
İrritabl Bağırsak Sendromu
semptomlarından** kurtul
Sen de Özgürlüğü Seç





PROBİYOTİK İPUÇLARI
Alflorex® ile 8 haftada özgürlük programı;

Alflorex® sağlıklı bir sindirim sistemini 
desteklemeye ve geliştirmeye yardımcı olan 
sağlıklı yaşam kılavuzunuz. 

Her gün Alflorex® almak sağlıklı bakteriler ile 
sindirim sisteminizi günde 24 saat haftada 7 gün 
güçlendirmenize yardımcı olur. 

Her gün, günde bir defa Alflorex® alma rutininizi 
oturtmanıza yardımcı olmak için Alflorex® Yol 
Arkadaşını tasarladık. 

ALFLOREX® NASIL ÇALIŞIYOR?
Alflorex® ile 8 haftada özgürlük programı;

Alflorex®'i almaya başladığınız ilk haftalarda size 
rehberlik edecek sağlıklı ipuçları ve öneriler 
içerir. Bunlar arasında:

Alflorex®'den neler beklenmesi gerektiğine dair 
yararlı bilgiler. 

Sağlıklı sindirim sisteminizi desteklemenize ve 
geliştirmenize yardımcı olacak pratik ipuçları.

Tüm vücudunuzu dengede tutmak için 
hazırlanmış aktivite fikirleri. 

Alflorex® aldığınız ilk 8 hafta boyunca 
kendinizi zorlayın ve kendinizi sağlığınızı 
iyileştirmeye adayın. 



1. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Sindirim sistemi sağlığınızı desteklemek ve teşvik 
etmek üzere Alflorex® kullanmaya karar verdiğiniz 
için mutluyuz. Başka probiyotikler ile olduğu gibi, 
bazı kişiler Alflorex® almaya başladıktan sonra ilk 
birkaç günde gaz ve şişkinlik yaşadıklarını 
bildirmiştir. Sisteminizin uyum sağladığı bu 
dönemde bu geçici bir durum olabilir.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Bol su için.  Su içmek vücudunuzun susuz kalmasını 
önler ve bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmaya 
yardımcı olur.
Yiyecek etiketlerini okuyun. Yağ oranı yüksek bazı 
yiyecekler sindirim sisteminiz ve genel sağlığınız 
için zararlı olabilir. Aldığınız gıda da porsiyon 
başına ne kadar yağ olduğunu ve pakette kaç 
porsiyon olduğunu anlamak için mutlaka 
yiyeceklerin etiketlerini okuyun.

Kafeini azaltın. Fazla kafein stres seviyenizi çok 
yükseltebilir ve sindirim sisteminizin dengesini 
bozabilir. Kafeini tamamen kesemiyorsanız, kafeinli 
içecekler ile maden suyu veya kafeinsiz içecekleri 
dönüşümlü olarak içmeye çalışın.
Stresi suyla atın. Sıcak bir banyo kaslarınızın 
rahatlamasına ve krampların çözülmesine yardımcı 
olacaktır. 



ALFLOREX®‘İ NE ZAMAN ALACAĞIM?

Her gün aynı saatte bir kapsül.

Alflorex®'i günlük rutininizin bir parçası yapmak 

için her gün aynı saatte bir kapsül alın.

Yaşam tarzınıza uyan bir saat seçin.

Alflorex®’i: 

Uyanıp dişlerimi fırçaladığımda alabilirim.

Yemek yediğimde alabilirim.

Yatmaya giderken alabilirim.

Alflorex®'i oda sıcaklığında, kapsülleri kullanılana kadar 
orijinal ambalajlarında saklayın.



2. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Her gün Alflorex® alıyorsanız, günlük rutininize 
Alflorex® eklemenin kolay olduğunu fark ediyor 
olmalısınız. Sağlıklı bir sindirim sistemini 
desteklemeye ve geliştirmeye yardımcı 
oluyorsunuz, o yüzden böyle devam edin.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Kısa bir gündüz uykusu için zaman bulun. 
10 dakikalık bir kaçamak yapın ve hızlı "kestirme" 
için gözlerinizi kapatın. Uyumasanız bile, dinlenmek 
gününüzün geri kalanında size enerji verecektir.

Öğle yemeğinden sonra merdivenleri kullanın. 
Sindirim sisteminizi harekete geçirmeye yardımcı 
olmak için [öğlen yemeğinden] sonra asansörü 
kullanmayın. Kısa ama yoğun bir egzersiz nefes 
alışınızı ve kalp atışınızı hızlandıracaktır. Yeni bir 
egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuza 
danışın.



