
Suplement diety

Enzym laktaza w kroplach
Przed zastosowaniem preparatu Kolzym prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. 
Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. 

1.Czym jest Kolzym i jakie ma zastosowanie?
Kolzym to suplement diety zawierający enzym laktazę. 
Laktaza odpowiada za hydrolizę cukru mlecznego - laktozy do monocukrów: glukozy i galaktozy, które są łatwiej wchłaniane 
przez organizm. Obecność dwóch rodzajów laktazy - kwaśnej i neutralnej w preparacie Kolzym, zapewnia wysoką 
aktywność obu enzymów w szerokim zakresie pH (pH żołądka i mleka).

2. Sposób użycia:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, podawać do każdego posiłku w następujący sposób:

Karmienie piersią:
Po odmierzeniu na łyżeczkę odpowiedniej ilości kropli (zgodnie z tabelą), podać dziecku do spożycia bezpośrednio 
przed rozpoczęciem karmienia piersią. 

Mleko modyfikowane:
Przygotować mleko zgodnie z zaleceniami producenta. Krople dodać zgodnie z tabelą do mleka o temperaturze właściwej 
do podania, wstrząsnąć i podać dziecku. Nie należy przechowywać niespożytego mleka.

Mleko do późniejszego wykorzystania (pokarm naturalny): 
Do odciągniętego mleka dodać 4 krople Kolzymu i wstawić do lodówki na minimum 4 godziny. Przed użyciem podgrzać 
mleko do temperatury właściwej do podania. Nie należy przechowywać niespożytego mleka.

Wstrząsnąć przed użyciem.



Enzym laktaza ulega niszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury, stąd preparatu nie należy dodawać 
do bardzo gorącego mleka.

3. Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zróżnicowany sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia produktu, należy unikać kontaktu końcówki 
zakraplacza z pożywieniem, skórą i przedmiotami codziennego użytku.

4. Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku 
zaobserwowania wystąpienia niepokojących objawów u dziecka w trakcie stosowania preparatu Kolzym 
należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

5. Składniki: 
Syrop glukozowy, laktaza neutralna, sacharoza, woda, laktaza kwaśna.
Enzymy pochodzenia naturalnego: laktaza kwaśna z wyciągu grzyba Aspergillus oryzae i laktaza neutralna
z wyciągu drożdży Kluyveromyces lactis.

6. Przechowywanie: 
Data minimalnej trwałości umieszczona na opakowaniu i etykiecie. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
poniżej 25⁰C. Chronić od światła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie zamrażać. Przechowywać 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zużyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia opakowania. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce.

Objętość netto: 15 ml
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Składniki w porcji preparatu

Laktaza kwaśna

Laktaza neutralna

5 kropli

1,4 mg

25,3 mg

6 kropli

1,8 mg

30,4 mg

8 kropli

2,3 mg

40,5 mg

9 kropli

2,6 mg

45,5 mg

12 kropli

3,4 mg

60,7 mg


