
PRIVALUMAI IR YPATYBĖS
• Įvairių uogų skonis: malonus vaisių ir uogų skonis, 

puikiai tinka vartoti prieš valgį. 

• Ananasų ekstraktas: šis tropinis saldžiai rūgštus 
geltonas vaisius – ypač populiarus gardėsis vasarą.

• Sudėtyje – morkų šaknų milteliai ir pipirmėčių 
aliejaus milteliai.

• Veganiškas produktas, netestuotas su gyvūnais.

VARTOJIMAS
• 6 metų ir vyresniems vaikams: gerkite 1 tabletę 3 

kartus per dieną prieš valgį ar valgio metu. 3–6 
metų vaikams: gerkite pusę tabletės. Sutrinkite, jei 
reikia, ir sumaišykite su jogurtu ar obuolių tyrele.

• Pastaba: šis papildas neatstoja įvairaus mitybos 
raciono.

LAIKYMAS
Laikykite vėsioje sausoje vietoje.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Leiskite savo mažiesiems išlikti aktyviems, pasitelkę 
„KidScents MightyZyme“ maisto papildo kramtomąsias 
tabletes. Idealiai tinka vaikams nuo 6 metų amžiaus. 
Vartoti po vieną tabletę tris kartus per dieną prieš valgį. 
3–6 metų vaikams rekomenduojama kramtyti pusę 
tabletės. Galite sutrinti į tyrę ar jogurtą. Sudėtyje yra 
morkų šaknų miltelių ir pipirmėčių, taip pat įvairių uogų 
skonio medžiagos skoniui sustiprinti.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI
„MightyZyme“ formulėje yra morkų šaknų miltelių. 
Be to, mėgaukitės ananasų ekstrakto saldžiai rūgščiu 
skoniu ir pipirmėčių mėtinės gaivos pojūčiu. Praturtinta 
gardžiu įvairių uogų skoniu. 

PATIRTIS
Saldaus uogų skonio „KidScents MightyZyme“ papildas 
rekomenduojamas 6 metų ir vyresniems vaikams. 
Vartoti po 1 kramtomąją tabletę 3 kartus per dieną 
prieš valgį. 3–6 metų vaikams rekomenduojama 
kramtyti pusę tabletės. Galite sutrinti į tyrę ar jogurtą. 
Supakuota vandeniui nepralaidžiame indelyje – 
patogiam ir šviežiam vartojimui. Papildo nereikia laikyti 
šaldytuve.

PRODUKTO INFORMACIJA
„KidScents MightyZyme“ kramtomos papildo tabletės 
– gardus papildas vaikams. Veganiškas produktas, 
gaminant nebuvo atlikta bandymų su gyvūnais, 
sukurtas laikantis aukščiausių „Seed to Seal®“ 
standartų.  
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K. Ar „MightyZyme“ gali vartoti suaugusieji?

A. „MightyZyme“ – kramtomos tabletės, specialiai 
sukurtos vaikams, vyresniems nei 3 metų amžiaus.  

K. Kokia vaikams rekomenduojama kasdienė papildo 
dozė?

A. Vaikai nuo 6 metų amžiaus turėtų vartoti po vieną 
tabletę tris kartus per dieną prieš valgį. 3–6 metų 

vaikams rekomenduojama kramtyti pusę tabletės.  
Galite sutrinti į tyrę ar jogurtą.

K. Ar „MightyZyme“ yra veganiškas produktas? 

A. Taip, „MightyZyme“ papildas tinkamas vegetarams 
ir veganams. Jį gaminant nebuvo atlikta bandymų su 
gyvūnais. 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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ĮSPĖJIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neviršyti 
rekomenduojamos normos. Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors 
ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su gydytoju.

INGREDIENTAI
Saldiklis [sorbitolis], dekstratai [dekstrozė, 
oligosacharidai], dažiklis [kalcio karbonatas], rišamoji 
medžiaga [mikrokristalinė celiuliozė], įvairių uogų 

skonio medžiaga, lipazė, liucernų (Medicago sativa) 
lapų milteliai, lipnumą reguliuojančios medžiagos 
[magnio stearatas, silicio dioksidas], riebalų rūgštys 
[stearino rūgštis], obuolių sulčių milteliai, amilazė, 
proteazė 4.5, ananasų ekstraktas, morkų (Daucus 
carota sativa) šaknų milteliai, peptidazė, fitazė, 
proteazė 6.0, proteazė 3.0, pipirmėčių (Mentha 
piperita)* antžeminių dalių eterinio aliejaus miteliai, 
saldiklis [steviolio glikozidai], celiuliazė.

* 100 % grynas eterinis aliejus

Galiojimo laikas ir partijos numeris – žr. indelio apačią.