HAREKETİNİZİ YAPIN: 20 DK’LIK YÜRÜYÜŞ

Sadece evden çıkarak veya yürüyüş bandı üzerinde 
yürüyerek bu kısa rutini deneyin. Kalori harcayacak; 
stres atacak ve sindirime yardımcı olacaksınız. 
Unutmayın, yeni bir egzersize başlamadan önce 
lütfen doktorunuza danışın.

20 Dakika

İlk olarak beş dakikalık ısınma ile başlayın. Düz 
zeminde veya hafif bir eğimde sizin için rahat bir 
hızda yürüyün. 

10 dakika boyunca hızınızı orta derecede yoğun 
egzersiz olacak şekilde artırın.  Dik durmayı, 
başınızı ve göğsünüzü dik tutmayı unutmayın. 
Kollarınızı ileri geri sallarken 90 derece bükülü ve 
vücudunuza yakın şekilde tutun. Daha yoğun bir 
egzersiz için, yokuş yukarı yürüyün veya eğimi 
artırın.

5 dakika boyunca kalp atışlarınızı yavaşlatıp, 
soğuyun. Sizin için rahat bir hıza yavaşlayın, eğimi 
azaltın ve kalp atışlarınızın normal olacak şekilde 
yavaşlamasına izin verin.



3. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Sağlıklı bir sindirim sistemini desteklemeye ve 
geliştirmeye yardımcı olurken sağlıklı değişiklikler 
kendinize güveninizi artırır. Günlük rutininize 
Alflorex® eklediğiniz için, sindirim sisteminizi 
destekleyecek başka yollar düşünmek 
isteyebilirsiniz. Beslenmenizde baharatlı 
yiyecekleri, stresi, seyahati azaltmak ve 
beslenmede değişiklikler yapmak sindirim 
sisteminizi dengede tutmanıza yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmaya 
yardımcı olmak için her gün Alflorex® almak 
önemlidir. Henüz almadıysanız, gelecek ay ihtiyaç 
duyacağınız Alflorex®'i satın almayı unutmayın. 

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Çay saati yapın. Rahatlamanıza ve gevşemenize 
yardımcı olmak için bir bardak bitki çayı içmeye 
çalışın. Doğal olarak kafein içermeyen bir bitki çayı 
seçin. Kendinize sırt masajı yapın. Sırtınızı duvara 
dayayın ve sırtınız ile duvarın arasına bir tenis topu 
yerleştirin. Basınç uygulamak için arkaya yaslanın 
veya topu sırtınız boyunca yuvarlamak için bu 
şekilde yukarı aşağı veya yanlara doğru hareket 
edin.



RUTİN EGZERSİZLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN: 
KIVRILMIŞ DİRSEK DÖNÜŞÜ

Bu yoga pozu sindirim sisteminize giden kanı 
artıracak ve etkili sindirim için bağırsak kaslarınızı 
stimüle edecektir. Yeni bir egzersize başlamadan 
önce lütfen doktorunuza danışın.

Yere oturup bacaklarınızı öne doğru uzatın. 
Dik oturduğunuzdan emin olun ve sırtınızı 
kamburlaştırmayın.

Sağ dizinizi bükün ve sağ ayağınızı sol dizinizin 
yakınında iç tarafta bir yere yerleştirin. Sol elinizi 
önünüze doğru kaldırın, dirseğinizden bükün ve 
dirseğinizi büktüğünüz dizinizin dışına, avuç içiniz 
dışarı bakacak şekilde yerleştirin.  Sağ elinizi 
arkanızda yere koyun.

Arkanıza bakmak için gövdenizi sağa doğru çevirin. 
İki veya üç derin nefes boyunca bu pozisyonda 
kalın. Nefes alırken daha uzamak için omurganızı 
uzatın. Nefesinizi verirken sağa doğru biraz daha 
dönmeye çalışın.

Yavaşça ortaya dönerek pozdan çıkın ve 
bacaklarınızı öne uzatın. Ters tarafta tekrarlayın.



4. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Birinci ayınızı tamamladığınız için tebrikler! 
Alflorex® alarak geçirdiğiniz ilk ayınızı neredeyse 
tamamladınız. Her gün Alflorex® almaya devam 
ederek, sağlıklı bir sindirim sistemini desteklemeye 
ve geliştirmeye yardımcı oluyorsunuz o yüzden 
devam edin!

