
Свободно
дишане по

естествен път

Tavipec
Билково
лекарствоСубстанция: Speiköl

Kапсули

При риносинуити и кашлица



      Дозировка 
  3 x 2 капсули дневно, преди храна. 

Капсулите се приемат цели, без да се сдъвкват.

      Предимствата на Tavipec® накратко
 »  Билков лекарствен продукт
 »  Бързо действие на капсулите
 »   Освобождава дихателните пътища от секрет и задвижва естествените 

самоочистителни механизми
 »  Възможна е комбинация с антибиотици
 

      със силата на лавандула 
 »  Водеща субстанция 1,8 Cineol
 »   Вътрешна инхалация Стомашно-резистентните Tavipec® капсули се разтварят в 

тънкото черво. Там активното вещество се резорбира в голяма концентрация и чрез 
кръвта достига бронхите и кухините на синусите.

 »   силно действие спрямо гъстия секрет   
Сигнификантно подобрява мукоцилиарния клирънс. Възстановява гелно-солевия ба-
ланс на секрета1. Удвоява цилиината ударна фреквенция2. 

 »  Подтиска възпалението и укрепва имунната система   
Противовъзпалителен и стероидоподобен ефект на Cineol3. Засилване на имунната 
система чрез активиране на левкоцитите4.

 »  антимикробно действие  
Подтиска растежа на бактерии и гъбички. Деактивира отделяните от причинителите 
токсини5.

Tavipec® капсули
състав: 1 капсула съдържа 0, 15 g Speiköl (Spicae aetheroleum). Показания: Като екс-
пекторант и като спомагателно средство към антибиотичното лечение при: остър и 
хроничен бронхит, бронхиектазии, белодробен емфизем, ларингобронхит, кашлица при 
пушачи, синузит. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или помощ-
ните вещества. отпуска се без рецепта в аптеките. Допълнителна информация за 
предупреждения/предпазни мерки при употреба, взаимодействия и странични ефекти 
ще намерите в Кратката характеристика на лекарството.
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Произведено в австрия от
Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Tirol

Пълна информация се предоставя при поискване на адрес: Представителство за България, 
1164 София, тел: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: office@montavit.bg, web: montavit.bg
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