
Mange har vansker med å bryte ned laktose.
Da kan tilskudd av laktase gjøre det mulig å 

innta laktoseholdig mat og drikke, uten at man 
blir dårlig etterpå. 

Nycopro Laktase er et produkt som kan hjelpe 
de som opplever vanskeligheter med å bryte 

ned laktose.
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Hva gjør Nycopro Laktase?
Forbedrer laktosenedbrytningen.

Hva gjør Nycopro Laktase?
Enzymet laktase bidrar til nedbryting av laktose (melkesukker) i melk og 
meieriprodukter. Når vi inntar melk og meieriprodukter, havner laktosen og de 
andre næringsstoffene fra meieriproduktene i tynntarmen. Normalt fordøyes laktose 
i tynntarmen ved at det spaltes i to, til glukose og galaktose. Denne spaltingen skjer 
nettopp ved hjelp av enzymet laktase.

Anbefalt døgndose 
1 tablett tas sammen med alle måltider som inneholder laktose (melkesukker fra melk 
og meieriprodukter). Det kan være behov for å justere dosen da laktosetoleranse 
kan variere og inntak av måltider som inneholder laktose. 

Redusert aktivitet av laktaseenzym 
Aktiviteten til laktaseenzymene i tynntarmen kan være redusert av ulike årsaker. 
Ved redusert laktaseaktivitet er ikke kapasiteten god nok til at enzymene klarer å 
fordøye all laktosen vi får i oss, spesielt når vi inntar store mengder på en gang. Når 
ikke tynntarmen har kapasitet til å fordøye all laktosen, vil noe av laktosen bevege 
seg ufordøyd videre til tykktarmen.

Symptomer
Ufordøyd laktose i tykktarmen kan gi ulike symptomer. De vanligste er mageknip, 
oppblåst mage og løs avføring. Dette er ikke farlig, men kan være ubehagelig og gå 
utover livskvaliteten. Merk at disse symptomene lett kan forveksles med symptomer 
på andre matallergier og -intoleranser, eller ulike sykdommer og tilstander i tarmen.

Spesielt kan symptomene forveksles med melkeallergi, som er en allergisk reaksjon på 
melkeproteinet – ikke laktosen. Det er viktig å skille mellom laktose, altså melkesukker, 
og melkeprotein. Personer med melkeallergi reagerer på melkeprotein, ikke laktose, 
og må derfor utelate all melk og alle meieriprodukter.

De som ikke tåler laktose, tåler imidlertid melkeprotein og kan dermed bruke melk 
og meieriprodukter med ingen eller lite laktose som for eksempel harde oster og 
laktosefri melk. Symptomene på melkeallergi er dessuten som regel hudutslett, 
pustevansker eller forstoppelse, ikke mageknip, oppblåsthet og løs avføring.

Det er alltid viktig å oppsøke lege og få en riktig diagnose dersom man har symptomer 
fra mage-tarm.

MERK! Produktet inneholder ikke gluten, gelatin, laktose eller sitrus, og er fri for 
animalske ingredienser. Tabletten kan svelges eller knuses og blandes i maten.

Hvem kan ta Nycopro Laktase? 
Personer fra 3 års alder som har vansker med å bryte ned laktose. 