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

En son ne zaman yüzdünüz? Yüzme, eklemlerinize 
fazla stres bindirmeden iyi bir kardiyovasküler 
egzersiz sağlar.

Tam buğday unundan yapılmış lavaş ekmeği yiyin. 
Normal hindili sandviçinizi daha sağlıklı yapın. 
Sandviç ekmeği yerine tam buğday unundan 
yapılmış lavaş ekmeği kullanın.

Suyunuzu tatlandırın. Su gittikçe cazibesini mi 
yitiriyor? Şekerli bir içeceğe eliniz uzanmadan önce, 
suyunuza biraz tat eklemeye çalışın. Birkaç damla 
limon veya misket limonu suyu sıkın veya 
bardağınıza birkaç çilek, böğürtlen vb. atın.

RUTİN EGZERSİZLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN: 
BACAKLA DAİRELER ÇİZMEK

Bu pilates hareketi güçlü bir merkez bölgesi 
geliştirmenize yardımcı olacaktır. "Merkeziniz" 
vücudunuzun ortasındaki karın ve sırt kaslarından 
oluşur. Yeni bir egzersize başlamadan önce lütfen 
doktorunuza danışın.

Sırtüstü yatın ve ayaklarınızı öne uzatıp kollarınızı 
vücudunuzun yanlarına yerleştirin.
Sağ bacağınızı tavana doğru kaldırıp parmak 
uçlarınızı tavana doğru uzatın (point pozisyonu). 
Sol bacağınızı yerde kalmalıdır.
Sağ bacağınızı mümkün olduğu kadar dik tutarak 
havada büyük bir daire çizin. Dairenin 
başlangıcında nefes alın ve sonuna doğru nefes 
verin.

Sekiz daire çizin, sonra ters yönde sekiz daire daha 
çizin. Sol bacağınız ile hareketi tekrarlayın.





5. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Sağlıklı yaşadığınızda, sağlıklı hissedersiniz.  
Sağlıklı bakteriler ile sindirim sisteminizi doğal 
yollardan güçlendirmeye yardım etmeye devam 
etmek için her gün, günde bir defa Alflorex® almaya 
devam edin ve sindirim sisteminizin dengesini 
korumaya yardımcı olun.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Beslenmenize çözünür lifler ekleyin. Bazı lif türleri 
sindirim sistemine desteklemeye yardımcı olabilir. 
İyi lift kaynakları arasında yulaf, fasulye, bezelye ve 
birçok meyve bulunur.

Kalsiyumunuzu yerine koyun. Düzenli olarak süt 
ürünleri tüketmiyorsanız, tavsiye edilen günlük 
kalsiyum miktarlarını almıyor olabilirsiniz. Kalsiyum 
ile güçlendirilmiş meyve suları, kahvaltılık 
gevrekler, ekmekler, soya veya pirinç sütleri, 
konserve balık (sardalya, kemikli somon), soya 
fasulyesi veya yapraklı yeşil sebzeler (lahana ve 
şalgam yaprakları, karalahana ve Çin lahanası). 



Adım atın. Günde 10.000 adım atılmasına yönelik 
yeni tavsiyeyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Adım 
sayar cihazlar bu sağlıklı seviyeye ne kadar yakın 
olduğunuzu bulmanın kolay bir yoludur.  Gününüze 
adımlar eklemenin birkaç kolay yolunu aşağıda 
bulabilirsiniz:

Eşiniz, çocuğunuz veya bir arkadaşınız ile 
yürüyüşe çıkın.

Köpeğinizi gezmeye çıkartın.

Yakın mesafedeki yerlere ulaşım için araç yerine 
yürümeyi tercih edin.



6. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Sağlıklı sindirim alışkanlık haline geliyor. Altıncı 
haftaya geldiniz: Bu harika! Ama şimdi durmayın. 

Alflorex® alarak sağlıklı bir sindirim sistemini 
desteklediğiniz ve geliştirdiğiniz için kendinizi iyi 
hissetmelisiniz.

Sindirim sisteminizin dengesini korumaya yönelik 
önemli bir adım atın.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Lif alımınızı artırın. Kahverengi pirinç, yulaf ezmesi, 
tam yulaf ve tam buğday seçerek rafine tahıllar 
yerine tam tahılları kullanın. "Çok tahıllı" veya "taşla 
öğütülmüş" gibi kelimeler sizi yanıltmasın çünkü 
bunlar her zaman tam tahıl ürünler değildir. 
İçeriğini anlamak için ürün etiketini mutlaka 
okuyun.



