
POKYNY
• Pro děti od věku 2 let. Nasypte obsah 1 pytlíčku  

do úst a nechte rozpustit. Užívejte 1 pytlíček  
denně s jídlem. 

• Lze smíchat se studenými pokrmy nebo nápoji. 

• Nepřidávejte do teplých nebo horkých pokrmů 
nebo nápojů. 

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na chladném, suchém místě.

SHRNUTÍ PRODUKTU
MightyPro je jedinečný doplněk speciálně vyvinutý 
pro děti od 2 let. Tento doplněk, který je balený ve 
snadných pytlíčkách po jedné dávce, s sebou můžete 
vzít téměř kamkoli jdete a obsahuje více než 8 miliard 
aktivních živých kultur. Chutná skvěle a pro snadnou 
konzumaci ho lze přidat do studených pokrmů  
a nápojů. 

HLAVNÍ SLOŽKY
MightyPro obsahuje vlákninu z kustovnice Ningxia, 
která je přirozeně se vyskytujícím prebiotikem.

PROŽITEK
MightyPro s příchutí punče z kustovnice poskytuje 
sladký a chutný prožitek, ať se přidá do jídla nebo pití 
nebo se rozpustí přímo v ústech. Baleno v praktických 
pytlíčkách po jedné dávce pro zaručení čerstvosti  
a účinnosti. MightyPro není třeba uchovávat v lednici.

PŮVOD PRODUKTU
MightyPro obsahuje dobrotu kustovnice NingXia 
společnosti Young Living. MightyPro pytlíčky po jedné 
dávce jsou praktickou volbou pro celou rodinu. 

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
• Příchuť ovocného punče: Skvělá chuť a zábavná 

ovocná příchuť, ideální k užívání před jídlem. 

• Praktické: Baleno ve snadných pytlíčkách po jedné 
dávce, které si můžete vzít, kamkoli jdete.

• Obsahuje: Více než 8 miliard aktivních živých kultur.

• Rozmanité: Tento doplněk lze užívat různými 
způsoby. Můžete ho přidat do pokrmů nebo nápojů 
nebo ho nechat rozpustit přímo v ústech.

• Skladování: Není třeba uchovávat v lednici. 

• Vhodný pro vegany a není testován na zvířatech.
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KIDSCENTS MIGHTYPRO

Jaký je rozdíl mezi MightyPro a Life 9?

MightyPro je směs určená obzvláště dětem.  
Life 9 je určeno dospělým.

 
Lze MightyPro užívat s dalšími doplňky?

MightyPro lze užívat s doplňkem KidScents MightyZyme. 

Je doplněk MightyPro veganský?

Ano, MightyPro je veganský.

Mohou doplněk MightyPro užívat dospělí? 

Ano, dospělí mohou užívat MightyPro.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

KidScents® MightyPro (30 x 1,6 g pytlíček) Položka č. 30454   

VAROVÁNÍ
• Doplňky stravy jsou určeny k doplnění stravy  

a neměly by být používány jako náhražka pestré 
stravy.

• Používejte tento produkt v rámci vyvážené  
a pestré stravy jako součást zdravého, aktivního 
životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí  
a nepřekračujte doporučenou denní dávku. 

• Pokud jste těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte 
nějakou nemocí, před použitím kontaktujte lékaře.

SLOŽENÍ
Sladidla [xylitol, erythritol], příchuť ovocného punče, 
fruktooligosacharidy, kyselina: kyselina citronová, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus, prášek z kustovnice (Lycium 
barbarum), Lactobacillus plantarum, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium infantis


