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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR 

(INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR) 

 

LACTOBEX
®
 

pulbere 

 

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: Nr. 0791 din 13.09.2016 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR 

LACTOBEX
®

 

 

2. DCI-ul substanţei active 

Lipsește 

 

3. COMPOZIŢIA  

1 plic cu pulbere conţine:  

substanţă activă: nu mai puțin de 1 mld. (1x10
9
) microorganisme (lactobacterii și bifidobacterii) 

Lactobacillus acidophilus 3,0 mg, Bifidobacterium longum 3,0 mg, Streptococcus thermophilus 3,0 

mg, Bifidobacterium lactis 3,0 mg, Lactobacillus rhamnosus 3,0 mg; 

excipienţi: dextroză, stabilizator – xilit (E 967), prebiotic – fructooligozaharid, agent de încărcare – 

polidextroză (E 1200), celuloză microcristalină (E 460), amidon de porumb, aromatizator – lapte, 

aromatizator – vanilină, agent antiagregant – dioxid de siliciu (E 551). 

 

4. DESCRIEREA SUPLIMENTULUI ALIMENTAR 

Pulbere de culoare albă. 

 

Valoarea nutritivă și energetică a produsului 

Valoarea nutritivă a conținutului unui plic: 

Glucide – 1 g; 

Proteine – 0 g; 

Grăsimi – 0 g. 

 

Valoarea energetică a conținutului unui plic: 

4,184 kJ / 4kcal. 

 

5. FORMA DE PREZENTARE 

Pulbere 

10 plicuri ce conțin 1 g pulbere. 

 

6. PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI ȘI MODUL DE ACȚIUNE 

În compoziția produsului se conțin aceleași bacterii ca și în tractul gastrointestinal (TGI) la om, care 

fomează colonii de lactobacterii și bifidobacterii. Culturile bacteriene sunt protejate de un strat dublu, 

care îmbunătățește semnificativ stabilitatea și pătrunderea lor în tractul intestinal, protejîndu-le de 



influența negativă a mediului înconjurător și a sucului gastric. 

 

Probioticele: 

 normalizează activitatea intestinului și ajută la reducerea senzației neplăcute de disconfort; 

 facilitează tranzitul conținutului intestinal, golirea regulată; 

 favorizează păstrarea sănătății intestinului, elimină substanțele nocive; 

 au un efect benefic asupra nivelului de zahăr din sânge și ajuta la menținerea nivelului normal de 

colesterol în sânge; 

 formează și dezvoltă microflora intestinală favorabilă și restabilesc echilibrul după utilizarea 

antibioticelor și chimioterapeuticelor; 

 favorizează digestia și absorbția de calciu, vitamine, etc.; 

 susțin sistemul imunitar; 

 îmbunătățesc starea de sănătate a pielii. 

 

7. INDICAȚII 

LACTOBEX
® 

este recomandat pentru menținerea microflorei intestinale și stimularea sistemului 

imunitar. 

 

8. DOZE ŞI MODUL DE ADMINISTRARE 

Doza zilnică recomandată – 1 g (1 plic). 

Cu un foarfece curat se taie capătul plicului. 

După deschiderea plicului conținutul se dizolvă într-ul lichid rece (apă, suc, lapte) sau se adaugă la 

mîncare rece (de exemplu, yogurt sau micul dejun uscat). 

Se recomandă administrarea pe termen lung. 

 

9. REACŢII ADVERSE 

La administrarea în doze recomandate, reacții adverse nu au fost raportate pînă în prezent. 

 

10. CONTRAINDICAŢII 

LACTOBEX
®
 nu trebuie administrat în caz de intoleranță individuală la componentele produsului. 

 

11. ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 

Produsul nu trebuie utilizat ca substituient pentru o alimentație completă și echilibrată.  

A nu se depăși doza zilnică recomandată. 

 

Copii și adolescenți 

La copiii cu vîrsta pînă la 5 ani este recomandat produsul LACTOBEX
®
 BABY. 

 

Sarcina și alăptarea 

În timpul sarcinii și perioadei de alăptare produsul poate fi administrat după consultarea unui 

medic. 

 

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule, utilaje 

Nu există informații cu privire la efectele adverse asupra vitezei de reacție. 

 



12. PREZENTARE, AMBALAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cîte 1 g pulbere în plicuri. 

Cîte 10 plicuri în pachet. 

Cîte 1 pachet în cutie de carton. 

 

 

13. CONDIȚII DE PĂSTRARE 

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. 

A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor! 

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate. 

 

14. TERMEN DE VALABILITATE 

2 ani. 

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj. 

 

15. STATUTUL LEGAL 

Fără prescripţie medicală. 

 

16. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI  

Martie 2016. 

 

17. PRODUCĂTORUL 

Cell Biotech Co., Ltd. 

50, Aegibong-ro 409 beon-gil, Wolgot-myon, Gimpo-Si, Gyeonggi-do, 415-872, Coreea de Sud 

 

18. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE NOTIFICARE 

„Grindeks” SA, 

str. Krustpils 53, LV-1057, Riga, Letonia 

 

Orice reclamații cu referire la acest produs trebuie să fie însoțită  

de numărul seriei indicat pe ambalaj! 

 