RUTİN EGZERSİZLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN: 
GERİLME HAREKETLERİ

Bilgisayar başında, evde ve işte vakit geçirmek 
kasların gergin hale gelmesine ve ağrımasına yol 
açabilir. Aşağıda gün boyunca deneyebileceğiniz 
bazı basit, göze batmayan gerilme hareketleri 
bulabilirsiniz.

Boynunuzu çevirin. Başınızı yavaşça sola eğip sol 
kulağınızı sol omzunuza yaklaştırın; gerilmeyi 
hissedin ve 10 saniye bu şekilde tutun. Aynı 
hareketi sağ tarafınızda tekrarlayın. Sonra çenenizi 
aşağıya göğsünüze kadar indirin, tutun ve başınızı 
yavaşça omzunuzun üzerinden bakmak için sağa 
çevirin, orada bir süre tutun ve tekrar yavaşça 
ortaya gelin. Sol tarafta aynı hareketi tekrarlayın.

Omuzlarınız silkip uzanın! Omuzlarınızı yukarı doğru 
kaldırıp tutun ve sonra düşmelerine izin verip 
rahatlayın. Sonra parmaklarınızı birbirine geçirin ve 
avuç içiniz dışarı doğru baksın. Kollarınızı uzatıp 
başınızdan yukarıya ve gerilmeyi artırmak için 
gidebildiğiniz kadar geriye doğru uzanın.



7. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Alflorex®'i beğendiniz mi?  Alflorex®'i değerlendirin. 
Yedi haftadır  Alflorex® kullanan biri olarak, 
Alflorex®'i değerlendirmeye zaman ayırırsanız çok 
seviniriz. Bize ulaşmak için infotr@biocodex.com 
mail adresine yazabilir yada  sosyal medya 
hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Seyahat stresinizi atın. Seyahatleri sizin ve 
sindirim sisteminiz için kolaylaştırmak üzere 
yapabileceklerinize dair birkaç ipucu:

Uçarken, havalimanına gitmek için ekstra zaman 
ayırın. Uçakta koridor tarafında ve tuvaletlere yakın 
koltuk istemeyi düşünün.

https://www.instagram.com/
symbiosys.alflorex.turkey/

https://www.facebook.com/
Symbiosys.Alflorex.Turkey



Her zaman yanınızda yedek giysiler taşıyın.

İhtiyaç duyabilme ihtimalinize karşı önceden, 
gittiğiniz yerdeki tuvaletlerin nerede olduğuna dair 
bulabildiğiniz kadar bilgi edinmeye çalışın. 

Daha fazla meyve yiyin! Her gün yediğiniz meyve 
miktarını artırmanın bir yolu da masada veya 
tezgahta meyve bulundurmaktır. Buzdolabında bir 
kaseye meyveler yerleştirmek veya her zaman hazır 
sağlıklı atıştırmalıklar için hazır kesilmiş meyve 
paketleri almaktır (örn. kesilmiş kavun veya ananas)



8. HAFTA

ALFLOREX® PROBİYOTİK

Alflorex®'i sağlıklı yaşam tarzınızın bir parçası 
yapmaya devam edin. Alflorex® aldığınız 8 haftaya 
hoş geldiniz. Bu noktaya kadar devam ettiğiniz için 
tebrikler! Sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak 
her gün Alflorex® almaya devam edin. Kullanmaya 
ara verdiğinizde Alflorex®’in etkisi zamanla 
azalacaktır.

AKILLI YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Stresinizi meditasyon ile atın.

Bu rahatlama tekniğini deneyin ve derin nefes 
meditasyonu ile zihninizi sakinleştirin: sakin bir yer 
bulun ve dikkatinizi nefes alıp verme eylemine 
odaklayın; dikkatinizin dağıldığını hissediyorsanız, 
yavaşça odağınızı nefes ritminizi geri döndürün.





