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Mod de ambalare

Biofarm®, unul dintre primii producători de medicamente și
suplimente alimentare din România, cu o tradiție de peste 90
de ani, asigură calitate și siguranță datorită certificării conform
standardelor de bună practică de fabricație la nivel european
(GMP).
Încă din anul 1964, Cavit® asigură necesarul zilnic de vitamine,
fiind de-a lungul timpului alături de generații întregi de copii și
adulți. Cavit® și-a păstrat forma tradițională, inedită, de tabletă
masticabilă, aducând gustul delicios al copilăriei și în zilele
noastre, într-o formulă îmbunătățită.
Ingrediente
O tabletă masticabilă conține: îndulcitor (maltitol), bază grasă,
lapte praf, gluconat de calciu 181,9 mg, vitamina C (acid
ascorbic) 60 mg, D-pantotenat de calciu 6,52 mg (echivalent
a 6 mg acid pantotenic sau vitamina B5), vitamina PP (niacină
sau vitamina B3) 3 mg, vitamina B2 (riboflavină) 1,4 mg,
vitamina B1 0,89 mg (clorhidrat de tiamină 1 mg), vitamina
B6 0,82 mg (clorhidrat de piridoxină 1 mg), vitamina A acetat
(acetat de retinol 1500000 UI/g) 0,8 mg, vitamina E 0,45 mg
(acetat de DL-alfa-tocoferil 0,5 mg), aromatizant (vanilină),
vitamina D3 (colecalciferol) 0,005 mg.
Acțiune
Cavit 9plus® fără zahăr este, prin compoziția sa, o sursă de
vitamine esențiale pentru adolescenți și adulți, contribuind la
dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a întregului organism,
la menținerea poftei de mâncare și a stării generale de bine.
Datorită formulei fără zahăr, Cavit 9plus® fără zahăr poate fi
administrat și persoanelor care suferă de diabet zaharat sau
care se confruntă cu probleme de greutate.
Cavit 9plus® fără zahăr este indicat ca supliment vitaminic în
stările care necesită un aport sporit de vitamine, contribuind
la reducerea oboselii și extenuării (prin aportul de vitamine B2,
B3, B5, B6 și C).
Vitamina A contribuie la menținerea vederii normale și a
sănătății membranelor mucoase și pielii, la funcționarea
normală a sistemului imunitar, la metabolismul normal al
fierului, precum și la procesul de diferențiere celulară.
Vitamina B1 (tiamina) contribuie la metabolismul energetic
normal, precum și la funcționarea normală a inimii și a
sistemului nervos.
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Vitamina B2 (riboflavina) contribuie la reducerea oboselii și
extenuării și la menținerea globulelor roșii normale.
Vitamina B3 (niacina) contribuie la funcționarea normală a
sistemului nervos și la menținerea sănătății psihice.
Vitamina B5 (acidul pantotenic) contribuie la performanța
mentală normală, la sinteza normală și la metabolizarea
hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor neurotransmițători.
Vitamina B6 (piridoxina) contribuie la sinteza normală
a cisteinei, la metabolismul normal al homocisteinei, al
proteinelor și al glicogenilor, la reglarea activității hormonale.
Vitamina C contribuie la menținerea funcționării normale
a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice intense și
după acestea, la formarea normală a colagenului pentru
funcționarea normală a vaselor de sânge, sistemului osos,
ligamentelor, gingiilor, pielii, dinților. De asemenea, crește
absorbția fierului și contribuie la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.
Vitamina D3 contribuie la absorbția/utilizarea normală a
calciului și fosforului, la menținerea concentrațiilor normale de
calciu în sânge, la menținerea funcției normale a sistemului
muscular, a sănătății sistemului osos și dinților.
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Direcția fibrei
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Utilizare
1 tabletă masticabilă pe zi.

BT final (pentru furnizori):
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UN PLUS DE ENERGIE
Supliment alimentar
Conține îndulcitor și lapte praf

Responsabil Întreținere

Tipul de hârtie

Tablete masticabile

Precauții
Produsul nu este recomandat persoanelor care suferă de
boala Parkinson și sunt tratate cu levo-dopa (vitamina B6 îi
împiedică efectul).
Atenționări
Nu conține coloranți sau conservanți artificiali.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și
echilibrată și un mod de viață sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul
produsului.
Condiții 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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