
Sizin bünyeniz de  
sütü kaldırmıyor mu?

*Laktoz oranı 0,1 g/100 g altında
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Laktozsuz süt  
keyfini keşfedin!
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Eğer bünyeniz süt ve süt ürünlerini 
kaldırmıyorsa, bunun sebebi laktoz 
intoleransı olabilir!

Laktoz (süt şekeri) sütün doğal bir bileşenidir. Laktoz  
normalde, ince bağırsaktaki laktaz sindirim enzimi tarafından  
parçalanarak glikoz ve galaktoz bileşenlerine ayrılır. Bu basit 
şekerler daha sonra ince bağırsak mukozası üzerinden kana  
ulaşır ve vücudumuzun enerji kazanımında kullanılmak üzere 
hazır bulunur. 

Laktoz intoleransı bulunan insanlarda, laktaz enzimi üretimi  
yetersizdir. Bu nedenle laktoz ince bağırsak tarafından  
tamamen emilemez ve alt bağırsak bölümlerine ulaşır.  
Laktoz orada bağırsak bakterilerine ayrıştırılır. Bu sırada oluşan 
maddeler, vücutta çeşitli şikayetlere neden olur:

• Şişkinlik hissi
• Gaz şişkinliği
• Bağırsak kasılmaları           

• İshal
• Mide bulantısı
• Kusma

 
Daha fazla bilgi için İnternet üzerinden  
www.minusL.de adresine ya da Face.

Genellikle laktoz (  kırmızı 
küreler) ince bağırsakta 
parçalanır. Bileşenleri kana geçer 
ve metabolizmanın kullanımına 
sunulur.

Laktoz intoleransı olan kişilerde, 
parçalanmamış laktoz (kırmızı 
küreler), kalın bağırsağa kadar ulaşır 
ve vücutta, gaz şişkinliği (  yeşil 
küreler) gibi şikayetlere neden olur.
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MinusL çösümü sağlar!

 
MinusL ile laktoz intoleransı  
olan insanlar, her tür süt  
ürününün tadına tekrar  
varabilir. Tüm MinusL  
ürünleri normal sütten  
üretilir, fakat laktoz, laktaz  
sindirim enzimi yardımıyla  
her iki glikoz ve galaktoz  
bileşenine ayrılır. Bu basit  
şekerler sonra vücut tarafından sorunsuz bir şekilde 
değerlendirilebilir. Sütün tüm diğer doğal bileşenleri korunur.

Süt içme keyfini yeniden keşfedin ve latte, milkshake ve daha 
bir çok şeyin tadını çıkartın. MinusL 70‘in üzerinde ürünüyle, 
klasik süt ürünlerinin ötesinde, geniş ve lezzetli bir ürün  
yelpazesi sunuyor. Marketinizden isteyiniz.

Süt şekerinin gizli olabileceği yerler:

Sütten uzak durmayın, laktozdan  
uzak durun!

Süt ve süt ürünleri, beslenmemizdeki en önemli kalsiyum 
kaynaklarıdır. Bu nedenle süt ürünlerinin uzun vadede tüketil-
memesi veya tamamen kesilmesi, kalsiyum eksikliğine neden 
olabilir ve buna bağlı olarak da örneğin osteoporoz (kemik 
erimesi) riski artar.

Laktoz  
intoleransı kimlerde var?

Almanya‘da yaklaşık 12 milyon insanın laktoz intoleransı var. Hatta 
dünya çapında bakıldığında bu şikayet %50‘nin üzerine çıkabiliyor. 
Laktoz intoleransını saptamak için genellikle bir H2 solunum testi 
uygulanır. Lütfen bununla ilgili olarak doktorunuza başvurun.

• Ekmek, kek, biskuvi
• Patates püresi, meyveli  

börek, ketçap, çorbalar,  
gibi bitmiş ürünler   
 

• Sucuk ürünleri
• Çikdata, dondurma
• Baharat harmanlar 

 

Laktoz

Kalın bağırsak

İnce bağırsak

parçalanmamış 
laktoz

Kalın bağırsak

Şişkinlik


