
Tablete masticabile

Multivitamine pentru copilărie

Supliment alimentar
Conţine zahăr şi lapte praf
Nu conține gluten

Ingrediente
Cavit junior® cu aromă de caise
O tabletă masticabilă conţine: îndulcitor (zahăr pudră), grăsime 
vegetală total hidrogenată (palmier), lapte praf, gluconat de calciu 
181,9 mg, vitamina c (acid ascorbic) 60 mg, potenţiatori de aromă 
(aromă de caise, vanilină), vitamina E 4,55 mg (acetat de 
DL-alfa-tocoferil 5 mg), vitamina B5 (acid pantotenic) 4,6 mg 
(D-pantotenat de calciu 5 mg), vitamina B3 (niacină sau vitamina PP) 
3 mg, vitamina A 270 mcg (acetat de retinol 1500000 UI/g 0,6 mg), 
vitamina B2 (ribo�avină) 0,6 mg, vitamina B6 0,49 mg (clorhidrat de 
piridoxină 0,6 mg), vitamina B1 0,44 mg (clorhidrat de tiamină 0,5 mg), 
beta-caroten 30% 0,4 mg, vitamina B9 (acid folic) 100 mcg, vitamina 
B7 (vitamina H sau D-biotină) 10 mcg,  vitamina D3 (colecalciferol) 5 
mcg (echivalent la 200 UI), vitamina B12 (ciancobalamină) 1 mcg.

Cavit junior® cu aromă de ciocolată
O tabletă masticabilă conţine: îndulcitor (zahăr pudră), grăsime 
vegetală total hidrogenată (palmier), potenţiatori de aromă (cacao, 
aromă de ciocolată, vanilină), lapte praf, gluconat de calciu 181,9 mg, 
vitamina C (acid ascorbic) 60 mg, vitamina E 4,55 mg (acetat de 
DL-alfa-tocoferil 5 mg), vitamina B5 (acid pantotenic) 4,6 mg 
(D-pantotenat de calciu 5 mg), vitamina B3 (niacină sau vitamina PP) 
3 mg, vitamina A 270 mcg (acetat de retinol 1500000 UI/g 0,6 mg), 
vitamina B2 (ribo�avină) 0,6 mg, vitamina B6 0,49 mg (clorhidrat de 
piridoxină 0,6 mg), vitamina B1 0,44 mg (clorhidrat de tiamină 0,5 mg), 
beta-caroten 30% 0,4 mg, vitamina B9 (acid folic) 100 mcg, vitamina 
B7 (vitamina H sau D-biotină) 10 mcg, vitamina D3 (colecalciferol) 5 
mcg (echivalent la 200 UI), vitamina B12 (ciancobalamină) 1 mcg.

Cavit junior® vanilină
O tabletă masticabilă conţine: îndulcitor (zahăr pudră), grăsime 
vegetală total hidrogenată (palmier), lapte praf, gluconat de calciu 
181,9 mg, vitamina C (acid ascorbic) 60 mg, vitamina E 4,55 mg (acetat 
de DL-alfa-tocoferil 5 mg), vitamina B5 (acid pantotenic) 4,6 mg 
(D-pantotenat de calciu 5 mg), vitamina B3 (niacină sau vitamina PP) 
3 mg, vitamina A 270 mcg (acetat de retinol 1500000 UI/g 0,6 mg), 
vitamina B2 (ribo�avină) 0,6 mg, vitamina B6 0,49 mg (clorhidrat de 
piridoxină 0,6 mg), vitamina B1 0,44 mg (clorhidrat de tiamină 0,5 mg), 
potenţiatori de aromă (vanilină), betacaroten 30% 0,4 mg, vitamina 
B9 (acid folic) 100 mcg, vitamina B7 (vitamina H sau D-biotină) 10 
mcg, vitamina D3 (colecalciferol) 5 mcg (echivalent la 200 UI), 
vitamina B12 (ciancobalamină) 1 mcg.

Acţiune
Cavit junior® este o sursă de vitamine esenţiale pentru copii care 
ajută la menținerea sănătății.
Cavit junior® este indicat ca supliment vitaminic deoarece contribuie 
la reducerea oboselii şi extenuării (prin aportul de vitamina B2, B3, B5, 
B6, B9, B12 şi C) și la metabolismul energetic normal (prin aportul de 
vitamina B1, B2, B5, B6, B7, B12 și C).

Vitamina A contribuie la menţinerea vederii normale şi a sănătăţii 
membranelor mucoase şi pielii, la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, la metabolismul normal al �erului, precum şi la procesul de 
diferenţiere celulară.
Vitamina B1 (tiamina) contribuie la metabolismul energetic normal, 

precum şi la funcţionarea normală a inimii şi a sistemului nervos.
Vitamina B2 (ribo�avina) contribuie la reducerea oboselii şi 
extenuării şi la menţinerea globulelor roşii normale.
Vitamina B3 (niacina) contribuie la funcţionarea normală a sistemului 
nervos şi la menţinerea sănătăţii psihice.
Vitamina B5 (acidul pantotenic) contribuie la performanţa mentală 
normală, la sinteza normală şi la metabolizarea hormonilor steroizi, a 
vitaminei D şi a unor neurotransmiţători.
Vitamina B6 (piridoxina) contribuie la sinteza normală a cisteinei, la 
metabolismul normal al homocisteinei, al proteinelor şi al 
glicogenilor, la reglarea activităţii hormonale.
Vitamina B7 (biotina) contribuie la metabolismul normal al 
macronutrienţilor, la menţinerea sănătăţii părului, pielii şi 
membranelor mucoase.
Vitamina B9 (acidul folic) contribuie la sinteza normală a 
aminoacizilor şi la buna funcţionare a hematopoiezei.
Vitamina B12 (ciancobalamina) contribuie la reducerea oboselii şi 
extenuării, la funcţionarea normală a sistemului imunitar.
Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului 
imunitar în timpul exerciţiilor �zice intense şi după acestea, la 
formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a 
vaselor de sânge, sistemului osos, ligamentelor, gingiilor, pielii, 
dinţilor. De asemenea, creşte absorbţia �erului.
Vitamina D3 contribuie la absorbţia/utilizarea normală a calciului şi 
fosforului, la menţinerea concentraţiilor normale de calciu în sânge, 
la menţinerea funcţiei normale a sistemului muscular, a sănătăţii 
sistemului osos şi dinţilor.
Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.

Utilizare
Copii de peste 3 ani: 2 tablete masticabile pe zi.

Atenţionări
Produsul nu este recomandat în diabetul zaharat şi, de asemenea, 
persoanelor care suferă de boala Parkinson şi sunt tratate cu 
levo-dopa (vitamina B6 îi împiedică efectul).
Nu conţine coloranţi sau conservanţi arti�ciali.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi 
un mod de viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferinţă, înainte de data expirării înscrisă pe 
ambalajul produsului.
Contraindicat persoanelor cu intoleranţă la lactoză
Nu aruncaţi niciun supliment alimentar pe calea apei sau a 
reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi 
suplimentele alimentare pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor 
ajuta la protejarea mediului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 4 blistere a câte 5 tablete masticabile.
Cutie cu 1 blister a 5 tablete masticabile.
Cutie cu 1 blister a 2 tablete masticabile (Cavit junior® cu aromă de 
ciocolată și Cavit junior® vanilină).
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