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Lactocontrol x 30 tabl.
 

Cena: 21,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

LACTOCONTROL to suplement diety, który dzięki zawartości enzymu o nazwie laktaza, umożliwia
trawienie laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu osoby mające problem z trawieniem laktozy mogą
spożywać produkty mleczne. 

Skład:
 Substancje wypełniające: sorbitol i mikrokrystaliczna celulozo; laktaza; substancja przeciwzbryiająca:
stearynian magnezu; składniki otoczki: substancje zgęszczające:

hydroksypropylometylocelulozo i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, A barwnik E171.

 

Warto?? od?ywcza W 100 g produktu w 1 tabletce
T?uszcz  
- w tym kwasy        
t?uszczowe nasycone

 0,8 g

 0,8 g

<0,01 g

<0,01 g
W?glowodany  
- w tym cukry   
- w tym poliole

 66,4 g

 Og 

47,1 g

 0,23 g

 Og 

0,16 g
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B?onnik 30,2 g 0,1 g
Biako 1 g <0,01 g
Sól 0 g 0 g

 

Działanie:
Suplement diety charakteryzuje się wyjątkowym składem. Zawiera enzym – laktazę, odpowiadający
za trawienie laktozy, która występuje w mleku i produktach mlecznych. Brak bądź deficyt tego enzymu
sprawia, że laktoza zostaje nierozłożona i niewchłonięta. W związku z tym nie może przejść przez
ścianę jelita do naczyń krwionośnych, pozostaje w jelitach i zatrzymuje cząsteczki wody, które są
przyczyną występujących dolegliwości. Po przejściu do jelita grubego w wyniku działania bakterii
jelitowych, ulega fermentacji i powstają kwasy organiczne, czego efektem jest bębnica i nadmierne
gazy.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na składniki preparatu

Wskazania:
Preparat polecany jest do stosowania u osób z nietolerancją pokarmową w związku z nieprawidłowym
trawieniem mleka i deficytem enzymu – laktazy.

Sposób użycia:
Stosować doustnie. Zaleca się stosowanie 1 tabl. przed planowanym spożyciem posiłku,
zawierającym mleko.  

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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