
POKYNY
• Pro děti od 6 let: Podávejte 1 tabletu 3krát denně 

před jídlem nebo při něm. Pro děti ve věku 3–6 let: 
Podávejte polovinu tablety nebo 1 tabletu (podle 
potřeby ji lze rozmačkat a smíchat s jogurtem nebo 
jablečným pyré).

• Doplňky stravy by neměly být používány jako 
náhražka pestré stravy.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na chladném, suchém místě.

VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Pokud jste těhotná, kojíte, 
berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím 
kontaktujte lékaře. 

SHRNUTÍ PRODUKTU
Vaši nejmenší budou aktivní díky našemu doplňku 
stravy MightyZyme ve formě žvýkacích tablet. Ideální 
pro děti od 6 let. Podávejte 1 tabletu 3krát denně před 
jídlem. Děti ve věku 3–6 let mohou žvýkat polovinu 
tablety nebo 1 tabletu. Podle potřeby ji lze rozmačkat 
do pyré nebo jogurtu. Obsahují prášek z kořene mrkve, 
trošku máty peprné a chutnají po lesních plodech pro 
chutnou odměnu. 

HLAVNÍ SLOŽKY
MightyZyme obsahuje prášek z kořene mrkve. 
Vychutnejte si sladkokyselou chuť výtažku z ananasu  
a také jemně osvěžující chuť máty peprné. Obohaceno 
o vynikající příchuť lesních plodů. 

PROŽITEK
MightyZyme s příchutí lesních plodů poskytuje sladký 
a chutný prožitek pro děti od 6 let. Podávejte 1 žvýkací 
tabletu 3krát denně před jídlem. Děti ve věku 3–6 let 
mohou žvýkat polovinu tablety nebo 1 tabletu. Podle 
potřeby ji lze rozmačkat do pyré nebo jogurtu.  
Baleno v praktické, vzduchotěsné nádobě pro  
zajištění čerstvosti. Není třeba uchovávat v lednici.

PŮVOD PRODUKTU
Žvýkací tablety MightyZyme jsou vynikající doplněk 
stravy pro děti. Nejsou testovány na zvířatech, jsou 
vhodné pro vegany a jsou v souladu s našimi nejvyššími 
normami Seed to Seal®.  

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
• Příchuť lesního ovoce: Skvělá chuť lesního ovoce, 

ideální k užívání před jídlem. 

• Výtažek z ananasu: Toto tropické sladkokyselé, 
šťavnaté, žluté ovoce je oblíbené během léta.

• Obsahuje prášek z kořene mrkve a olej z máty 
peprné.

• Vhodné pro vegany a nejsou testovány na 
zvířatech.
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Mohou doplněk MightyZyme užívat dospělí?

MightyZyme jsou žvýkací tablety určené speciálně pro 
děti od 3 let. 

 
Jaká je doporučená dávka, kterou mohou děti denně 
užívat?

Děti starší 6 let mohou užívat 1 tabletu 3krát denně 
před jídlem. Děti ve věku 3–6 let mohou užívat 1 tabletu 

denně. Podle potřeby ji lze rozmačkat do pyré nebo 
jogurtu.

Je doplněk MightyZyme veganský? 

Ano, MightyZyme je vhodný pro vegetariány i vegany  
a není testován na zvířatech. 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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SLOŽENÍ
Sladidlo [sorbitol], dextráty [dextróza, oligosacharidy], 
barva [uhličitan vápenatý], pojivo [mikrokrystalická 
celulóza], příchuť lesních plodů, lipáza, prášek  
z listů vojtěšky (Medicago sativa), protispékavé 
látky [stearan hořečnatý, oxid křemičitý], mastná 
kyselina [kyselina stearová], jablečná šťáva v prášku, 
amyláza, proteináza 4.5, výtažek z ananasu, prášek 
z kořene mrkve (Daucus carota sativa), proteáza, 
fytáza, proteináza 6.0, proteináza 3.0, esenciální olej 
z nadzemních částí máty peprné (Mentha piperita)*, 

sladidlo [steviol-glykosidy], celuláza

*100% čistý esenciální olej

Minimální trvanlivost a číslo šarže: Podívejte se na dno 
nádoby.


