
IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

 

Холі Про Салют (Holi Pro Salut), капсули 
добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  

 

Склад: риб’ячий жир (50% ДГК, 10% ЕПК), настоянка часнику (Allium sativum) на оливковій олії, 
антиоксидант (екстракт, збагачений токоферолами, ефірами лимонної кислоти, жирних кислот моно- та 

дигліцеридів, пропілгаллат, ефіри жирних кислот аскорбінової кислоти). Оболонка: желатин, гліцерол. 

Без ГМО. 
Маса вмісту капсули: 966.81 мг. 

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА 

МІСТИТЬ: 

КІЛЬКІСТЬ 

 (1 капсула) 

Риб’ячий жир 

(вміст ДГК та ЕПК) 

420 мг 

(210 мг ДГК, 42 мг ЕПК) 

Настоянка часнику  

(вміст вінілдитиїну та сульфітів) 

280 мг 

(0,085 мг; 0,021 мг) 

(*) EПК = ейкозапентаєнова кислота 

      ДГК = докозагексаєнова кислота 

 
Характеристика складових: 

ДГК та ЕПК підтримують нормальну роботу серця (схвалене показання у ЄС). Додавання омега-3 з риб’ячого 

жиру корисне для зменшення всіх причин смертності від серцево-судинних захворювань, раптової смерті та, 
можливо, інсульту. 

Крім повідомлених переваг як серцево-судинних протекторів, ДГК та ЕПК також мають важливе значення для 

нормального розвитку мозку та його функцій (пам’яті, поведінки та настрою). 

Часник, рекомендований для профілактики серцевих захворювань, оскільки він сприяє зниженню 
артеріального тиску та холестерину. Крім того, він сприяє зниженню серцево-судинного ризику в осіб з 

метаболічним синдромом (МС). 

МС — це цілий набір проблем зі здоров’ям, які можуть розвиватися одночасно або послідовно, викликані 
поєднанням генетичних та екологічних факторів, пов’язаних із способом життя. МС асоціюється зі зниженням 

коефіцієнта виживаності особи, що пов’язано зі збільшенням смертності від серцево-судинних захворювань та 

значним збільшенням ризику цукрового діабету 2 типу. Обсяг талії може бути зручним інструментом для 

виявлення осіб із високим ризиком. Якщо трапляється абдомінальне ожиріння (обсяг >94 см у чоловіків і 
>80 см у жінок), то для встановлення діагнозу МС достатньо відповідати двом або більшій кількості таких 

параметрів: 

- ЛПВЩ «хороший холестерин» менше 40 мг/дл (чоловіки) або менше 50 мг/дл (жінки); 
- тригліцериди понад 150 мг/дл; 

- артеріальний тиск вище 130/85 мм рт. ст.; 

- глікемія вище 110 мг/дл або діагностований цукровий діабет 2 типу. 
Холі Про Салют (Holi Pro Salut) містить 280 мг органічного та вимоченого іспанського часнику, який 

містить певні діючі речовини (вінілдитиїни та сульфіди), яких немає в інших продуктах на основі часнику. 

Цей склад був клінічно випробуваний і отримав відмінні результати для всіх ліпідних фракцій. Більш 

конкретно, істотне покращення «хорошого холестерину» або ЛПВЩ, що стає основним параметром в оцінці 
серцево-судинного ризику та свідчить про наявність діагнозу МС. 

 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування, додаткове джерело омега-3 

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної 

системи, покращенню ліпідного обміну. Метаболічний синдром та гіперхолестринемія 

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Рекомендовано вживати: дорослим по 1 капсулі в день на сніданок, разом із склянкою води. 

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

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Алергія на рибу. 
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. 
Упаковка: м’які желатинові капсули, по 15 капсул в блістері, 2 блістери 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. 
 

 

Відповідальний виконавець, пров.н.с.      О.Д.Ольшевська 
 

 

 


