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Kolzym krople 15 ml
 

Cena: 27,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Krople

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Syrop glukozowy, laktaza neutralna, sacharoza, woda, laktaza kwaśna.
Enzymy pochodzenia naturalnego: laktaza kwaśna z wyciągu grzyba Aspergillus oryzae i laktaza neutralna z wyciągu drożdży
Kluyveromyces lactis.

5 kropli zawiera:

Laktaza kwaśna - 1,4 mg*
Laktaza neutralna - 25,3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 15 ml

Charakterystyka
Kolzym to suplement diety zawierający enzym laktazę.
Laktaza odpowiada za hydrolizę cukru mlecznego - laktozy do monocukrów: glukozy i galaktozy, które są łatwiej wchłaniane przez
organizm.Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi związanymi z nietolerancją laktozy zawartej w
pożywieniu. Obecność dwóch rodzajów laktazy - kwaśnej i neutralnej w preparacie Kolzym, zapewnia wysoką aktywność obu enzymów
w szerokim zakresie pH (pH żołądka i mleka).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Kolzym może być stosowany zarówno podczas karmienia piersią jak i mlekiem modyfikowanym.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, podawać do każdego posiłku w następujący sposób:
Od 0 do 2 tygodni: 5 kropli
Od 3 do 4 tygodni: 6 kropli
Od 1 do 2 miesięcy: 8 kropli
Od 3 do 4 miesięcy: 9 kropli
Powyżej 4 miesiąca: 12 kropli
Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej – do 25°C, w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu. Chronić przed światłem i
bezpośrednim działaniem słońca. Nie zamrażać.

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala 1
21-003 Ciecierzyn

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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