
• Zawiera sproszkowany korzeń marchwi i olejek 
z mięty pieprzowej.

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach.

SPOSÓB UŻYCIA
• Dla dzieci powyżej szóstego roku życia: podawaj 

jedną tabletkę trzy razy dziennie przed jedzeniem 
lub razem z posiłkiem. Dla dzieci w wieku 3-6 
lat: podawaj połowę lub całą tabletkę (możesz ją 
również pokruszyć i dodać do przecieru jabłkowego 
lub jogurtu).

• Suplementy nie mogą być stosowane jako 
substytut zróżnicowanej diety.

PRZECHOWYWANIE
Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu.

OPIS PRODUKTU
Zadbaj o aktywność najmłodszych z suplementem diety 
KidScents MightyZyme w postaci tabletek do ssania. 
To idealny produkt dla dzieci powyżej szóstego roku 
życia. Wystarczy jedna tabletka trzy razy dziennie 
przed posiłkiem. Dla dzieci w wieku 3-6 lat podawaj 
połowę lub całą tabletkę do ssania. Można ją również 
pokruszyć i dodać do przecieru owocowego lub jogurtu. 
Produkt ma pyszny smak owoców leśnych i zawiera 
sproszkowany korzeń marchwi oraz olejek z mięty 
pieprzowej.

KLUCZOWE SKŁADNIKI
MightyZyme to produkt stworzony przy użyciu 
sproszkowanego korzenia marchwi. Zawiera słodko-
kwaśne nuty ananasa oraz łagodną świeżość mięty. 
Pyszny smak owoców leśnych.

DZIAŁANIE
KidScents MightyZyme o smaku owoców leśnych to 
słodki, pyszny dodatek do diety dzieci powyżej szóstego 
roku życia. Wystarczy jedna tabletka do ssania trzy 
razy dziennie przed posiłkiem. Dla dzieci w wieku 3-6 lat 
podawaj połowę lub całą tabletkę do ssania. Można 
ją również pokruszyć i dodać do przecieru owocowego 
lub jogurtu. Wygodne opakowanie gwarantuje 
świeżość i chroni przed wilgocią. Produkt nie wymaga 
przechowywania w lodówce.

HISTORIA PRODUKTU
Tabletki do ssania MightyZyme to pyszny suplement 
diety dla dzieci. Produkt ten jest wegański 
i nietestowany na zwierzętach, spełnia również nasze 
najwyższe standardy Seed to Seal®.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI
• Owocowy smak: Pyszne nuty owoców leśnych, 

idealne przed posiłkiem. 

• Ekstrakt z ananasa: ten tropikalny słodko-kwaśny 
owoc jest wyjątkowo soczysty i pełen smaku.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME
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KIDSCENTS® MIGHTYZYME

Pytanie: Czy dorośli mogą przyjmować ten produkt?

Odpowiedź: MightyZyme to tabletki do ssania stworzone 
specjalnie dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. 

Pytanie: Jaka jest zalecana dzienna dawka dla dzieci?

Odpowiedź: Dzieci powyżej szóstego roku życia mogą 
przyjmować jedną tabletkę trzy razy dziennie przed 
posiłkiem. Dla dzieci w wieku 3-6 lat zalecana jest jedna 
tabletka dziennie. Można ją również pokruszyć i dodać 
do przecieru owocowego lub jogurtu.

Pytanie: Czy produkt MightyZyme jest wegański?

Odpowiedź: Tak, produkt ten jest zarówno wegetariański, 
jak i wegański. Nie jest też testowany na zwierzętach.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KidScents® MightyZyme (90 szt.) Nr produktu: 325908 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie przekraczaj 
rekomendowanej dziennej dawki do spożycia. Jeśli 
jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz leki lub 
chorujesz, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

SKŁADNIKI
Substancja słodząca (sorbitol), dekstraty (dekstroza, 
oligosacharydy), barwnik (węglan wapnia), 
substancja wiążąca (celuloza mikrokrystaliczna), 

smak owoców leśnych, lipaza, sproszkowany liść 
lucerny (Medicago sativa), środki przeciwzbrylające 
(stearynian magnezu, ditlenek krzemu), kwas 
tłuszczowy (kwas stearynowy), sproszkowany sok 
jabłkowy, amylaza, proteaza 4.5, ekstrakt z ananasa, 
sproszkowany korzeń marchwi zwyczajnej (Daucus 
carota sativa), peptydaza, fitaza, proteaza 6.0, 
proteaza 3.0, olejek eteryczny z eterycznych części 
mięty pieprzowej (Mentha piperita)*, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), celulaza.

*100% czysty olejek eteryczny

Data przydatności oraz numer serii znajdują się na 
spodzie opakowania.


