
AROMĂ DE CIOCOLATĂ

MEMO

Tablete masticabile

Supliment alimentar
Conţine zahăr şi ingrediente pe bază de soia

Ingrediente
Fiecare tabletă masticabilă conţine îndulcitor (zahăr pudră), grăsime 
vegetală total hidrogenată (palmier), potenţiatori de aromă (cacao, 
vanilină, aromă de ciocolată), 250 mg lecitină din soia (Glycine 
hispida), 20 mg vitamina C (acid ascorbic).

Acţiune
Sistemul nervos este puntea de legătură între creier şi restul 
organismului, �ind cel care ne permite să percepem, să înţelegem şi 
să reacţionăm la lumea din jurul nostru. O funcţionare normală a 
sistemului nervos atrage după sine şi o capacitate optimă de 
concentrare, memorare şi atenţie.

Cavit junior® memo susține funcționarea normală a sistemului nervos 
(prin aportul de vitamina C).

Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului 
imunitar în timpul exerciţiilor �zice intense şi după acestea, la 
metabolismul energetic normal, la funcţionarea normală a sistemului 
nervos, la menţinerea sănătăţii psihice. Contribuie la formarea 
normală a colagenului pentru funcţionarea normală a vaselor de 
sânge, sistemului osos, ligamentelor, gingiilor, dinţilor şi pielii. 
Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, la 
reducerea oboselii şi extenuării, la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar, la regenerarea formei reduse a vitaminei E. De asemenea, 
creşte absorbţia �erului.
Lecitina aparţine grupului de fosfolipide, conține colină şi este una 
din componentele de bază ale membranei celulare. Se regăseşte în 
concentraţii mari la nivelul sistemului nervos, intrând în alcătuirea 
tecii de mielină (membrana plasmatică ce căptuşeşte o parte din 
neuron, facilitând conducerea impulsului nervos). 

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

Atenţionări
Vitamina C în exces poate avea efect laxativ.
Produsul nu este recomandat persoanelor cu diabet zaharat.
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.
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