
 

 
IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Алофор Про  Салют (Alofor Pro Salut), капсули. 
добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  

 

Склад: Bifidobacterium bifidum, не менше – 109 КУО (молоко), Сабур (сік Aloe ferox), Lactobacillus 

acidophilus, Streptococcus termophilus, L. вulgaricus - не менше – 108 КУО, екстракт імбиру  (Zingiber officinale) 

(мін. 5% гінеролідів), целюлоза, солі магнію жирних кислот, діоксид кремнію. Оболонка:  капсули рослинного 
походження (похідний продукт целюлози). Без ГМО. Містить похідні молока.  

Маса вмісту капсули: 495 мг. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА МІСТИТЬ: КІЛЬКІСТЬ (2 капсули) 

Bifidobacterium bifidum (мільйонів клітин) 200 

Сабур (сік Aloe ferox) 200 мг 

Lactobacillus acidophilus, Streptococcus termophilus, L. bulgaricus 
(мільйонів клітин) 

10 

Екстракт імбиру 50 мг 

Характеристика складових: 

Склад, що поєднує кілька штамів пробіотичних бактерій з рослинними екстрактами, щоб разом чинити дію на 
перистальтику кишечнику, посилюючи кишкову регуляцію та полегшуючи випорожнення. 

Молочнокислі бактерії у складі Алофор Про Салют (Alofor Pro Salut) сприяють нормальній роботі 

кишечника та балансу його мікрофлори. Гарний стан кишкової мікрофлори не лише впливає на здоров’я 
самого кишечника, але й чинить вплив на багато інших функцій організму (імунну систему, холестерин, 

тощо), згідно з даними, нещодавно опублікованими в науковій літературі. 

Aloe ferox (Сабур) складається з висушеного молочного соку листя різних видів роду Aloe, зокрема типу                      

A. Ferox та їхніх гібридів. Aloe ferox багатий на антраценові сполуки (антахінони), переважно типу алое-
емодину. 

Екстракт імбиру застосовується як у традиційній китайській, так і в аюрведичній медицині для підтримки 

здоров’я травлення, підвищення моторики шлунково-кишкового тракту. 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування – джерело кількох штамів 

пробіотичних бактерій та рослинних екстрактів. Сприяє нормалізації функціонування шлунково-

кишкового тракту, посилює кишкову регуляцію та полегшує випорожнення.  

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Рекомендовано вживати: дорослим по 1 – 2 капсули на ніч, запиваючи склянкою води.  

Не слід перевищувати рекомендовану добову норму. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, кишкова непрохідність, хвороба 

Крона, виразковий коліт, апендицит. 

Умови зберігання: зберігати в прохолодному, сухому, захищеному від світла місці, в оригінальній упаковці 
при температурі не вище 25 ˚С.  Термін придатності 3 роки з дати виробництва. Не використовувати після 

закінчення строку придатності. Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Форма випуску: капсули рослинного походження, по 30 капсул в пластиковому флаконі, по одному флакону 
в упаковці. 

Кінцева дата споживання: дивись на упаковці. 

 

Виробник: Плантас Медісіналес і Комплементос Аліментісіос С.А., Ав. Прат де ла Ріба, б/н 08780 Пальежа, 
Барселона, Іспанія. 

(Plantas Medicinales у Complementos Alimenticios, S.A., Avda. Prat de la Riba, s/n, 08780 – Palleja, Barcelona, 

Spain). 

Заявник/ Імпортер (прийняття претензій від споживачів): ТОВ “БУТІКОВА ФАРМАЦЕВТИЧНА 

КОМПАНІЯ “САЛЮТАРІС”, Україна,  

Юридична адреса: 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 9                      
Поштова адреса: 01030, м. Київ, а/с 26; тел.: +38(044) 290-77-99. 


