
INSTRUCTIES
• Kinderen van twee jaar en ouder: laat één portie in 

de mond oplossen. Neem dagelijks één portie bij de 
maaltijd. 

• Kan toegevoegd worden aan koude dranken of 
gerechten. 

• Voeg niet toe aan warme dranken of gerechten. 

BEWAREN
Koel en droog bewaren.

PRODUCTBESCHRIJVING
KidScents MightyPro is een uniek supplement 
speciaal geformuleerd voor kinderen ouder dan twee 
jaar. Dankzij de handige portieverpakking kan dit 
supplement boordevol probiotica vrijwel overal mee 
naartoe genomen worden. Het supplement smaakt 
heerlijk en kan toegevoegd worden aan zowel koud eten 
als koud drinken.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
MightyPro bevat Ningxia-gojibesvezels, een natuurlijk 
probiotica.

ERVARING
KidScents MightyPro is lekker van smaak en kan 
toegevoegd worden aan eten of drinken of direct uit 
de verpakking genuttigd worden. Verpakt in handige 
portieverpakkingen om versheid te garanderen. 
MightyPro hoeft niet in de koelkast bewaard te worden.

GESCHIEDENIS
MightyPro bevat al het goede van Ningxia-gojibessen. 
Verpakt in handige portieverpakkingen en geschikt voor 
het hele gezin.

FUNCTIES & VOORDELEN
• Punchsmaak (gemengde vruchten): Lekker van 

smaak en bedoeld voor inname voor de maaltijd. 

• Verpakt in handige portieverpakkingen die vrijwel 
overal mee naartoe genomen kunnen worden.

• Bevat meer dan acht miljoen probiotica.

• Dit supplement kan op meerdere manieren 
ingenomen worden; voeg toe aan eten of drinken of 
laat smelten in de mond.

• Hoeft niet in de koelkast bewaard te worden. 

• Niet op dieren getest en geschikt voor veganisten.
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KIDSCENTS MIGHTYPRO

V. Wat is het verschil tussen MightyPro en Life 9?

A. MightyPro is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Life 9 
is bedoeld voor volwassenen.

 
V. Kan ik MightyPro in combinatie met andere 
supplementen gebruiken?

A. MightyPro kan gecombineerd worden met 
MightyZyme. 

V. Is MightyPro geschikt voor veganisten?

A. Ja, MightyPro is geschikt voor veganisten.

V. Kunnen volwassenen MightyPro gebruiken? 

A. Ja, volwassenen kunnen MightyPro gebruiken.

VEELGESTELDE VRAGEN

KidScents® MightyPro (30 x 1,6 g) Productnr. 3709500  

WAARSCHUWING
• Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling 

op een dieet en niet als vervanging van een 
gevarieerd dieet.

• Dit product is bedoeld als aanvulling op een 
gevarieerd dieet en als onderdeel van een gezond 
en actief leven. Buiten bereik van kinderen 
houden. Niet meer dan de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid innemen. 

• Raadpleeg een arts als je zwanger bent, 
borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een 
medische aandoening hebt.

INGREDIËNTEN
Zoetstoffen (xylitol, erythritol), punchsmaak 
(gemengde vruchten), fructooligosacchariden, zuur: 
citroenzuur, lactobacillus paracasei, lactobacillus 
acidophilus, lactobacillus rhamnosus, gojibespoeder 
(lycium barbarum), lactobacillus plantarum, 
streptococcus thermophilus, bifidobacterium infantis.


