
 

IНСТРУКЦIЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Нофіні Про Салют (Nofini Pro Salut), капсули. 

добавка дієтична 

Не є лікарським засобом.  

 
Склад: сухий екстракт соєвих бобів (Glycine max) вміст ізофлавонів  40%, сухий екстракт листя шавлії (Salvia 

officinalis) (10 % поліфенолів), сухий екстракт хвоща (Equisetum arvense) з вмістом 1% кремнієвої кислоти, 

сухий екстракт трави пасифлори (Passiflora incarnata) (4% флавоноїдів), олія з насіння енотери 40% (Oenothera 
biennis), D,L-альфа-токоферилацетат 50% (Вітамін Е), тальк, целюлоза, солі жирних кислот магнію.  

Оболонка: желатин. Без ГМО. 

Маса вмісту капсули: 487 мг. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ДОЗА 

МІСТИТЬ: 

КІЛЬКІСТЬ (на 1 капсулу) 

Сухий  екстракт соєвих бобів  
(вміст ізофлавонів) 

150 мг  
(60 мг) 

Сухий  екстракт листя шавлії 

(вміст  поліфенолів) 

10 мг  

(1 мг) 

Сухий екстракт хвоща 
(вміст  кремнієвої кислоти) 

10 мг  
(0,1 мг) 

Сухий екстракт трави пасифлори 

(вміст флавоноїдів) 

5 мг  

(0,2 мг) 

Олія  з насіння енотери  12 мг 

Вітамін Е 
10 мг  

(83 % NRV) 

                       NRV — референсні значення поживних речовин. 

 

Характеристика складових: 

Рецептура Нофіні Про Салют (Nofini Pro Salut), створена для забезпечення захисту та загального гарного 

самопочуття під час менопаузи. 
Сухий екстракт соєвих бобів (Ізофлавони), це найпотужніші фітоестрогени, відомі на сьогоднішній день, і 

характеризуються більш слабкою, але більш селективною естрогенною дією, ніж жіночі гормони (імітуючи 

сприятливий вплив естрогенних гормонів, а не шкідливих). На відміну від інших синтезованих естрогенів, 

фітоестрогени легко метаболізуються та не накопичуються в організмі людини. 
Під час менопаузи вироблення естрогенів яєчниками зменшується, і це викликає низку неприємних симптомів 

(припливи, надмірна пітливість, безсоння, зміна настрою, дратівливість, депресія, біль і сухість піхви). 

Доведено, що ізофлавони полегшують симптоми менопаузи у жінок у період постменопаузи та допомагають у 
запобіганні остеопорозу. Крім того, оцінюється їхній вплив на ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. 

Шавлія, застосовується в період менопаузи не лише через естрогенну дію, але й через здатність до 

зменшення надмірного потовиділення. 

Екстракт сої (не трансгенної), багатий на ізофлавони. 
Олія  з насіння енотери, містить незамінні жирні кислоти (лінолеву та гамма-лінолеву кислоти). 

D,L-альфа-токоферилацетат (вітамін Е), так званий «вітамін краси», потужний жировий антиоксидант, 

який природним чином присутній в організмі людини. 
Пасифлора, балансує зміни, яких організм зазнає під час менопаузи, сприяє спокою та покращенню сну. 

Хвощ, добре відомий сечогінний засіб, який сприяє виведенню токсинів і продуктів життєдіяльності нашого 

організму. Він також корисний для здоров’я волосся та нігтів. 
 

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

активних речовин, вітаміну Е; сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи, зменшенню 

проявів клімактеричного синдрому (припливи, дратливість, безсоння) та нормалізації сну. Має м’які 

заспокійливі властивості.  

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 
Рекомендовано вживати: жінкам по одній капсулі на добу вранці. 

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

Протипоказання:  індивідуальна чутливість до компонентів продукту, діти 



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 10 капсул в блістері, три 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


