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Lactaza TABS x 100 tabl
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wiążąca: sorbitole, maltodekstryna, laktaza, substancja wypełniająca: celuloza, chlorek sodu, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Wartość odżywcza w 100 g:
Wartość energetyczna (energia) 1167 kJ/279 kcal
Tłuszcz 0,1 g

w tym wasy tłuszczowe nasycone 0,1 g

Węglowodany 57 g, w tym:

cukry 0 g
alkohole poliwodorotlenowe (poliole) 44 g

Błonnik 17 g
Białko 21 g
Sól 0,4 g

Masa netto
5 g

Charakterystyka
Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych.
LACTAZA TABS jest preparatem zawierającym laktazę (β-galaktozydazę) – enzym naturalnie występujący w organizmie człowieka, który
rozkłada laktozę (cukier mleczny) do glukozy i galaktozy, które następnie są wchłaniane do krwioobiegu. U osób z zaburzoną tolerancją

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/lactaza-tabs-x-100-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

laktozy produkcja tego enzymu jest zbyt mała i spożywanie produktów zawierających laktozę może powodować u nich dyskomfort ze
strony układu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 2 tabletki z każdym posiłkiem zawierającym laktozę. Tabletki należy popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Polska.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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