
 

 

IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

Мемо Про Салют (Memo Pro Salut), касули.  
добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  
 

Склад: ацетил-L-карнітин, тальк, целюлоза, фосфатидилхолін (з соєвих бобів Glycine soya Без ГМО), сухий 

екстракт кореню сибірського женьшеню (Eleutherococcus senticosus) з вмістом 0,8% елеутерозидів, солі 
жирних кислот магнію, D,L-альфа-токоферилацетат (вітамін Е), супероксиддисмутаза (з рисового крохмалю), 

діоксид кремнію, рослинні жирні кислоти, дігліцериди, D – кальцію пантотенат (вітамін В5), піридоксину 

гідрохлорид (вітамін В6). Оболонка:  капсули рослинного походження (похідний продукт целюлози).  

Без ГМО. 

Маса вмісту капсули: 530 мг .  
 

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА 

МІСТИТЬ: 
КІЛЬКІСТЬ (2 капсули): 

Ацетил-L-карнітин 220 мг 

Фосфатидилхолін  

(з соєвих бобів Glycine soya Без ГМО) 
21 мг 

Вітамін Е 
10 мг  

(83 % NRV) 

Сухий  екстракт кореню сибірського женьшеню  

 (з вмістом елеутерозидів) 

10 мг 

0,08 мг 

Супероксиддисмутаза  10 мг 

Пантотенова кислота (Вітамін В5) 
1,84 мг 

(31% NRV) 

Вітамін В6 
1,4 мг  

(100 % NRV) 

NRV — референсні значення поживних речовин 

Характеристика складових: 

Ацетил-L-карнітин, має підтвердження позитивного впливу на розумові здібності. Основна його функція — 
забезпечення метаболізму нейронів ацетильними групами. Ацетильні групи використовуються, наприклад, в 

біосинтезі нейромедіатора ацетилхоліну, який є суттєво важливим для роботи мозку. Він вступає в синергічну 

дію з антиоксидантами. 
Фосфатидилхолін з соєвих бобів, це фосфоліпід, який отримують з сої, що не зазнавала генетичної 

модифікації («продукт контрольованого походження [ПКП]»), а в природі зустрічається в оболонках клітин 

нервової тканини мозку. Він складається з ненасичених жирних кислот, гліцерину та холіну. FDA визначає 

холін як незамінний вітамін. Це означає, що оскільки наше тіло не може його виробляти, він має бути 
включений в наш раціон харчування. 

Корінь сибірського женьшеня, відіграє адаптогенну роль. Це означає, що він стимулює як фізичні, так і 

розумові здібності.  
Супер-оксиддисмутаза, захищає від денатуралізації в шлунку. СОД виробляється в організмі природним 

чином. Однією з його функцій є нейтралізація окислювального стресу в центральній нервовій системі, що 

призводить до окислення частинок ліпопротеїну. Цей процес пошкоджує клітинні оболонки та може 
призвести до загибелі клітин. 

Пантотенова  кислота, сприяє нормальній розумовій діяльності. 

Вітамін  В6, сприяє нормальній роботі нервової системи. 

Вітамін  Е, сприяє захисту клітин від окислювального ушкодження. 

 

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

активних речовин; сприяє покращенню пам’яті, концентрації уваги та ефективності роботи мозку, 

підвищенню інтелектуальної діяльності, попередженню передчасного старіння організму.  

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Рекомендовано вживати: дорослим по 2 капсули на добу, бажано натщесерце. 

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



Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти до 7 років, вагітні, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


