
INSTRUCTIES
• Kinderen van zes jaar en ouder: drie keer per dag 

één tablet, voor of tijdens de maaltijd. Kinderen van 
drie tot zes jaar: een halve of hele tablet om op te 
kauwen of verpletter een hele tablet en voeg toe 
aan puree of yoghurt.

• Voedingssupplementen zijn bedoeld als aanvulling 
op een dieet en niet als vervanging van een 
gevarieerd dieet.

BEWAREN
Koel en droog bewaren.

PRODUCTBESCHRIJVING
Help je kinderen actief te blijven met KidScents 
MightyZyme, ons kauwbare supplement. Ideaal voor 
kinderen ouder dan zes jaar. Geef drie keer per dag, 
bij voorkeur voor de maaltijd, een tablet. Geef kinderen 
van drie tot zes jaar een halve of hele tablet om op te 
kauwen of verpletter een hele tablet en voeg toe aan 
puree of yoghurt. Bevat wortelzaadpoeder, een vleugje 
pepermuntolie en diverse bessen voor extra smaak.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
MightyZyme bevat wortelzaadpoeder. Ananasextract 
zorgt voor een zoete smaak en pepermuntolie geeft het 
supplement een vleugje frisheid. Verrijkt met de heerlijke 
smaak van gemengde bessen.

ERVARING
MightyZyme heeft een lekkere zoete bessensmaak 
en is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. 
Geef drie keer per dag, voor de maaltijd, een tablet. 
Geef kinderen van drie tot zes jaar een halve of hele 
tablet om op te kauwen of verpletter een hele tablet en 
voeg toe aan puree of yoghurt. Verpakt in waterdichte 
portieverpakkingen om versheid te garanderen. Hoeft 
niet in de koelkast bewaard te worden.

GESCHIEDENIS
MightyZyme is een lekker kauwbaar supplement 
voor kinderen. Niet op dieren getest, geschikt voor 
veganisten en geproduceerd volgens onze Seed to 
Seal®-standaarden.  

FUNCTIES & VOORDELEN
• Bessensmaak: frisse, smakelijke gemengde 

bessensmaak. Perfect voor vlak voor de maaltijd. 

• Ananasextract: ananas is vooral populair in de 
zomermaanden.

• Verrijkt met wortelzaadpoeder en pepermuntolie.

• Niet op dieren getest en geschikt voor veganisten.
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V. Is MightyZyme geschikt voor volwassenen?

A. MightyZyme is bedoeld voor kinderen ouder dan drie 
jaar. 

 
V. Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid? 

A. Kinderen ouder dan zes jaar kunnen drie keer per dag, 
voor de maaltijd, een tablet nemen. Kinderen van drie 
tot zes jaar kunnen één tablet per dag nemen, indien 
gewenst verpletterd in puree of yoghurt.

V. Is MightyZyme geschikt voor veganisten?

A. Ja, MightyZyme is geschikt voor zowel vegetariërs als 
veganisten en wordt niet op dieren getest.

VEELGESTELDE VRAGEN
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WAARSCHUWING:
Buiten bereik van kinderen houden. Neem niet meer 
dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Raadpleeg 
een arts als je zwanger bent, borstvoeding geeft, 
medicijnen neemt of een medische aandoening hebt.

INGREDIËNTEN:
Zoetstof (sorbitol), dextraat (dextrose, 
oligosacchariden), kleurstof (calciumcarbonaat), 
bindmiddel (microkristallijne cellulose), gemengde 

bessensmaak, lipase, alfalfa (medicago sativa), 
antiklontermiddel (magnesium stearaat, 
siliciumdioxide), vetzuur (stearinezuur), 
appelsappoedeer, amylase, protease 4,5, 
ananasextract, wortelpoeder (daucus carota sativa), 
peptidase, phytase, protease 6,0, protease 3,0, 
pepermuntolie (mentha piperita)*, zoetstof (steviol 
glycosiden), cellulase.

*100% pure etherische olie

De houdbaarheidsdatum en het partijnummer staan 
op de onderkant van de verpakking.


