
ANVISNINGAR
• Barn från 2 års ålder: töm innehållet av en 

förpackning i munnen och låt det smälta. Ta en dos 
dagligen i samband med en måltid. 

• Kan blandas med kalla drycker eller kall mat. 

• Tillsätt inte i varm mat eller varma drycker. 

FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt.

PRODUKTÖVERSIKT
MightyPro är ett unikt kosttillskott som har utformats 
för barn från 2 års ålder och uppåt. Kosttillskottet 
kommer i behändiga engångsförpackningar som du 
lätt kan ta med dig och innehåller över 8 miljarder 
levande bakteriekulturer. Det smakar gott och kan 
tillsättas i kalla drycker eller kall mat för att lätt intas.

 HUVUDINGREDIENSER
MightyPro innehåller gojibärsfibrer från Ningxia som är 
en naturlig prebiotika.

UPPLEV
Gojibären i MightyPro ger en söt och god smak 
och kosttillskotten kan intas i mat, dryck eller 
kan lösas upp i munnen. De kommer i behändiga 
engångsförpackningar som försäkrar kosttillskottets 
fräschhet och verksamhet. MightyPro behöver inte 
förvaras kallt.

PRODUKTBAKGRUND
MightyPro innehåller fördelarna med Young Livings 
NingXia-gojibär. MightyPros engångsförpackningar är 
ett behändigt alternativ för hela familjen.

FÖRDELAR OCH FUNKTIONER
• En smak av fruktdryck: en god smak av frukt som 

passar före maten. 

• Behändig: kommer i engångsförpackningar som du 
kan inta oavsett var du är.

• Innehåller: över 8 miljarder levande bakteriekulturer.

• Variera dig: kosttillskottet kan tas på många olika 
sätt, bland annat i mat eller dryck eller som det är 
så att det smälter i munnen.

• Förvaring: det behöver inte förvaras kallt. 

• Veganskt och ej testat på djur.
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KIDSCENTS MIGHTYPRO

F: Vad är det för skillnad på MightyPro och Life 9?

S: MightyPro är specifikt utformad för barn. Life 9 är 
utformad för vuxna.

 
F: Kan man ta MightyPro med andra kosttillskott?

S: MightyPro kan tas med KidScents MightyZyme. 

F: Är MightyPro veganskt?

S: Ja, MightyPro är veganskt.

F: Kan vuxna ta MightyPro? 

S: Ja, vuxna kan ta MightyPro.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

KidScents® MightyPro (30 x 1,6 g) Artikelnummer 30454  

VARNING
• Kosttillskott kompletterar ens kost och ersätter inte 

en varierad kost.

• Använd denna produkt som en del av en 
balanserad och varierad kost och med en aktiv 
och hälsosam livsstil. Förvaras oåtkomligt för 
barn. Överstig ej den rekommenderade dagliga 
dosen. 

• Rådgör med läkare före användning om du är 
gravid, ammar, tar någon medicin eller lider av en 
sjukdom.

INGREDIENSER
Sötningsmedel [xylitol, erytritol], smak av fruktdryck, 
fruktooligosackarider, syra: citronsyra, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, gojibärspulver (Lycium barbarum), 
Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium infantis.


