Descubra de
novo o prazer
de comer
produtos
lácteos!

Conselhos de utilização
Tomar um comprimido com um copo de água antes de cada
refeição ou antes de consumir um produto que contenha lactose.
4500FCC é a dose reconhecida para a digestão de uma refeição
com uma quantidade média de lactose.
Adequado para crianças a partir dos 36 meses.
Varie a quantidade tomada de acordo com as suas necessidades e
o teor de lactose dos alimentos que ingere (ver folheto).

Recomendações
Este produto é um suplemento alimentar, não pode substituir um
regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
A tolerância à lactose varia de pessoa para pessoa. Saiba mais
sobre o papel desta substância na sua dieta.
Manter fora do alcance das crianças.
Mulheres grávidas ou lactantes: peça conselho ao seu médico.
Mantenha longe da luz, calor e humidade.

Composição
Inulina de Agave*, Lactase, amido de Arroz*.
* = ingredientes de Agricultura Biológica.
100% dos ingredientes agrícolas são
provenientes de agricultura biológica.
Informação nutricional por comprimido:
Lactase 4500fcc
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DIFICULDADE DE DIGESTÃO, DORES DE BARRIGA, INCHAÇO E
CÃIBRAS ABDOMINAIS, DIFICULDADES DE TRÂNSITO INTESTINAL,
DORES DE CABEÇA?... ESTE DESCONFORTO PODE DEVER-SE A
UMA INTOLERÂNCIA À LACTOSE
A intolerância à lactose (o principal açúcar do leite) deve-se a uma deficiência do corpo em segregar
uma enzima chamada lactase. Essa carência pode causar dificuldades digestivas. A suplementação
externa de lactase melhora a digestão da lactose em indivíduos com dificuldade em digeri-la.

AS VANTAGENS DO DIGELACT 4500
MELHORA A DIGESTÃO DA LACTOSE
Ajuda à digestão da lactose (produtos lácteos ou
todos os alimentos que contenham leite) e combate
os sintomas associados: inchaço, diarreia, dor
abdominal e cãibras...

EFICAZ DESDE A PRIMEIRA TOMA
Tomar um comprimido antes de comer um produto
lácteo compensa imediatamente a deficiência de
lactase do seu organismo.

1 COMPRIMIDO POR REFEIÇÃO
Com uma dosagem de 4500 FCC por comprimido,
um comprimido é suficiente para uma refeição com
alimentos contendo lactose. No caso de uma
refeição rica em lactose (molho bechamel + produtos
lácteos + queijos...), é aconselhável aumentar a
ingestão para 2 ou 3 comprimidos antes da refeição.
Até o momento, não se conhecem riscos de
sobredosagem.

FÓRMULA SEM GLÚTEN
Ao contrário de outros produtos, o DIGELACT 4500
não contém maltodextrina de trigo (glúten).

CERTIFICAÇÃO BIOLÓGICA
DIGELACT 4500 é o único suplemento dietético,
com lactase, com certificação BIO (de acordo com
os padrões europeus e americanos).

GARANTIA NÃO-OGM
DIGELACT 4500 é formulado com uma enzima com
garantia não-GMO.

UMA SOLUÇÃO ECONÓMICA
O DIGELACT 4500 tem uma embalagem económica
de 60 comprimidos. Preço de venda recomendado:
16,90€ a 18€ com um custo de +/- 0,28€ por toma!
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