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Natur Tanya®  
FERMENTÁLT LAKTÁZ ENZIM  
 

Az általunk használt laktáz enzim, nem csupán egy laktáz 
enzim, hanem a világ egyik vezető (mikrotápanyag és 
élelmiszerenzim) alapanyaggyártójának, a DSM 
fejlesztésének eredménye, amely a franciaországi Seclinben 
kerül előállításra. A Tolerase® L fermentált laktáz enzim 
(beta-galaktozidáz) hatékonyságát számos tudományos 
hivatkozás igazolja. 
 

• Tolerase® L VEZETŐ LAKTÁZ ENZIM VILÁGMÁRKA 
• 1 RÁGÓTABLETTÁBAN 4500 FCCU LAKTÁZ EZIM 10 G TEJCUKOR (LAKTÓZ) 

LEBONTÁSÁRA (AMI 2 DL TEHÉNTEJNEK MEGFELELŐ MENNYISÉG) 
• VEGÁN ÉS GLUTÉNMENTES TERMÉK (laktózmentes laktáz) 
• 3 ÉVES KORTÓL FOGYASZTHATÓ 
• AKÁR 60 NAPRA ELEGENDŐ MENNYISÉG 
• FÜGGETLEN LABORBAN IS BEVIZSGÁLT ÉTREND KIEGÉSZÍTŐ! 
• NEM TARTALMAZ MESTERSÉGES TARTÓSÍTÓSZERT, SZÍNEZÉKET  
• ÉDESKÉS RÁGÓTABLETTA HOZZÁADOTT AROMA NÉLKÜL 
• TITÁN-DIOXID MENTES FORMULA 

 

A Tolerase® L vezető laktáz enzim világmárka 
Az Aspergillus oryzae gomba speciális törzséből fermentált Tolerase® L, olyan laktáz, ami kiemelkedően magas 
aktivitással rendelkezik alacsony pH-n (pH 3,5-5,5), azaz a gyomor savas közegben is, ahol nem veszít az 
enzimaktivitásából (a gyomor savas közegében orálisan adagolt enzimek könnyen lebomolhatnak a különböző 
fehérjebontó enzimek által).   

A Tolerase® L savkompatibilis laktózt emésztő enzim így könnyedén eljut a vékonybélbe, ahol a laktóz emésztése 
történik, szemben a piacon található laktázokkal, melyek semleges pH aktív enzimek és ki vannak téve a savas 
gyomorközegnek. Ez különösen fontos a nagyon érzékeny laktózintoleráns fogyasztóknál, ahol 100%-os 
átalakítás szükséges! 

Termékünkben levő laktáz enzim által kifejtett enzimatikus reakció 
lényegében megegyezik az emberben természetesen jelen lévő 
gasztrointesztinális laktázokéval.  
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Mi az a laktóz? Mi az a laktózérzékenység?  
A laktóz egy, a tejtermékekben természetesen jelen levő tejcukor. A laktózt a laktáz enzim emészti glükózzá és 
galaktozzá, melyek felszívódnak a véráramba. A laktózintoleráns egyének hiányt szenvednek ebből az enzimből, 
ennek eredményeképp nem képesek a laktózt teljes mértékben megemészteni. Ha az emésztés nem kezdődik el 
a gyomorban, akkor a laktóz eljut a vastagbélbe, ahol a vastagbél flórája lebontja.  

A keletkező melléktermékek a laktóz intolerancia tüneteit okozzák, köztük hasmenést, hasi görcsöket, gázosodást 
és hányingert és émelygést. Sajnos, amikor a laktózintoleránsok abbahagyják a tejtermékek fogyasztását, akkor 
kalciumbevitelük alacsonyabb lesz, ami nem csak csontjaik, de általános egészségükre nézve is kockázatos.  

A Tolerase® L fermentált laktáz enzim lehetőség a tejtermékek élvezetének szabadságára.  

A termék hosszú távú alkalmazása is biztonságos. A termék gyártója a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) 
irányelveinek megfelelő, illetve ISO 9001:2015 rendszer szerint tanúsított élelmiszerbiztonsági 
rendszert tart fenn. 

Nettó tömeg: 15 g (60 db) 

Összetevők: tömegnövelő szerek (szorbit, mikrokristályos cellulóz), mikrogranulált Tolerase® L laktáz enzim 
készítmény [maltodextrin, laktáz enzim (béta-galaktozidáz- Aspergillus oryzae forrásból)], nátrium-klorid (só)], 
csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsói). *5 rágótablettára vonatkoztatva 

Adagolási javaslat: Napi 1-5 rágótabletta, lehetőleg közvetlenül étkezés előtt elrágva vagy bő vízzel lenyelve. A 
laktáz enzimet minden laktóztartalmú étkezéshez javasolt fogyasztani. A laktáz szupplementáció adagjának 
megváltoztatására lehet szükség, a laktóztartalmú élelmiszerek fogyasztásától és az egyéni érzékenységtől 
függően.  

Adagok száma a termékben: 12-60 

Hatóanyag a napi adagban 1 rágótablettában 5 rágótablettában 

Tolerase® L laktáz enzim  4500 FCCU** (18,4 mg) 22500 FCCU** (92 mg) 

**FCCU: (Food Chemical Codex Unit), Food Chemical Codex szerinti laktáz enzim egység 
 Laktóztartalom: < 0,1 g/100 g. 

Tolerase® L is a trademark of DSM  

Tárolás: Száraz, hűvös helyen, gyermekek elől elzárva tartandó! Fontos megjegyezni, hogy a laktáz enzim 
igencsak hőérzékeny, 55-60 °C felett jelentősen csökkenhet az aktivitása, ezért fontos, hogy szobahőmérsékleten 
tároljuk (hűtést nem igényel), és véletlenül se oldjuk fel a készítményt forró teában vagy kávéban, hanem 
étkezést megelőzően közvetlenül alkalmazzuk. 
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a 
kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 

• A termék vérhígítók melletti alkalmazásával kapcsolatban konzultáljon kezelőorvosával. 
• A termék 3 éves kortól alkalmazható 
• A termék alkalmazható cukorbetegség esetén. 
• A termék terhesség, és szoptatás időszakában történő alkalmazásával kapcsolatban konzultáljon 

kezelőorvosával. 
• A laktózintolerancia mértéke változhat, ezért javasolt szakembertől tanácsot kérni a laktáz enzim 

táplálkozásban betöltött szerepéről 
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