
                     IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Кордіс Про Салют (Cordis Pro Salut), капсули. 
добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  

 
Склад: червоний ферментований рис (Monascus purpureus) (вміст монаколіну К – 4 %), сухий екстракт смоли 

Гугула (Commiphora mukul), з вмістом 2 % (HPLC) сетостероідів,  очеретянка канаркова (Phalaris canariensis), 

сухий екстракт артишоку (Cynara scolymus) (з вмістом  цинарину 2,5%, сухий екстракт кореня кульбаби (Taraxacum 

officinale) з вмістом  16 % інуліну, целюлоза, коензим Q10, полікозанол цукрової тростини  (Saccharum officinarum) 

з вмістом 60 % октакозанолу, солі жирних кислот магнію, діоксид кремнію. Оболонка:  капсули рослинного 

походження (похідний продукт целюлози). Без ГМО. 

Маса вмісту капсули: 604 мг. 
РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА 

МІСТИТЬ: 
КІЛЬКІСТЬ (на 1 капсулу) 

Червоний ферментований рис (Monascus purpureus) 

(вміст монаколіну К) 

250 мг 

(10мг) 

Сухий екстракт смоли Гугула (Commiphora mukul) 

(вміст естерону) 

80 мг 

(1,6мг) 

Очеретянка канаркова (Phalaris canariensis) 50 мг 

Сухий  екстракт артишоку (Cynara scolymus) 

(вміст цинарину) 

25 мг  

(0,6 мг) 

Сухий екстракт кореня кульбаби (Taraxacum officinale)  

(вміст інуліну) 

25 мг  

(4 мг) 

Коензим Q10 10 мг 

Полікозанол  цукрової тростини  (Saccharum officinarum) 

(вміст октакозанолу) 

8,3 мг  

(5 мг) 

 
Характеристика складових: 
Червоний  ферментований рис, сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів. 

В одній капсулі Кордіс Про Салют (Cordis Pro Salut) міститься 10 мг монаколіну К (діючої речовини червоного 

ферментованого рису), що є рекомендованою добовою дозою для підтримки нормального рівня холестерину в крові, 

відповідно до даних Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA2). 

Смола  Гугула, найпотужніша аюрведична рослина для зниження рівня холестерину з антиоксидантною дією. Окрім 

цього, гугул знижує в’язкість тромбоцитів, у такий спосіб знижуючи ризик ішемічних захворювань артерій. 

Екстракт гугула був задовільно випробуваний у клінічних дослідженнях для лікування гіперліпідемії. Екстракт 

гугула також  чинить протизапальну, антиоксидантну та імуностимулюючу дію. 

Очеретянка канаркова,  традиційно використовується як гіполіпідемічний засіб. Очеретянка канаркова має 

величезну ферментативну здатність до перезавантаження та високий вміст білків. Ферментативний вміст очеретянки 

канаркової забезпечує протизапальні властивості, достатні для підтримки здоров’я органів травлення та функції 

сечовипускання. Саме тому її використовують як жирозамінник, засіб пом’якшення, що  

розслаблює ділянки, уражені набряком, у комбінації з сечогінними засобами. Очеретянка канаркова містить 

крохмаль, смоли, саліцилову кислоту, щавлеву кислоту та азотисті речовини. 

Коензим Q10, антиоксидант для серця та печінки. 

Полікозанол, редуктор окислення ЛПНЩ та антитромбоцитарний засіб. 

Дія червоного ферментованого рису підсилюється дією полікозанолу (багатого октакозанолом), який одержують із 

цукрової тростини.  

Сухий екстракт артишоку та Сухий екстракт кульбаби,  сприяє виведенню токсинів та чинить 

гепатозахисну дію. 

Традиційне використання артишоку підтримує його використання при порушеннях травлення та печінки для 

відновлення балансу цих функцій. 

Кульбаба, як сечогінний засіб, сприяє виведенню токсинів та інших продуктів, відхилених метаболізмом. 

 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування, джерело біологічно активних 

речовин; сприяє покращенню ліпідного обміну, зниженню рівня холестерину в крові. 

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 
Рекомендовано вживати: дорослим по 1 капсулі на день, запиваючи склянкою води, під час вечері.  
Не слід перевищувати рекомендовану добову норму. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

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

(період лактації).   

Застереження: не вживати червоний ферментований рис, якщо використовуються лікарські засоби для зниження 

рівня холестерину. 



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 тверді желатинові, по 30 капсул в блістері, по одному блістеру 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


