
KÄYTTÖEHDOTUS
• 2-vuotiaiden lasten ollessa kyseessä, tyhjennä 

pussi lapsen suuhun ja anna sulaa suussa.  
Tarjoile yksi pussi päivittäin ruoan kanssa. 

• Voidaan lisätä ruokaan tai juomaan. 

• Älä lisää kuumiin ruokiin tai juomiin. 

SÄILYTYS
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TUOTTEEN ESITTELY
KidScents MightyPro on yli 2-vuotiaille lapsille 
suunniteltu ainutlaatuinen ravintolisä. Ravintolisät on 
pakattu yksittäisiin annospusseihin, joten 8 miljardia 
elävää bakteeria sisältävä pussi on helppo kuljettaa 
mukana. Nämä hyvältä maistuvat ravintolisäpussit 
voidaan lisätä kylmiin ruokiin tai juomiin.

 TÄRKEIMMÄT AINESOSAT
MightyPro sisältää Ningxia-gojimarjakuitua, joka on 
luonnossa esiintyvää prebiootti.

KOE
Gojimarjat tekevät KidScents MightyPro -ravintolisästä 
makeita ja maistuvia. Ravintolisä voidaan ottaa 
suoraan tai nauttia juomaan tai ruokaan sekoitettuna. 
Pakattu yhden annoksen pusseihin varmistamaan 
tuotteen tuoreena säilyminen. MightyPro-ravintolisää ei 
tarvitse säilyttää jääkaapissa.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT
 MightyPro sisältää Young Livingin omia NingXia-
gojimarjoja. MightyPro on hyvä valinta koko perheelle.

OMINAISUUDET JA EDUT
• Hedelmänmakuinen: Hyvältä maistuva 

hedelmänmakuinen ravintolisä, joka sopii 
nautittavaksi ennen aterioita. 

• Kätevä: Ravintolisä on pakattu yksittäispusseihin, 
joten se on kätevä kantaa mukana.

• Hyödyllinen: Ravintolisässä on yli 8 miljardia elävää 
bakteeria.

• Monipuolinen: Tämä ravintolisä voidaan nauttia  
lisäämällä sitä ruokaan tai juomaan tai se voidaan 
ottaa suoraan sellaisenaan.

• Säilytys: Ei tarvitse säilyttää jääkaapissa. 

• Eläinystävällinen ja vegaaninen.

KIDSCENTS MIGHTYPRO

KidScents MightyPro (30 x 1,6 g paketti) Tuotenumero 30454  



KIDSCENTS MIGHTYPRO

K. Mikä on MightyPron ja Life 9:n ero?

V. MightyPro on suunniteltu lapsille. Life 9 on taas 
suunniteltu aikuisille.

 
K. Voidaanko MightyPro-ravintolisää ottaa muiden 
ravintolisien kanssa?

V. MightyProta voidaan käyttää yhdessä KidScents 
MightyZymen kanssa. 

K. Onko MightyPro vegaaninen tuote?

V. Kyllä, MightyPro on vegaaninen tuote.

K. Voivatko aikuiset käyttää MightyPro-ravintolisää? 

V. MightyPro soveltuu myös aikuisille.

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET
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VAROITUKSET
• Ravintolisät eivät korvaa asianmukaista 

ruokavaliota.

• Huolehdi, että lapsesi nautti monipuolisesta 
ruokavaliosta ja elää terveellistä ja aktiivista 
elämää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Ilmoitettua annosta ei saa ylittää.  

• Jos olet raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys 
tai diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen 
käyttöä terveydenhuollon ammattilaiselta sen 
soveltuvuudesta sinulle. 

AINESOSAT
Makeutusaineet [ksylitoli, erytritoli], 
hedelmämehuaromi, frukto-oligosakkaridit, happo: 
sitruunahappo, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, gojimarjapulveri 
(Lycium barbarum), Lactobacillus plantarum, 
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis.


