
Lactase (fonte: Aspergillus oryzae)

APRESENTAÇÃO:
SOLUÇÃO – GOTAS

Cada 1 mL contém ........................................4500FCC 

CÁPSULAS

Cada cápsula contém .....................................4500FCC

COMPRIMIDOS

Cada comprimido contém .............................4500FCC

1. O QUE É LACLIZE®?
LACLIZE® é um suplemento alimentar a base de lactase (fonte: Aspergillus oryzae) destinada a indivíduos 
que apresentam intolerância a lactose.

2. POR QUE INGERIR LACLIZE®?
LACLIZE® tem em sua composição lactase (fonte: Aspergillus oryzae).
A lactase é uma enzima produzida na mucosa do intestino, capaz de quebrar lactose em unidades menores 
(glicose e galactose) para que possam ser absorvidas pelo organismo.
O aparecimento de sintomas abdominais por má absorção de lactose caracteriza a intolerância à lactose.
Assim, LACLIZE® pode ser utilizado por intolerantes à lactose, como auxilio na digestão de alimentos 
contendo leite ou derivados, evitando a formação de gases, dores e inchaços abdominais.

3. COMO LACLIZE® FUNCIONA?
LACLIZE® auxilia na digestão da lactose presente nos alimentos, promovendo a quebra da lactose para que 
possa ser absorvida pelo organismo.

4. COMO USAR LACLIZE®?
SOLUÇÃO - GOTAS:
Recomenda-se consumir 20 gotas do produto antes da ingestão de alimentos lácteos. A dose deverá ser 
ajustada às necessidades de suplementação a lactase.
CÁPSULAS:
Recomenda-se consumir 01 cápsula antes da ingestão de alimentos lácteos. A dose deverá ser ajustada às 
necessidades de suplementação a lactase.
COMPRIMIDOS:
Recomenda-se consumir 01 comprimido antes da ingestão de alimentos lácteos. A dose deverá ser ajustada 
às necessidades de suplementação a lactase.

5. RECOMENDAÇÕES DE USO
LACLIZE® fornece 4.500 unidades FCC de enzima lactase na porção recomendada e deverá ser ingerida 
concomitantemente a produtos de origem láctea.

LACLIZE®



6. QUAL A COMPOSIÇÃO DO LACLIZE®?
LACLIZE® SOLUÇÃO - GOTAS contém 4.500 UFCC de lactase em 20 gotas (1 ml).
INGREDIENTES: Lactase (fonte: aspergillus oryzae). Água purificada (agente carreador), sorbato de 
potássio (agente conservador INS 202), glicerol (agente de massa INS 422). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

LACLIZE® CÁPSULAS contém 4.500 UFCC de lactase em 01 cápsula;
INGREDIENTES: Lactase (fonte: aspergillus oryzae). Celulose microcristalina (agente de massa INS 
460i) e dióxido de silício (agente antiaglutinante INS 551). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

LACLIZE® COMPRIMIDOS contém 4.500 UFCC de lactase em 01 comprimido;
INGREDIENTES: Lactase (fonte: aspergillus oryzae). Celulose microcristalina (agentes de massa INS 
460i), dióxido de silício, estearato de magnésio, silicato de magnésio (agentes antiaglutinantes INS 551, 
INS 470iii e INS 553iii).

7. COMO LACLIZE® DEVE SER ARMAZENADO?
Mantenha este produto em sua embalagem original, em local fresco, seco e ao abrigo da luz e umidade.

Produto dispensado da obrigatoriedade de registro, conforme RDC nº 240/2018.
Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters – CRF/SC 4116
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