
KÄYTTÖEHDOTUS
• 6-vuotta täyttäneille lapsille: annostus on 1 tabletti 

3 kertaa päivässä ennen aterioita. 3-6-vuotiaille 
lapsille annostus on puoli tablettia. Tabletti 
voidaan pureskella tai tarvittaessa murustaa 
omenapyreeseen tai jogurttiin.

• Ravintolisät eivät korvaa asianmukaista 
ruokavaliota.

SÄILYTYS
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

 VAROITUKSET
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Ilmoitettua 
annosta ei saa ylittää.

TUOTTEEN ESITTELY
Varmista, että pikkuisellasi riittää virtaa KidScents 
MightyZyme -pureskelutableteilla. Ideaali tuote 
6-vuotta täyttäneille lapsille. Päivittäinen annos on 
yksi tabletti kolme kertaa päivässä ennen aterioita. 
3-6-vuotiaiden lasten annos on puoli tablettia. Tabletti 
voidaan pureskella tai tarvittaessa murustaa pyreeseen 
tai jogurttiin. Tabletit sisältävät porkkananjuurijauhetta 
sekä aavistuksen verran piparminttua ja marja-aromia.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT
MightyZyme sisältää porkkananjuurijauhetta. 
Ananasuute ja piparminttu tuovat tuotteeseen 
makeutta. Tableteissa on marjojen maku. 

KOE
Marjanmakuinen KidScents MightyZyme -ravintolisä 
on suunniteltu erityisesti 6-vuotta täyttäneille lapsille. 
Päivittäinen annos on 1 pureskelutabletti 3 kertaa 
päivässä ennen aterioita. 3-6-vuotiaiden lasten 
annostus on puoli tablettia. Tabletti voidaan pureskella 
tai tarvittaessa murustaa pyreeseen tai jogurttiin. 
Pakattu kätevään vesitiiviiseen pakkaukseen tuotteen 
tuoreena säilymisen varmistamiseksi. Ei tarvitse 
säilyttää jääkaapissa.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT
MightyZyme on herkullisen makuinen lapsille 
suunniteltuja pureskelutabletti. Nämä eläinystävälliset 
ja vegaaniset tabletit on valmistettu korkeimpien 
mahdollisten Seed to Seal® -laatustandardien 
mukaisesti.

 
OMINAISUUDET JA EDUT
• Marjanmakuinen: Tabletit maistuvat marjoilta 

ja hedelmiltä, ja ne sopivat nautittavaksi ennen 
aterioita. 

• Ananasuute: Tämä keltainen ja mehuisa hedelmä 
on suosittu erityisesti kesäisin.

• Sisältää porkkananjuurijauhetta ja 
piparminttuöljyjauhetta.

• Eläinystävällinen ja vegaaninen.
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KIDSCENTS MIGHTYZYME

K. Voivatko myös aikuiset käyttää MightyZymea?

V. MightyZyme on ravintolisä, joka on suunniteltu yli 
3-vuotiaille lapsille. 

K. Mikä on päivittäinen annos?

V. 6-vuotiaiden lasten annos on yksi tabletti kolme 
kertaa päivässä ennen aterioita. 3-6-vuotiaiden lasten 
annos on puoli tablettia. Tabletti voidaan pureskella tai 
tarvittaessa murustaa pyreeseen tai jogurttiin.

K. Onko MightyZyme vegaani tuote? 

V. Kyllä, MightyZyme soveltuu vegaaneille. Se on myös 
eläinystävällinen tuote. 

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

AINESOSAT
Makeutusaineet [sorbitoli], dextrates [Dextrose, 
Oligosaccharides], väri [kalsiumkarbonaatti], 
sidosaine [mikrokiteinen selluloosa], marja-aromi, 
lipaasi, sinimailaksen lehtijauhe (Medicago sativa), 
paakkuuntumisenestoaineet [magnesiumstearaatti, 

piidioksidi], rasvahapot [steariinihappo], 
omenamehujauhe, amylaasi, proteaasi 4.5, ananasuute, 
porkkanan juurijauhe (Daucus carota sativa), proteaasi, 
fytaasi, proteaasi 6.0, proteaasi 3.0, eteerinen 
piparminttuöljyjauhe versoista (Mentha piperita)*, 
makeutusaine [stevioliglykosidit], sellulaasi.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy.

Parasta ennen ja erä #: Katso tiedot pullon pohjasta.


