
Tavipil Extra
suplement diety
60 tabletek powlekanych

Zapobiega wypadaniu, rozdwajaniu i łamliwości włosów.

Tavipil Extra to suplement diety, który zawiera składniki widocznie wzmacniające strukturę włosa,
zapobiega- jące nadmiernemu wypadaniu, łamliwości i rozdwajaniu się włosów. Odżywiają cebulki włosowe
i poprawiają ukrwienie skóry głowy. Tavipil Extra utrzymuje również właściwe nawilżenie skóry i włosów.
Dodatkowo sku- tecznie zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu skóry głowy i włosów, zapobiega
przedwczesnemu siwieniu.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; dwuwinian choliny; D-pantotenian wapnia;
proteiny sojowe; inozytol; fumaran żelaza (II); amid kwasu nikotynowego; kwas p-aminobenzoesowy
(PABA); sproszkowane pędy bambusa; siarczan manganu; tlenek cynku (I); substancje przeciwzbrylające:
sole magne- zowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; siarczan miedzi (II); drożdże piwne;
cyjanokobalamina; kwas pteroilomonoglutaminowy;  D-biotyna;  jodek  potasu;  substancja  glazurująca:
hydroksypropylometylocelu- loza;  substancja  wypełniająca:  polidekstroza;  barwnik:  dwutlenek  tytanu;
substancja glazurująca: glikol po- lietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk.

Składniki 1 tabletka %RWS*

Dwuwinian choliny 125 mg

Kwas pantotenowy 100 mg 1666,70%

Proteiny sojowe 100 mg

Inozytol 50 mg

Niacyna 35 mg 218,80%

PABA 30 mg

Sproszkowane pędy bambusa

w tym: krzem

20 mg

7 mg

Żelazo 15 mg 107,10%

Cynk 15 mg 150%

Mangan 5 mg 250%

Drożdże piwne 5 mg

Miedź 2 mg 200%

Kwas foliowy 400 μg 200%

Biotyna 300 μg 600%

Potas (jodek potasu) 150 μg 100%

Witamina B12 6 μg 240%

  *%RWS – referencyjna wartość spożycia



Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę dziennie należy popić wodą. Należy przyjmować w trakcie posiłku.

Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Masa netto: 60,6 g (60 tabletek po 1010 mg).
Opakowanie zawiera 4 blistry po 15 tabletek.

Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp.
k. ul. Kasprzaka 31
01-234  Warszawa
www.algpharma.pl
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