Acest produs este un Supliment alimentar
LINEX capsule
Conţine bacterii lactice special selecţionate:
Lactobacillus acidophilus, DSM 13241, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium
1. CE ESTE LINEX CAPSULE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Linex capsule este un produs modern ce conţine trei tulpini special selecţionate de bacterii
producătoare de acid lactic (bacterii lactice).
Bacteriile lactice sunt prezente în mod natural în tractul intestinal, având un rol important pentru
sănătatea întregului organism:
 menţin echilibrul acido-bazic necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a enzimelor
digestive.
 previn înmulţirea excesivă a microorganismelor patogene (de exemplu, Candida).
 influenţează motilitatea intestinală (peristaltismul), favorizând un tranzit intestinal normal.
 stimulează dezvoltarea sistemului imunitar.
Tulburarea echilibrului microflorei intestinale poate fi provocată de mai mulţi factori, printre care:
 tratamentul cu antibiotice
 infecţiile intestinale bacteriene sau virale (de exemplu, cu Rotavirus)
 dietele neadecvate
 călătoriile (diareea sau constipaţia călătorului)
Dezechilibrul florei intestinale are numeroase consecinţe neplăcute, principalele simptome fiind:
 meteorism (balonare)
 diaree
 constipaţie
 disconfort abdominal
 erupţii cutanate (dermatita atopică)
 scăderea imunităţii organismului.

Pentru mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să accesați site-ul www.linex-probio.com.
2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI LINEX CAPSULE
Nu utilizaţi Linex capsule
- dacă aveţi hipersensibilitate (alergie) la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente
ale Linex capsule
- dacă aveţi deficienţe ale sistemului imunitar (de exemplu, infecţii cu HIV)
Atenționări și precauții:
Adresați-vă unui medic pentru recomandări înainte de a utiliza Linex Capsule, dacă:
- Temperatura corpului depășește 38ºC,
- Observați sânge sau mucus în scaun,
- Diareea persistă mai mult de 2 zile,
- Manifestați diaree intensă asociată cu deshidratare și scădere a greutății corporale,
- Diareea este însoțită de durere abdominală severă,
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Aveți unele boli cronice (de exemplu diabet, boli cardiovasculare) sau o imunodeficiență (de
exmplu infecție HIV).

La copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, diareea trebuie tratată sub supravegherea medicului.
Cel mai important pas când începeți să luați Linex capsule pentru diaree este menținerea hidratării.
Utilizarea Linex în timpul tratamentului cu antibiotice
Similar altor bacterii, bacteriile lactice sunt, în general, sensibile la antibiotice.
Vă recomandăm să administraţi Linex capsule la cel puţin 3 ore după administrarea de
antibiotic.
Utilizarea Linex capsule cu alimente şi băuturi
Este de preferat să utilizaţi Linex capsule după mese.
Nu trebuie să utilizaţi Linex capsule împreună cu alcool sau băuturi fierbinţi.
3. CUM SĂ UTILIZAŢI LINEX CAPSULE
Utilizaţi întotdeauna Linex capsule exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Trebuie să
discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Dozele recomandate sunt
Copii cu vârsta între 3 şi 12 ani: câte 1 - 2 capsule de 3 ori pe zi, de preferat după masă.
Adulţi şi copii cu vârsta de peste 12 ani: câte 2 capsule de 3 ori pe zi, de preferat după masă.
La copiii care nu pot sau nu ştiu să înghită capsula, aceasta poate fi desfăcută şi conţinutul ei poate fi
pus într-o lingură şi amestecat cu puţin lichid sau cu mâncare.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului sau
farmacistului.
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE
Ca toate suplimentele nutritive, Linex capsule poate provoca reacţii adverse, deşi acestea nu se
manifestă la toate persoanele.
În anumite situații, ar putea să apară, totuși, reacții de hipersensibilitate.
Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă, vă rugăm să
spuneţi medicului sau farmacistului.
5. CUM SE PĂSTREAZĂ LINEX CAPSULE
Blister: A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Flacon de sticlă: A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se ţine flaconul bine închis.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.

Pag. 2 din 3

Linex capsule este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi
echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
Nu utilizaţi Linex capsule după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la
ultima zi a lunii respective.
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Linex capsule
Ingrediente
Fiecare capsulă conţine: amidon de cartofi (agent de îngroșare), lactoză și dextrină (îndulcitori),
hipromeloză și dioxid de titan (capsule vegetale), stearat de magneziu (emulsifiant), bacterii lactice
(cel puțin 1,2 x 107 din care: 4,5 x 106 Lactobacillus acidophilus, DSM 13241, 4,5 x 106 Enterococcus
faecium 3,0 x 106 Bifidobacterium infantis).
Cum arată Linex capsule şi conţinutul ambalajului
Linex se prezintă sub formă de capsule de culoare albă, umplute cu o pulbere de culoare albă.
Cutie cu 2 blistere a câte 8 capsule.
Cutie cu flacon de sticlă conţinând 16 capsule.
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Acest prospect a fost aprobat în Mai 2016.
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