Kullanım Kılavuzu

Bağırsak duvarı, İrritabl Bağırsak Sendromunun 
semptomlarının oluşumunda önemli bir rol oynar. 
Bağırsak duvarı bariyerindeki en hafif bir bozulma bile 
zararlı elementlerin ve yabancı patojenlerin bağırsağa 
nüfuz etmesine ve tahrislere neden olmasına yol 
açabilir. Sonuç olarak, bağırsakta tahris ve hassasiyet 
meydana gelebilir ve aşağıdakiler gibi tipik İrritabl 
Bağırsak Sendromu semptomları ortaya çıkabilir:
• şişkinlik ve gaz
• karın ağrısı
• ishal ve kabızlık

Benzersiz Bifidobacterium longum (B. longum) 35624® 
suşunu içeren Alflorex®’in İrritabl Bağırsak Sendromu  
semptomlarını azalttığı kanıtlanmıştır. Alflorex® 
içeriğinde bulunan 35624® suşu, doğum sırasında 
anneden bebeğe geçen ve insan bağırsağında doğal 
olarak yaşayan bakteri ailesine dahildir. Sindirim 
sisteminden geçer ve bağırsağa canlı olarak ulaşır.

Alflorex®, tahriş olmuş bağırsağa tutunup rahatlatıcı 
ve güçlendirici bir tabaka oluşturma yoluyla bağırsak 
duvarındaki bozulmayı azaltarak Irritabl Bağırsak 
Sendromunun tipik semptomlarıyla mücadele eder.

Alflorex®, B. longum 35624® suşunu içerir. Diğer 
bileşenleri şunlardır: mısır nişastası; magnezyum 
stearat; hipromelloz.

ENDİKASYONLAR
Alflorex®, şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık 
semptomları dahil olmak üzere İrritabl Bağırsak 
Sendromunun tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI
Etkili kullanım sağlamak için Alflorex®’i her zaman bu
talimata uygun şekilde alınız. Alflorex® kullanma 
talimatını nasıl uygulayacağınızdan emin 
olamıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız ve onların tavsiyelerine uyunuz. Tavsiye 
edilen günlük dozu aşmayınız.

Alflorex® günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte 
veya ayrı olarak alınabilir. Kapsülleri bütün olarak 
yeterli miktarda sıvı (örneğin meyve suyu gibi asitli 
içecekler yerine bir bardak su veya süt) ile alınız.
Bu ürün ağız yoluyla kullanılır.



Meyve suları genellikle asitlidir ve asit 35624® suşuna 
zarar verebilir. Alflorex®’in su veya süt ile ya da daha 
az asitli içecekler (örneğin soya, badem veya pirinç 
sütü) ile alınmasını tavsiye ederiz.

Alflorex® meyve suyu içeren bir ögünün yanında 
alınabilir, çünkü gıdalar Alflorex® suşunun 
korunmasına yardımcı olacaktır.

B. longum 35624® suşunun bakteri olması nedeniyle 
etkisi antibiyotik tedavisi ile inaktive olabilir. 
Alflorex®’in antibiyotikler ile de alınmasına devam 
edilmesini tavsiye ederiz. Antibiyotik tedavisi 
sırasında, günlük Alflorex® dozu antibiyotik
dozundan ayrı olarak alınmalıdır.

KULLANIM SIKLIĞI
1 ay boyunca günde bir kez 1 kapsül Alflorex® alınız.
Alflorex®’in her gün alınması ve tüm kutunun 
kullanılması önemlidir.

Alflorex® hemen etki gösterir ve bağırsakta gereken 
kısımlarda bariyer oluşturmaya başlar. İlk 2 hafta 
sırasında sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olur. 
Semptomlarda ilk rahatlamanın yaklaşık 1-2 hafta 
boyunca düzenli Alflorex® alımından sonra görülmesi 
beklenir. Nadir durumlarda, Alflorex®’in bağırsakta 
bariyer oluşturması 1 aydan uzun sürebilir ve bu süre 
muhtemelen 2-3 aya kadar çıkabilir. 

Alflorex®, almaya devam ettiğiniz sürece 
bağırsağınızda kalır. Bağırsakta etki gösterdikten 
sonra düzenli bağırsak hareketleri ile doğal olarak 
atılır. Her gün tek kapsül Alflorex® alarak 
bağırsağınızdaki bariyerin korunduğundan emin 
olabilirsiniz.

UYARILAR
• Çocukların erişemeyecegi yerlerde saklayınız.
• Kabı hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.

YAN ETKİLER
Şimdiye kadar Alflorex® kullanımıyla bağlantılı olarak 
hiçbir yan etki gözlenmemiştir.
Takviye edici gıdalar veya diğer ilaçlar ile bilinen bir 
etkileşim yoktur.
Herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen asağıdaki 
talimatta belirtilen dağıtımcı ile temas kurunuz.



