
• Įvairovė: šį papildą galima vartoti įvairiais būdais – 
tiesiai į burną arba įmaišius į gėrimus ar maistą.

• Laikymas: nereikia laikyti šaldytuve. 

• Veganiškas produktas, netestuotas su gyvūnais.

VARTOJIMAS
• 2 metų ir vyresniems vaikams – suberkite 1 

pakuotės turinį į burną, jog gaminys burnoje 
ištirptų. Vartokite 1 pakuotę kasdien kartu su 
maistu. 

• Galima įmaišyti į šaltą maistą ar gėrimus. 

• Netinka įmaišyti į šiltą ar karštą maistą ar gėrimus. 

LAIKYMAS
Laikykite vėsioje sausoje vietoje.

PRODUKTO APRAŠYMAS
„MightyPro“ – išskirtinis papildas, specialiai sukurtas 
vaikams, sulaukusiems dvejų ir daugiau metų amžiaus. 
Jį vartoti paprasta – kiekviena dozė išskirstyta į 
atskirą pakuotę, tad galima pasiimti visur, kur einate. 
Šį papildą sudaro daugiau nei 8 milijardai aktyvių 
gyvųjų kultūrų. Tai puikaus skonio formulė, kurią galite 
nesunkiai išbandyti, įberdami šio papildo į šaltą maistą 
ar gėrimus.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI
„MightyPro“ formulėje yra NingXia ožerškio uogų 
skaidulių, kurios yra natūralus prebiotikas.

PATIRTIS
„KidScents MightyPro“ papildas, praturtintas ožerškio 
uogomis, pasižymi saldžiu, maloniu skoniu, tad galite 
drąsiai vartoti tiesiai į burną arba įmaišyti į gėrimus ar 
maistą. Kiekviena dozė supakuota atskirai – patogiam ir 
šviežiam vartojimui. „MightyPro“ papildo nereikia laikyti 
šaldytuve.

PRODUKTO INFORMACIJA
„MightyPro“ papildo sudėtyje yra „Young Living“ 
NingXia ožerškio uogų. „MightyPro“ vienetinės pakuotės 
– patogiam vartojimui. 

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS
• Įvairių vaisių punšo skonis: malonus vaisinis skonis, 

puikiai tinka vartoti prieš valgį. 

• Patogu: kiekviena dozė išskirstyta į atskirą pakuotę, 
jog galėtumėte nešiotis su savimi.

• Sudėtyje: daugiau nei 8 milijardai aktyvių gyvųjų 
kultūrų.
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KIDSCENTS® MIGHTYPRO

K. Koks skirtumas tarp produktų „MightyPro“ ir „Life 9“?

A. „MightyPro“ – specialiai vaikams skirtas papildas. 
„Life 9“ skirtas suaugusiesiems.

 
K. Ar galima vartoti „MightyPro“ papildą kartu su kitais 
papildais?

A. „MightyPro“ papildą galima vartoti su „KidScents 
MightyZyme“ papildu. 

K. Ar „MightyPro“ papildas yra veganiškas?

A. Taip, „MightyPro“ yra veganiškas.

K. Ar suaugusieji gali vartoti papildą „MightyPro“? 

A. Taip, suaugusieji gali vartoti „MightyPro“ papildą.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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ĮSPĖJIMAS
• Maisto papildai skirti papildyti racioną ir neatstoja 

įvairaus mitybos raciono.

• Naudokite šį produktą, valgydami subalansuotą 
ir įvairų maistą, laikydamiesi sveiko, aktyvaus 
gyvenimo būdo. Laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Neviršykite kasdienės rekomenduojamos 
dozės. 

• Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus 
ar sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant 
reikia pasitarti su gydytoju.

INGREDIENTAI
Saldikliai [ksilitolis, eritritolis], vaisių punšo skonio 
medžiaga, fruktooligosacharidai, rūgštis: citrinos 
rūgštis, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, ožerškio 
(Lycium barbarum) uogų milteliai, Lactobacillus 
plantarum, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium infantis.


