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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen interesse heeft
getoond in Disolact lactase-producten. Graag brengen we op de
hoogte van het laatste nieuws over onze producten en geven we
tips voor het gebruik ervan!

Snelle levering
Door de grote belangstelling voor onze capsules en druppels is
het de laatste maanden helaas voorgekomen dat de voorraad op
was en we een bestelling niet binnen de normale termijn van drie
dagen konden leveren. Hierdoor heeft een aantal mensen op een
bestelling moeten wachten. Hiervoor onze excuses!
De voorraad is inmiddels weer op peil en zal dat in de toekomst
blijven, zodat u kunt rekenen op een snelle levering. Klik hier als
u een bestelling wilt plaatsen.

Verbeterde capsules
Onze capsules zien er sinds kort een beetje anders uit: ze zijn
niet langer deels wit, deels doorzichtig, maar helemaal
doorzichtig.
De reden voor deze verandering is dat wij geen kleurstof meer in
ons product wilden.
Ook is de hoeveelheid vulstof (colloïdaal silica) iets verhoogd,
waardoor bij het uitstrooien van de inhoud van een capsule over
bijvoorbeeld yoghurt of vla, de lactase gelijkmatiger te verdelen
is.

Meer weten over
lactose-intolerantie?
Hierleest u een (webbased)
artikel dat een goede eerste
kennismaking kan zijn met
literatuur over
lactose-intolerantie. Het is
geschreven voor
verpleegkundigen en in het
Engels, maar laat u daardoor
niet afschrikken. Het is de
moeite waard!

Enthousiast? Zegt
het voort!
Veel diëtisten en artsen zijn
nog onvoldoende op de hoogte
van het feit dat
lactose-intolerantie veel
voorkomt.
Zo kan 15 procent van de
Nederlanders van boven de 40
jaar niet alle lactose in de
voeding verteren. De
problemen die dat veroorzaakt
(darmklachten, buikpijn,
winderigheid) worden vaak niet
herkend. Bent u enthousiast
over de werking van onze
producten, dan zou u uw arts of
diëtiste kunnen wijzen op de
mogelijkheid om proefmonsters
aan te vragen voor patiënten of
cliënten. Dat kan eenvoudig
door een e-mail te sturen naar
info@disolut.com.
We zijn u dankbaar!
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Appeltaart met of zonder?
Op uw zelfgebakken appeltaart kunt u gerust een dot slagroom
nemen. Als u er de avond van tevoren tenminste even aan denkt
om vijf druppels Disolact lactase drops aan de ongeklopte room
toe te voegen. Even goed doorroeren en de lactose wordt voor u
in 24 uur afgebroken!
Hoogachtend,
R.G. Hiemstra
Managing Director Disolut
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