliole - 0,16 g

Błonnik - 0,1 g
Białko - < 0,01 g
Sól - 0 g

1 tabletka zawiera 4 500 jednostek FCC laktazy

Masa netto
1 tabletka : 345 mg

Charakterystyka
LACTOCONTROL to specjalistyczny suplement diety zawierający enzym laktazę. Osoby z nietolerancją pokarmową polegającą na
nieprawidłowym trawieniu mleka mają niedobór enzymu laktazy. Laktaza zawarta w Lactocontrol poprawia trawienie laktozy u osób
mających trudności z trawieniem laktozy.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać z każdym posiłkiem zawierającym laktozę. Preparat przeznaczony dla osób nietolerujących laktozę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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