
Vitoral M Junior Spray oral pentru copii
Complex de vitamine (Multivitamine pentru copii)

Supliment alimentar cu gust de portocală și xilitol
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Vitoral M Junior Spray oral pentru copii este un supliment alimentar cu gust de 
portocală și xilitol, sub formă de spray destinat administrării orale. Conține tiamină 
(vitamina B1), riboflavină (vitamina B2), niacină (vitamina B3), acid pantotenic 
(vitamina B5), vitamina B6 (piridoxină), biotină (vitamina B8), acid folic (vitamina 
B9), vitamina B12 (metilcobalamina), vitamina A (retinol),  vitamina D 
(colecalciferol), vitamina E (alfa-tocoferol), vitamina C (acid ascorbic) care 
contribuie la creșterea normală și dezvoltarea normală a oaselor copiilor, 
funcționarea normală a sistemului imunitar, și metabolismul energetic.

Spray-ul conține si Xilitol, un îndulcitor blând cu dantura, găsit în formă naturală în 
diverse fructe, acesta contibuind la menținerea unei bune mineralizări a dinților.

Ce găsiţi în acest prospect:

1. Ce este Vitoral M Junior Spray oral pentru copii şi pentru ce se utilizează

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la funcționarea normală a inimii

BENEFICIILE TIAMINEI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL 
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase
-   contribuie la menținerea globulelor roșii normale
-   contribuie la menținerea sănătății pielii
-   contribuie la menținerea vederii normale
-   contribuie la metabolismul normal al fierului
-   contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării

BENEFICIILE RIBOFLAVINEI ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase
-   contribuie la menținerea sănătății pielii
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării

BENEFICIILE NIACINEI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL 
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la sinteza normală a cisteinei
-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la metabolismul normal al homocisteinei
-   contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la formarea normală a globulelor roșii
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării
-   contribuie la reglarea activității hormonale

BENEFICIILE VITAMINEI B6 ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-  contribuie la sinteza normală a și la metabolizarea hormonilor steroizi, a                                                                                                                                           
vitaminei D și a unor neurotransmițători
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării
-   contribuie la performanța mentală normală

BENEFICIILE ACIDULUI PANTOTENIC ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la metabolismul normal al macronuțrienților
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la menținerea sănătății părului
-   contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase
-   contribuie la menținerea sănătății pielii

BENEFICIILE BIOTINEI ÎN ORGANISM, conform REGULAMENTUL 
(UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la creșterea țesutului matern în timpul sarcinii
-   contribuie la sinteza normală a aminoacizilor
-   contribuie la buna funcționare a hematopoiezei
-   contribuie la metabolismul normal al homocisteinei
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării
-   contribuie la procesul de diviziune celulară

BENEFICIILE ACIDULUI FOLIC (FOLAT) ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul energetic normal 
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la metabolismul normal al homocisteinei
-   contribuie la menținerea sănătății psihice 
-   contribuie la formarea normală a globulelor roșii
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării
-   contribuie la procesul de diviziune celulară

BENEFICIILE VITAMINEI B12 ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la metabolismul normal al fierului
-   contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase
-   contribuie la menținerea sănătății pielii
-   contribuie la menținerea vederii normale
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   contribuie la procesul de diferențiere celulară

BENEFICIILE VITAMINEI A ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la absorbția/utilizarea normală a calciului și fosforului
-   contribuie la menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge
-   contribuie la menținerea sănătății sistemului osos
-   contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular
-   contribuie la menținerea sănătății dinților
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   participă la procesul de diviziune celulară

BENEFICIILE VITAMINEI D ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

-   contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

BENEFICIILE VITAMINEI E ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:
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3. Cum să utilizaţi Vitoral M JUNIOR Spray oral pentru copii

Mod de utilizare
Agitati bine înainte de utilizare. Aplicați direct în gura copilului.
Copii cu vârstă între 3-7 ani: se recomandă 2 pufuri pe zi. Copiii peste 7 ani pot 
consuma 4 pufuri pe zi. Produsul conține 125 pufuri. 

4. Cum se păstrează Vitoral M JUNIOR Spray oral pentru copii

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor mici.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod 
de viața sănătos. A nu se depăși doza recomandata pentru consumul zilnic. 
Consumul excesiv poate produce efecte laxative.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul: vezi cutie 
Depozitare: A se păstra flaconul la temperaturi sub 25°C, la loc uscat și ferit de 
lumină. A se utiliza în cel mult 3 luni de la deschiderea flaconului.
Cantitate netă: 25 ml.

5. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

*IR - Doza recomandată pentru copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani, bazată pe 
valorile de referință DACh.
**VNR - Valoare Nutrițională de Referință

Ingrediente: Apă, îndulcitor: xylitol (30%), suc concentrat de portocală (8%), 
L-ascorbat de sodiu, colecalciferol, aromă de portocală, nicotinamidă, acetat 
DL-alfa tocoferil, D-pantotenat de calciu, acetat de retinil, conservant: sorbat de 
potasiu, piridoxină HCI, agent de îngroșare: gumă xanthan, tiamină, riboflavină, 
acid pteroilglutamatic, biotină, Vitamina B12/metilcobalamină.
Nu conține: coloranți artificiali, gluten, alcool. Produsul este potrivit pentru 
vegetarieni, celiaci si diabetici. Spray-ul nu conține ingrediente care să producă 
crampe.

Un produs: Vitalogic Limited, Cyprus

Deţinătorul notificarii: S.C. VAVIAN PHARMA S.R.L., Bd. Basarabia, nr. 256, 
Compartiment 10, Incinta FAUR, Sector 3, Tel./Fax: 021.317.25.05, e-mail: 
office@vavianpharma.ro, www.vavianpharma.ro

Produs notificat la Ministerul Sanatatii cu nr. 3607/14.09.2018

-   dacă sunteţi alergic la oricare dintre componentele acestui supliment 
alimentar (enumerate la punctul 5); 

Nu utilizaţi Vitoral M JUNIOR Spray oral pentru copii: 

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vitoral M JUNIOR Spray oral pentru copii

-   contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în 
timpul exercițiilor fizice intense și după acestea
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
vaselor de sânge
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
sistemului osos
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
ligamentelor
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
gingiilor
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
pielii
-   contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
dinților
-   contribuie la metabolismul energetic normal
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos
-   contribuie la menținerea sănătății psihice
-   contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
-   contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
-   contribuie la reducerea oboselii și extenuării
-   contribuie la regenerarea formei reduse a vitaminei E
-   crește absorbția fierului

BENEFICIILE VITAMINEI C ÎN ORGANISM, conform 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012:

Informații 
nutriționale  

Ingrediente active 
pentru 2 pufuri 
(0,4 ml) [mg/μg] 

Copii 
%IR* 

Adulti 

%VNR** 

Vitamina B1 0,5 mg 63 45 
Vitamina B2 0,21 mg 23 15 
Vitamina B3 2,4 mg  24 15 
Acid pantotenic 2 mg 50 33 
Vitamina B6 0,5 mg 100 36 
Biotină 15 µg 100 30 
Acid folic 0,15 mg  50 75 
Vitamina B12 1 µg 67 40 
Vitamina A 200 µg 29 25 
Vitamina D 10 µg 200** 200 
Vitamina E 1,8 mg 23 15 
Vitamina C 12 mg 17 15 

 

Ingrediente active:

Ce conţine Vitoral M JUNIOR, Spray pentru copii


