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Lutomerase,
een Xylose Isomerase 
bevattend voedings-
supplement

Lutomerase

Lutomerase bevat 75mg Xylose Isomerase,  
silica (vulstof), HPMC (capsule) en titaandioxide  
(witte kleur in capsules). Lutomerase is geschikt 
voor vegetariërs.

Gebruik van Lutomerase

Het is erg lastig om aan te geven hoeveel  
Lutomerase capsules u per keer dient te  
gebruiken. Dit varieert namelijk per persoon. 

Ons standaard advies is: één tot drie capsules per 
keer (meestal is één capsule voldoende). Het is 
geen probleem om meerdere capsules per dag  
in te nemen tot een maximum van 15 capsules  
per dag. 

Heeft u moeite met het doorslikken van de  
capsules? U kunt de capsules gerust openen en  
de inhoud innemen met wat vloeistof. 

Lutomerase is circa een half uur werkzaam, hierna 
dient u bij nieuwe voeding wederom een capsule 
in te nemen. 

Lutomerase is geschikt voor iedere leeftijd.  
Bij kinderen onder de vier jaar is het advies om  
de capsules open te draaien en alleen de inhoud 
in te nemen met wat vloeistof. De reden hiervoor 
is dat de capsules soms lastig door te slikken zijn 
voor kinderen. 

Distribiteur

DISOLUT 
info@disolut.com 

Fruitier de Talmaweg 6
8435 WE Donkerbroek
Nederland
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Opmerkingen en informatie met  
betrekking tot de houdbaarheid  
van Lutomerase

•  De houdbaarheid van Lutomerase is afgedrukt  
op het doosje waarin Lutomerase is verpakt. 

•  Gebruik Lutomerase niet meer na de  
houdbaarheidsdatum.

•  Niet bewaren boven de 25 graden celsius.

•  Buiten het bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Lutomerase,  

en onze andere innovatieve producten  

vindt u op www.disolut.com



Fructose, wat is dat?

Fructose is een monosacharide en behoort tot de 
koolhydraten. Fructose wordt ook wel vruchten-
suiker genoemd en komt van nature voor in fruit 
en groenten. Daarnaast komt fructose voor in 
tafelsuiker en tegenwoordig ook in veel bewerkte 
voedingsmiddelen. 

Waar zit fructose in?

Fructose komt van nature vooral voor in fruit en 
groenten. Daarnaast komt het in toenemende 
mate voor in industrieel geproduceerd voedsel. 

Als voorbeelden kunnen de volgende voedings-
middelen worden genoemd:

•  Diverse soorten fruit, zoals banaan, druiven & 
appel

•  Diverse soorten groenten, zoals paprika, kool 
en bieten

• Vruchtensappen en vruchtensiropen 

• Vruchtencompotes, jam en honing

• Gedroogd fruit zoals rozijnen, vijgen en dadels

• Snoep met fructose als zoetstof

•  Veel industrieel bewerkt voedsel (glucose- 
fructose stroop)

Fructose in industrieel  
geproduceerde voedingsmiddelen

Fructose smaakt 2,5 maal zoeter dan glucose  
en levert dus meer zoetheid bij een lagere  
hoeveelheid koolhydraten. De industrie gebruikt 
fructose steeds vaker als vloeibare suiker. De reden 
hiervoor is dat de industrie voedingsmiddelen  
en de ingrediënten daarvan in vloeibare vorm  
gemakkelijker en goedkoper kunnen worden  
getransporteerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt 
ook voor de verwerking. Voor de productie  
betekent dit: minder energieverbruik, minder 
tijdsbesteding en dus lagere kosten.  

Erfelijke fructose intolerantie

Lutomerase kan niet gebruikt worden door mensen  
met een erfelijke fructose intolerantie (zeer zeld- 
zame aandoening). Bij een erfelijke fructose  
intolerantie is sprake van een stofwisselingsstoornis 
in de lever. Bij deze erfelijke aandoening kan de 
inname van zeer kleine hoeveelheden fructose al 
leiden tot ernstige leverschade. 

Fructose gehalte in  
diverse voedingsmiddelen:

Voedingsmiddel Hoeveelheid fructose (per 100 gram)

Appel 5,6 gram

Banaan 5 gram

Druiven 8,6 gram

Peer 7,2 gram

Ananas 4,3 gram

Bramen 2,6 gram

Framboos 2,4 gram

Kiwi 5,4 gram

Mandarijn 1,7 gram

Sinaasappel 2,2 gram

Paprika (rood) 2,4 gram

Paprika (groen) 1,3 gram

IJsbergsla 1 gram

Kerstomaten 2,1 gram

Tomaten 1,6 gram

Komkommer 0,7 gram

Courgette (gekookt) 1,1 gram

Bloemkool (gekookt) 0,7 gram

Wortel 1,3 gram

Sperziebonen 0,8 gram

Witlof (gekookt) 0,6 gram

Andijvie (gekookt) 0,9 gram

Andijvie (rauw) 0,7 gram

Prei (gekookt) 0,9 gram

Pompoen (gekookt) 0,6 gram

Spruitjes 0,9 gram

Aardappel (gekookt) 0,1 gram

Honing 38,8 gram
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