


RECEBERÁ

1 unidade de Alflorex® para a SII (30 cápsulas).
1 Carta de boas-vindas.

Este Guia descarregável com 
informação exclusiva.



AS SUAS MISSÕES

Informar-se sobre a síndrome do intestino/
cólon irritável e Alflorex® para a SII, lendo 
este Guia.

Leia cuidadosamente a rotulagem
e instruções de utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
Tomar 1 cápsula de Alflorex® por dia durante
1 mês. É importante que tome Alflorex® todos 
os dias e que termine o ciclo completo.

Não exceda a dose diária recomendada. 
Alflorex® pode ser tomado com ou sem 
alimentos, a qualquer altura do dia. Engula as 
cápsulas inteiras com líquido suficiente (ex. um 
copo de água ou leite ao invés de bebidas 
ácidas como sumo). 

Enquanto tomar antibióticos, a dose diária de 
Alflorex® deverá ser tomada em separado da 
dose de antibióticos.
O produto destina-se à administração oral.

Dar a conhecer Alflorex® para a SII entre 
as pessoas do seu meio que sofram deste 
problema.

Partilhar nas redes sociais a sua experiência 
com o produto.

Deixar a sua avaliação através de relatos.

Completar o Inquérito final e transmitir a sua 
opinião sincera à Biocodex.



SOBRE A SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL 

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

A SII é a mais comum doença funcional do intestino.
É um problema gastrointestinal comum e crónico, que 
afeta cerca de 11% da população mundial e tem um 
grande impacto na qualidade de vida.

COMO SE MANIFESTA A SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL?

Os sintomas mais comuns são a dor ou desconforto 
abdominal, associada a diarreia, obstipação 
ou ambas.

Normalmente, e de acordo com os critérios de 
Roma IV (usados para diagnosticar os problemas 
funcionais do intestino), a SII caracteriza-se por dores 
abdominais crónicas, pelo menos 1 dia/semana, nos 
últimos 3 meses, que deve estar associada a pelo 
menos, 
dois dos seguintes critérios: 
• Dor associada à defecação.
• Associado a uma mudança na consistência
  das fezes.
• Associado a uma mudança na frequência das fezes.



QUAIS AS CAUSAS DA SÍNDROME DO INTESTINO 
IRRITÁVEL?

Não se conhecem bem as causas desta síndrome. 
Algumas das causas possíveis são alterações a nível 
da sinalização entre o cérebro e intestino, o que pode 
levar a alterações nos hábitos intestinais e provocar 
dor e desconforto abdominal; alterações da mobilidade 
gastrointestinal, causando diarreia e/ou obstipação ou 
espasmos, etc.

Embora as suas causas não sejam claras, os cientistas 
concordam que a microbiota intestinal está implicada 
no seu início.

COMO SE TRATA A SÍNDROME DO INTESTINO 
IRRITÁVEL?

Não existe tratamento para a síndrome do intestino 
irritável mas os sintomas podem ser aliviados mediante 
uma combinação de alterações na dieta e uso de 
probióticos.

A Organização Mundial de Gastroenterologia defende 
que o uso de uma estirpe probiótica específica, a 
estirpe Bidobacterium longum 35624®* tem atualmente 
a melhor evidência relativamente à eficácia na redução 
dos sintomas de SII. Alflorex® para a SII, cotém a 
estirpe probiótica Bidobacterium longum 35624®, 
reduz os sintomas da Síndrome doIntestino Irritável:
• Dor abdominal
• Inchaço e gases
• Diarreia e/ou obstipação

SOBRE A SÍNDROME DO 
INTESTINO IRRITÁVEL 



1 cápsula por dia.

Podem ser ingeridas com ou sem comida.

Cápsulas pequenas.

Não necessita de refrigeração.

Isento de glúten, lactose, produtos, lácteos, 
conservantes, soja.

Adequado para vegetarianos.

Apto para a dieta FODMAP.

Informe-se em 
www.symbiosys.pt

ALFLOREX DEVE SER TOMADO DIARIAMENTE PELO MENOS DURANTE 4 
SEMANAS.NAS PRIMEIRAS SEMANAS PODEM NOTAR-SE 

ALTERAÇÕES NOS HÁBITOS INTESTINAIS, AS QUAIS IRÃO 
PASSAR COM O CONTINUAR DA TERAPÊUTICA.

http://www.symbiosys.pt


OUTRAS RECOMENDAÇÕES 
PARA PACIENTES COM SII

Comer sempre às mesmas horas e devagar.

Comer quantidades adequadas (nem muito pouco, 
nem demasiado).

Aumentar o consumo de fibras progressivamente e 
evitar comida com elevado teor de gordura ou muito 
condimentada.

Fazer um registo dos seus sintomas e dos alimentos 
que ingeriu para conhecer as suas possíveis 
intolerâncias.

Beber bastantes líquidos (evitar bebidas alcoólicas, 
café e bebidas gaseíficadas).

Praticar exercício regularmente e
usar técnicas de relaxamento. 



Alflorex® é um dispositivo médico. 
Alflorex® contém a estirpe B. longum 35624®. Alflorex® 
destina-se ao tratamento da Síndrome do Intestino Irritável, 
incluindo sintomas de inchaço, gases, dor abdominal, 
diarreia e obstipação. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
Tomar 1 cápsula de Alflorex® por dia durante 1 mês. É 
importante que tome Alflorex® todos os dias e que termine 
o ciclo completo. Não exceda a dose diária recomendada. 
Alflorex® pode ser tomado com ou sem alimentos, a 
qualquer altura do dia. Engula as cápsulas inteiras com 
líquido suficiente (ex. um copo de água ou leite ao invés de 
bebidas ácidas como sumo). Enquanto tomar antibióticos, a 
dose diária de Alflorex® deverá ser tomada em separado da 
dose de antibióticos. O produto destina-se à administração 
oral. CONTRAINDICAÇÕES: Não utilize o produto em caso 
de hipersensibilidade ou alergia individual a um ou mais 
componentes do produto. Leia cuidadosamente a rotulagem 
e instruções de utilização.
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