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Lipase

CAS: 9001-62-1

DCB: 07763

Uso: Oral 

Lipases são enzimas capazes de acelerar grande quantidade de reações de 
interesse para as indústrias alimentícia, farmacêutica, química, entre outras. 
Esta diversidade se deve também às várias possibilidades de especificidade 
quanto ao substrato que lipases de diferentes fontes apresentam. Por este 
motivo, microrganismos produtores desta enzima vêm sendo procurados por 
grupos de pesquisa no mundo todo.

Age digerindo a comida quando ela passa pelo intestino. Deve ser ingerida 
durante ou após as refeições e lanches. Isto irá permitir que a enzima se 
misturem com a comida. O início da ação farmacológica é esperado tão logo 
as enzimas cheguem junto ao quimo no duodeno (pH >5,5).

As dosagens usuais diárias das enzimas devem ser avaliadas de acordo com 
cada paciente, peso, condição da patologia ou necessidade de suplementação. 
Portanto, uso de enzimas deve ser feito com o acompanhamento de um 
profissional de saúde. Ainda vale informar que o uso em algumas patologias 
deve ser feito junto com outras enzimas e medicamentos.

Indicações:
• Auxilia na digestão;
• Insuficiência pancreática;
• Fibrose cística;
• Insuficiência exócrina do pâncreas.

Dosagem:

• Oral: De 300 a 900 mg.

Outras aplicações:
• Indústria de panificação;
• Processamento do couro;
• Industria de rações;
• Oleoquímicos.

Obs: Usar cápsulas gastrorresistentes. 
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Componentes Quantidades

Lipase 200 mg

Carbotil Ag qsp 1 cápsula

Posologia:  Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação de 
um profissional de saúde.

Sugestões de Fórmulas: 

Melhora da digestão
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Componentes Quantidades

Papaína 30 mg

Bromelina 60 mg

Posologia:  Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação de 
um profissional de saúde. 

Lactase

Alfa Amilase

Lipase

Carbotil Ag qsp

40 mg

50 mg

25 mg

1 cápsula
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