
INSTRUCȚIUNI 
• Pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani, golește-le un 

pachețel în gură și lasă-l să se dizolve.  A se lua un 
pachețel zilnic, cu mâncare.  

• Poate fi amestecat în mâncarea sau în băuturile 
reci.  

• A nu se adăuga în mâncarea sau băuturile calde 
sau fierbinți.  

DEPOZITARE
A se păstra într-un loc răcoros și uscat. 

SCURTĂ PREZENTARE 

MightyPro este un supliment unic formulat special 
pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani.  Ambalat în 
pachete simple, cu o singură doză, care pot fi luate 
aproape oriunde ai merge, acest supliment are peste 
8 miliarde de culturi vii active. Are o formulă cu gust 
excelent care poate fi adăugată la mâncarea și 
băuturile reci pentru a fi consumată mai ușor. 

INGREDIENTE DE BAZĂ 
MightyPro este formulat cu fibră de fructe goji NingXia, 
un prebiotic natural.

EXPERIENȚĂ  
Gustul puternic al fructelor goji din suplimentul 
KidScents MightyPro oferă o experiență delicioasă, 
fie că e adăugat în mâncare sau în băuturi sau că 
e dizolvat în gură.  Împachetat în pachețele simple, 
cu câte o singură doză pentru a rămâne proaspăt.  
MightyPro nu trebuie pus la frigider.

CONTEXTUL PRODUSULUI 
MightyPro conține delicioasele fructe goji NingXia de la 
Young Living.  Pachețelele cu câte o doză de MightyPro 
sunt o alegere convenabilă pentru întreaga familie.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 
• Aromă de fructe:  Gust excelent și arome fructate, 

distractive, ideale pentru a fi luate înainte de mese.  

• Convenabil: Ambalat în pachete simple, cu o 
singură doză, care pot fi luate aproape oriunde ai 
merge. 

• Conține: Peste 8 miliarde de culturi vii active. 

• Varietate: Acest supliment poate fi luat în mai multe 
moduri: fie adăugat în mâncare sau în băutură, 
sau dizolvat direct în gură. 

• Depozitare: Nu trebuie pus la frigider.  

• Vegan. Nu a fost testat pe animale. 
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KIDSCENTS® MIGHTYPRO

Î. Care este diferența dintre MightyPro și Life 9? 

R.  Mightypro este un amestec conceput special pentru 
copii.  Life 9 este conceput pentru adulți.  

Î. Poate fi MightyPro luat cu alte suplimente? 

R. MightyPro poate fi luat cu suplimentul KidScents 
MightyZyme.  

Î. Este MightyPro vegan? 

R. Da, MightyPro este vegan. 

Î. Se poate consuma MightyPro de către adulți?  

R. Da, adulții pot lua MightyPro. 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
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AVERTISMENTE
• Suplimentele alimentare sunt destinate 

suplimentării dietei și nu trebuie utilizate ca 
înlocuitor pentru o dietă variată.

• Folosește acest produs într-o dietă echilibrată 
și variată ca parte a unui stil de viață activ și 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a nu 
se depăși doza zilnică recomandată.  

• Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente 
sau ai o afecțiune medicală, consultă un cadru 
medical înainte de folosirea acestui produs. 

INGREDIENTE  
Îndulcitori [xilitol, eritritol], aromă de fructe, 
oligozaharide de fruct, acid:  acid citric, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, pudră de fructe goji (Lycium barbarum), 
Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium infantis. 


