
SPOSÓB UŻYCIA
• Dla dzieci powyżej drugiego roku życia: 

wsyp zawartość saszetki do ust i pozostaw 
do rozpuszczenia. Należy przyjmować jedno 
opakowanie dziennie razem z jedzeniem. 

• Produkt może być dodany do zimnego jedzenia lub 
napojów. 

• Nie dodawać do ciepłych lub gorących potraw ani 
napojów. 

PRZECHOWYWANIE
Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu.

OPIS PRODUKTU
MightyPro to wyjątkowy suplement opracowany 
specjalnie z myślą o dzieciach powyżej drugiego roku 
życia. To wygodne jednorazowe saszetki, które możesz 
mieć zawsze przy sobie. Preparat zawiera ponad osiem 
miliardów żywych kultur bakterii i ma pyszny smak, 
którym można wzbogacić posiłki lub napoje dla łatwego 
przyjmowania.

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Produkt MightyPro zawiera błonnik z jagód goji Ningxia, 
naturalnie występujący probiotyk.

DZIAŁANIE
KidScents MightyPro o smaku jagód goji to słodki, 
pyszny produkt, który można dodać do jedzenia 
lub napoju albo po prostu rozpuścić w ustach. Ma 
formę wygodnych pojedynczych saszetek, dzięki 
którym zachowuje świeżość. Produkt ten nie wymaga 
przechowywania w lodówce.

HISTORIA PRODUKTU
MightyPro zawiera korzyści płynące z jagód goji 
z prowincji Ningxia od Young Living. To jednorazowe 
saszetki będące idealną opcją dla całej rodziny.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI
• Owocowy smak: pyszne, owocowe nuty, idealne 

przed posiłkiem. 

• Wygoda: łatwe w użyciu jednorazowe saszetki, 
które można zabrać wszędzie ze sobą.

• Zawartość: ponad 8 miliardów żywych kultur 
bakterii.

• Różnorodność: suplement może być przyjmowany 
na różne sposoby — dodawany do jedzenia lub 
napoju albo rozpuszczany bezpośrednio w ustach.

• Przechowywanie: nie wymaga przechowywania 
w lodówce. 

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach.

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KidScents® MightyPro (30 x saszetki 1,6 g) Nr produktu: 30454  



KIDSCENTS® MIGHTYPRO

Pytanie: Jaka jest różnica między produktami MightyPro 
a Life 9?

Odpowiedź: MightyPro to kompozycja stworzona 
specjalnie dla dzieci. Produkt Life 9 powstał z myślą 
o dorosłych.

Pytanie: Czy MightyPro można przyjmować 
w połączeniu z innymi suplementami?

Odpowiedź: Produkt ten można łączyć z KidScents 
MightyZyme. 

Pytanie: Czy MightyPro to produkt wegański?

Odpowiedź: Tak, produkt ten jest wegański.

Pytanie: Czy dorośli mogą przyjmować ten produkt? 

Odpowiedź: Oczywiście, MightyPro nadaje się również 
dla dorosłych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KidScents® MightyPro (30 x saszetki 1,6 g) Nr produktu: 30454 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Suplementy mają za zadanie uzupełniać 

odżywianie i nie mogą być stosowane jako 
substytut zróżnicowanej diety.

• Stosuj produkt jako dodatek do zbilansowanej, 
urozmaiconej diety w ramach zdrowego, 
aktywnego stylu życia. Przechowuj poza zasięgiem 
dzieci i nie przekraczaj dziennej zalecanej dawki. 

• Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz 
leki lub chorujesz, przed użyciem skonsultuj się 
z lekarzem.

SKŁADNIKI
Substancje słodzące (ksylitol, erytrytol), smak 
ponczu owocowego, fruktooligosacharydy, kwas 
cytrynowy, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, sproszkowany 
owoc kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), 
Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium infantis.


