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Στο γάλα
Βήµα 10 Προσθέστε 5 σταγόνες LACTEEZE σ' ένα λίτρο γάλα
Βήµα 20 Ανακατέψτε καλά και αφήστε το γάλα στο ψυγείο για 24 ώρες πριν το καταναλώσετε (∆ιασπάται 70-80% της λακτόζης)
Εάν θέλετε να διασπάσετε περισσότερη λακτόζη, µπορείτε να αυξήσετε τον αριθµό των σταγόνων ή να αφήσετε
το γάλα στο ψυγείο για περισσότερη ώρα
Στο θηλασµό
Βήµα 10 Εξάγετε 1-2 κουταλιές της σούπας µητρικού γάλακτος σ' έναν αποστειρωµένο περιέκτη
Βήµα 20 Προσθέστε 4 σταγόνες LACTEEZE στον περιέκτη
Βήµα 30 ∆ώστε το µίγµα στο µωρό και συνεχίστε κανονικά µε τον θηλασµό
Στο µητρικό γάλα που έχει εξαχθεί µε θήλαστρο
Βήµα 10 Προσθέστε 4 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστού (όχι καυτού) µητρικού γάλακτος που έχει εξαχθεί µε θήλαστρο
Βήµα 20 Ανακινήστε καλά και περιµένετε 30 λεπτά πριν την κατανάλωσή του. Μην το ψύχετε. Με τον τρόπο αυτό θα
διασπαστεί περίπου το 90% της λακτόζης.
Εναλλακτικά, µπορείτε να προσθέσετε 2 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστού µητρικού γάλακτος, ανακινήστε καλά και
περιµένετε 5 λεπτά πριν το ψύξετε για 4 ώρες πριν την κατανάλωσή του. Με τον τρόπο αυτό θα διασπαστεί περίπου το 80%
Στα βρεφικά γάλατα (φόρµουλες)
Βήµα 10 Προσθέστε 4 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστού βρεφικού γάλακτος (όχι καυτό, περίπου 30-40οC),
Βήµα 20 Ανακινήστε καλά και περιµένετε για 30 λεπτά πριν την κατανάλωσή του. Μην το ψύχετε. Με τον τρόπο αυτό θα
διασπαστεί περίπου το 80% της λακτόζης.
Εναλλακτικά µπορείτε να προσθέσετε 2 σταγόνες LACTEEZE ανά 50ml ζεστου βρεφικού γάλακτος, ανακινήστε καλά και
περιµένετε 5 λεπτά πριν το ψύξετε για 4 ώρες πριν την κατανάλωσή του. Με τον τρόπο αυτό θα διασπαστεί περίπου το 60%
της λακτόζης.
Παρατήρηση:
Ταχύτερη και µεγαλύτερη ποσοστιαία διάσπαση της λακτόζης, επιτυγχάνεται µε την αύξηση του αριθµού των σταγόνων
ή/και µε την αύξηση της ώρας παραµονής του µίγµατος σε ενεργή κατάσταση ζύµωσης
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CHILDREN’S
ΜΑΣΩΜΕΝΑ ∆ΙΣΚΙΑ

∆οσολογία πριν την κατανάλωση τροφών που περιέχουν λακτόζη (γάλα, τυρί, πίτσα κτλ.)
Βήµα 1ο Μασήστε ή καταπιείτε 1-3 ταµπλέτες ακριβώς πριν τη κατανάλωση γαλακτοκοµικών
προϊόντων
Η δράση των δισκίων είναι παροδική και διαρκεί το µέγιστο 1 ώρα. Επαναλάβετε τη δόση έαν
συνεχίζετε την κατανάλωση και µετά την έλευση 1 ώρας από τη λήψη της αρχικής δόσης.
Όσο πιο πολλά γαλακτοκοµικά καταναλώνετε τόσο περισσότερο LACTEEZE χρειάζεται να λάβετε.
Οποιαδήποτε πλεονάζουσα ποσότητα θα αποβληθεί από τον οργανισµό µε φυσικό τρόπο.
Προσαρµόστε τη δόση στις προσωπικές σας ανάγκες.
Για µικρά παιδιά, µπορείτε και να διαλύσετε το/α δισκίο/α σε λίγο νερό ή µαρµελάδα.
Στο θηλασµό
Βήµα 1ο ∆ιαλύστε 1/4 της ταµπλέτας σε µια µικρή ποσότητα νερού ή µητρικού γάλακτος που
έχετε εξάγει φυσικά ή µε το θήλαστρο.
Βήµα 2ο Aνακατέψτε και δώστε το µίγµα στο µωρό και συνεχίστε κανονικά µε το θηλασµό

Μη λαµβάνετε περισσότερες από 12 ταµπλέτες/ηµέρα.
Η δραστικότητα της κάθε δόσης διαρκεί 1 ώρα.