Kullanım Kılavuzu

KONTRENDİKASYONLAR
Ürünün bileşenlerinden birine veya daha fazlasına 
karşı aşırı duyarlılık veya bireysel alerji varsa ürünü 
kullanmayınız.

EK BİLGİ
Alflorex® asagıdakileri içermez:
• Glüten
• Laktoz
• Süt ürünleri
• Koruyucular
• Soya

Alflorex® vejetaryenler için uygundur.

Alflorex® kapsüllerin gebelik ve emzirme döneminde 
kullanılmaması gerektiğine dair herhangi bir kanıt yoktur.

Alflorex® bir Tıbbi Cihazdır.

DAĞITIMCI: BIOCODEX France
İTHALATÇI: BIOCODEX İLAÇ SAN. İTH. İHR ve TİC. LTD. STİ. 
FSM. Mah. Poligon Cad. No: 8C, Buyaka 2 Sit. Kule-3 
No: 15-16-17-18 Ümraniye, 34771, İstanbul
Türkiye
infotr@biocodex.com

ÜRETİCİ
PrecisionBiotics Ltd
Building 4400 Cork Airport Business Park
Kinsale Road, Cork
Irlanda

AMBALAJ VE NET AĞIRLIK
Her biri 250 mg olan 30 kapsül – net ağırlık 7,5 g e

SAKLAMA
25°C’nin altındaki sıcaklıklarda ve kuru bir yerde 
saklayınız. Buzdolabında saklanması gerekli değildir.
Her kullanımdan sonra kabın ağzını sıkıca 
kapattığınızdan emin olunuz.
Ürünü ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma 
tarihinden sonra kullanmayınız.
Son kullanma tarihi, sağlam ve doğru şekilde 
saklanmış ürün için geçerlidir.
Lütfen ambalajı bilinçli bir şekilde atınız.

Alflorex®, PrecisionBiotics®, 35624® ve 35624™ logosu Alimentary Health Ltd'nin ticari 
markalarıdır. Telif Hakkı 2019. Her hakkı saklıdır.
500000002295 Rev00 - P6397a1 IDG 02/20



CE işareti ve Onaylanmış Kuruluş

Üretici

Kuru tutunuz

Saklama koşulları:
25°C’nin altında saklayınız

Son kullanma tarihi
Sembol ve son kullanma tarihi (YYYY/AA olarak)

Kullanma talimatına bakınız

Seri kodu
Lotu gösteren sembol ve lot numarası

SEMBOL SÖZLÜĞÜ

Kullanma talimatının en son revize edildiği tarih:
03/2018 tarihli rev. 0



1 kapsül / gün***
Gluten ve laktoz içermez
Vejetaryenler için uygundur
Yiyeceklerle veya aç karnına alınabilir
Soğuk zincir gerektirmez

İrritabl bağırsak sendromunun aşağıdaki
semptomlarını azalttığı kanıtlanmıştır**:
   şişkinlik & gaz,
   karın ağrısı,
   kabızlık.

En iyi sonuçlar için, Alflorex® IBS en az 4 hafta kullanılmalıdır 
ve sonrasında günlük olarak devam edilmelidir.

Kullanılmaya başlandıktan sonraki ilk 4 hafta içinde bağırsak davranışlarında
hafif geçici değişiklikler görülebilir. Alflorex® IBS etkisini göstermeye başladığı için
bu normal geçici bir durumdur ve ürünü almaya devam etmek önemlidir.

 

Bifidobacterium longum 35624®*'ün
kanıtlanmış faydalarını sunan tek çözüm

Al�orex® IBS bir tıbbi cihazdır  (sınıf IIb). Bu tıbbi cihaz CE işaretinin (CE 0477) şartlarını karşılayan ve yasalarla 
düzenlenen bir sağlık ürünüdür. IBS'in semptomlarını azaltması amaçlanmıştır: şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık. 
Ürünün talimatlarını ve etiketini dikkatli şekilde okuyun. Daha fazla bilgi için bir sağlık uzmanına danışın.
Yasal Üretici: PrecisionBiotics LTD

*Williams MD et al. J Clin Gastroenterol. 2010;44(9):631-6
**WGO (World Gastroenterology Organisation) Global Guidelines Probiotics and 
prebiotics, February 2017
*** Alflorex® IBS Ürün Bilgisi
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