
Preparação enzimática à base de beta-galactosidase e alfa-galactosidase 

GOTAS

APRESENTAÇÃO
Gotas: frasco com 30 ml.

INGREDIENTES: glicerina bi-destilada, enzima beta-galactosidase (fonte Kluyve-
romyces lactis), e enzima alfa-galactosidase (fonte Aspergillus niger).

NÃO CONTÉM GLÚTEN

Cada 6 gotas de Precol contém: 
Enzima beta-galactosidase de Kluyveromyces lactis..........................10.000 FCC NLU
Enzima alfa-galactosidase de Aspergillus niger.....................................200 FCC GaIU
 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Quantidade por porção de 0,4 mL (6 gotas).Não 
contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gordu-
ras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Valores diários com base em uma 
dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
O QUE É PRECOL?
Precol é um produto formulado com duas enzimas que realizam a quebra da lactose 
e açúcares complexos presentes no leite e em outros alimentos da dieta, facilitando a 
digestão.

COMO FUNCIONA O PRECOL?
Precol contém a enzima beta-galactosidase Kluyveromyces lactis que converte a lactose 
em glucose e galactose, dois açúcares simples e mais digeríveis.
A beta-galactosidase, quando adicionada ao leite e seus derivados, promove sua hidró-
lise. A deficiência desta enzima no organismo pode resultar em intolerância à lactose, 
muitas vezes transitória, suspeitada a partir de desconfortos gastrintestinais como cólica, 
gás, flatulência, inchaço e diarreia, após a ingestão de produtos lácteos.

A Alfa-galactosidase de Aspergillus niger presente no Precol é uma enzima que hidrolisa 
açúcares complexos como a rafinose, que auxilia o organismo em sua digestão, ajudan-
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do a evitar gases, dores e inchaço abdominal.

MODO DE USO:
Recomenda-se o uso de 6 gotas a cada preparo de alimentos lácteos ou ricos em 
açúcares complexos. Misture ao alimento e aguarde de 15 a 30 minutos antes da 
ingestão, ou conforme orientação do médico ou nutricionista. 
A atividade enzimática é mais rápida quando preparada nos alimentos em temperatura 
morna (10º a 37º).

Não deve ser consumido por diabéticos ou indivíduos com galactosemia. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 
30°C), protegido da luz e umidade. Depois de aberto consumir em até 40 dias. A atividade 
enzimática pode ser melhor preservada se mantida em ambiente fresco ou gelado.

Atenção: PRECOL é isento de corantes e por isso sua coloração pode variar de transpa-
rente a levemente amarelo sem prejudicar a atividade de suas enzimas.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.
Não utilizar após o vencimento do prazo de validade.

AGITE ANTES DE USAR

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTU-
CHO

Fabricado por: Arese Pharma Ltda.
Rua Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 1081 • Caixa Postal: 4117 • CEP:13273-902 
Valinhos-SP • SAC: 0800 770 79 70 • CNPJ: 07.670.111/0001-54 • Indústria Brasileira.


