
INSTRUCȚIUNI 
• Pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani:  A se lua 

o tabletă de trei ori pe zi înainte de mese sau 
împreună cu mâncarea.  Pentru copiii cu vârsta 
între 3 și 6 ani:  A se lua o jumătate de tabletă sau o 
tabletă întreagă (dacă este necesar, se poate pisa 
într-un piure de mere sau într-un iaurt). 

• Suplimentele alimentare nu ar trebui să fie utilizate 
ca înlocuitor al unei diete variate. 

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

SCURTĂ PREZENTARE 

Menține energia micuților tăi cu ajutorul tabletelor 
noastre masticabile cu suplimentul alimentar 
MightyZyme.  Pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani, 
a se lua o tabletă de trei ori pe zi, înainte de mese.  
Pentru copiii cu vârsta între 3 și 6 ani, se recomandă 
mestecarea unei jumătăți de tablete sau a unei tablete, 
sau dacă este necesar, se poate pisa într-un piure sau 
într-un iaurt.  Conține pudră de rădăcină de morcovi, 
puțină mentă de grădină și aromă de fructe de pădure 
pentru un răsfăț delicios.

INGREDIENTE DE BAZĂ 
MightyZyme este formulat cu pudră de rădăcină de 
morcovi.  Bucură-te de gustul dulce al extractului de 
ananas și de prospețimea delicată a mentei de grădină.  
Infuzat cu aromă de fructe de pădure.

EXPERIENȚĂ 
Savoarea de fructe de pădure a suplimentului 
KidScents MightyZyme oferă o experiență delicioasă, 
pentru copiii cu vârsta de peste 6 ani.  A se consuma o 
tabletă masticabilă, de trei ori pe zi, înainte de mese.  
Pentru copiii cu vârsta între 3 și 6 ani, se recomandă 
mestecarea unei jumătăți de tablete sau a unei tablete, 
sau dacă este necesar, se poate pisa într-un piure sau 
într-un iaurt.  Împachetat într-un recipient etanș pentru 
a asigura prospețimea, fără a fi necesară refrigerarea.

CONTEXTUL PRODUSULUI 
Tabletele masticabile MightyZyme sunt niște suplimente 
delicioase pentru copii.  Nu au fost testate pe animale 
și sunt vegane, îndeplinind standardele noastre Seed to 
Seal®. 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 
• Aromă de fructe de pădure:  Cu un gust minunat, 

fructat, ideale pentru a fi luate înainte de mese.  

• Extract de ananas:  Acest fruct tropical, dulce-
acrișor, este popular vara. 

• Conține pudră de rădăcină de morcovi și de mentă 
de grădină. 

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

Î. Poate fi luat MightyZyme de către adulți?

A. MightyZyme sunt tablete masticabile făcute special 
pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani.  

 
Î. Care este doza zilnică recomandată pentru copii?

R. Copiii cu vârsta de peste 6 ani pot lua o tabletă de 
trei pe zi, înainte de mese. Pentru cei cu vârsta între 3 și 
6 ani, se poate lua zilnic o tabletă și dacă este necesar 
poate fi pisată într-un piure sau într-un iaurt.

Î.  Este MightyZyme vegan? 

R. Da, MightyZyme poate fi utilizat de către vegetarieni 
și de către vegani. De asemenea, nu a fost testat pe 
animale. 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

KidScents® MightyZyme (90 capsule) Articol nr. 325908 

AVERTISMENTE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 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:
Îndulcitor [sorbitol], Dextrate [Dextroză, 
Oligozaharide], Culoare [carbonat de calciu], agent 
de legare [celuloză microcristalină], aromă de fructe 

de pădure, lipază, pudră de frunze de lucernă 
(Medicago sativa), Agenți antiaglomerant [stearat de 
magneziu, dioxid de siliciu], acid gras [acid stearic], 
pudră de suc de mere, amilază, protează 4.5, extract 
de ananas, pudră de rădăcină de morcovi(Daucus 
carota sativa), peptidaza, fitaza, proteza 6.0, proteza 
3.0, pudră de ulei esențial din părțile aeriene ale 
mentei de grădină ( Mentha piperita)*, îndulcitor 
[Glicozide cu steviol], celulază.

* 100% ulei esențial pur 

Pentru a vedea data limită recomandată de consum și 
numărul lotului, verifică baza sticlei. 


