
IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Амант Про Салют (Amant Pro Salut), капсули. 
добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  

Склад: L-таурин, сухий екстракт маки перуанської (Lepidium meyenii)  (4:1), сухий екстракт кореня ашваганди 

(Withania somnifera) (вміст вітанолідів – 1,5%), целюлоза, сухий екстракт якірців сланких (Tribulus terrestris) 
(вміст сапонінів – 40%), тальк, L-аргінін, жирні кислоти, солі магнію, діоксид кремнію, L-аскорбінова кислота 

(вітамін С), рибофлавін (вітамін В2), нікотинамід (вітамін В3), піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), D,L-

альфа-токоферилацетат (вітамін Е), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1). Оболонка:  капсули рослинного 
походження (похідний продукт целюлози). Без ГМО. 

Маса вмісту капсули: 630 мг. 
ДОЗА МІСТИТЬ: КІЛЬКІСТЬ (4 капсули) 

L-таурин 600 мг 

Сухий екстракт маки перуанської 400 мг 

Сухий екстракт ашваганди  
( вміст вітанолідів) 

400 мг 
(6 мг) 

Сухий екстракт якірців сланких  
(вміст сапонінів) 

160 мг  
(64 мг) 

L-аргінін 80 мг 

L-аскорбінова кислота  
(Вітамін С) 

12 мг  
(15 % NRV) 

Рибофлавін  
(Вітамін В2) 

4 мг  
(285 % NRV) 

Нікотинамід 
(Вітамін В3) 

4 мг 
 (25 % NRV) 

Піридоксину гідрохлорид 
(Вітамін В6) 

3,29 мг  
(235 % NRV) 

D,L-альфа-токоферилацетат 
(Вітамін Е) 

2 мг 
 (17 % NRV) 

Тіаміну гідрохлорид  
(Вітамін В1) 

3,30 мг  
(300 % NRV) 

                      NRV — Референсні значення поживних речовин  

Характеристика складових: 

Оригінальна рецептура Амант Про Салют (Amant Pro Salut) поєднує в собі рослинні екстракти, які традиційно 

використовуються для підвищення фізичної та розумової діяльності, з повноцінним вітамінним комплексом та 

таурином, щоб досягти більш потужного ефекту. 

Мака перуанська добре відома своїми ефектами для покращення потенції та підвищення рівня лібідо, крім 

загальних тонізуючих ефектів. 

Ашваганда  використовується для лікування астенії та покращення діяльності м’язів. 

Якірці сланкі, традиційне використання включає загальний тонус та посилення статевого потягу.  

Таурин, вважається тонізуючим засобом. 

Інформація про користь для здоров’я: Користь для здоров’я нервової системи: 

Містить маку перуанську та ашваганду, що традиційно використовуються для підвищення фізичної та розумової 

діяльності. Містить якірці сланкі, що традиційно використовуються для підтримки нервової системи. Містить 

вітаміни В1 і В6, які сприяють нормальній роботі нервової системи. 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування,  додаткове джерело вітамінів, 

джерело біологічно активних речовин; сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню фізичної та 

розумової працездатності, нормалізації функціонування нервової системи. 

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
Рекомендовано вживати: дорослим 2- 3 капсули на день, запиваючи водою по можливості з ранку під час 

вживання їжі або відповідно до рекомендацій спеціаліста.  

Не слід перевищувати рекомендовану добову норму. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти, вагітні та жінки, що годують немовля 

(період лактації).   

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 1 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. 


	Мака перуанська добре відома своїми ефектами для покращення потенції та підвищення рівня лібідо, крім загальних тонізуючих ефектів.

