
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Kolzym krople 15 ml
 

Cena: 28,89 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Solinea

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Kolzym krople 15 ml

Kolzym - suplement diety zawierający enzym laktazę. Produkt przeznaczony dla noworodków, niemowląt.

Skład Kolzym krople 15 ml

Syrop glukozowy, laktaza neutralna, sacharoza, woda, laktaza kwa?na. Enzymy

pochodzenia naturalnego: laktaza kwa?na z wyci?gu grzyba Aspergillus oryzae i

laktaza neutralna z wyci?gu dro?d?y Kluyveromyces lactis.

Sk?adniki 5 kropli 6 kropli 8 kropli 9 kropli 12 kropli
Laktaza
kwa?na

1,4 mg 1,8 mg 2,3 mg 2,6 mg 3,4 mg

Laktaza 25,3 mg 30,4 mg 40,5 mg 45,5 mg 60,7 mg
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neutralna

Masa netto

15 ml

W?a?ciwo?ci sk?adników

Laktaza odpowiada za hydroliz? cukru mlecznego - laktozy do monocukrów: glukozy i

galaktozy, które s? ?atwiej wch?aniane przez organizm.

Zalecane dzienne spo?ycie

Wiek dziecka ilo?? kropli przypadaj?ca na jeden
posi?ek

od 0 do 2 tygodnia 5 kropli

od 3 do 4 tygodni 6 kropli

od 1 do 2 miesi?ca 8 kropli

od 3 do 4 miesi?ca 9 kropli

Powy?ej 4 miesi?ca 12 kropli

Wstrz?sn?? przed u?yciem.

Karmienie piersi?: Po odmierzeniu na ?y?eczk? odpowiedniej ilo?ci kropli (zgodnie z

tabel?), poda? dziecku do spo?ycia bezpo?rednio przed rozpocz?ciem karmienia

piersi?.

Mleko modyfikowane: Przygotowa? mleko zgodnie z zaleceniami producenta. Krople

doda? zgodnie z tabel? do mleka o temperaturze w?a?ciwej do podania, wstrz?sn?? i
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poda? dziecku. Nie nale?y przechowywa? niespo?ytego mleka.

Mleko do pó?niejszego wykorzystania (pokarm naturalny): Do odci?gni?tego mleka

doda? 4 krople Kolzymu i wstawi? do lodówki na minimum 4 godziny. Przed u?yciem

podgrza? mleko do temperatury w?a?ciwej do podania. Nie nale?y przechowywa?

niespo?ytego mleka. Ze wzgl?du na pH pokarmu, Inkubacj? pokarmu naturalnego z

preparatem Kolzym cechuje wysoka aktywno?? laktazy mleka zast?pczego - laktazy

kwa?nej. Zapewnia to rozk?ad laktozy zawartej w pokarmie.

Informacje dodatkowe Kolzym krople 15 ml

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka w trakcie stosowania preparatu Kolzym należy skontaktować się z
lekarzem.
Zużyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia opakowania.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny
Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
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