
FÖRDELAR OCH FUNKTIONER
• Smak av blandade bär: en god smak av bär och 

frukt som passar utmärkt före maten. 

• Ananasextrakt: denna tropiska och sötsura frukt är 
populär på sommaren.

• Innehåller morotsrotpulver och pepparmyntsolja.

• Veganskt och ej testat på djur.

ANVISNINGAR
• Barn från 6 års ålder och uppåt: ge 1 tablett 3 

gånger dagligen före eller tillsammans med maten. 
Barn i åldrarna 3–6: ge en halv eller en tablett (vid 
behov kan du krossa den och ta med äppelpuré 
eller yoghurt).

• Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.

PRODUKTÖVERSIKT
Låt barnen vara aktiva med kosttillskottet och 
tuggtabletterna KidScents MightyZyme. Passar barn 
från 6 års ålder och uppåt. Ta en tablett, tre gånger 
om dagen, före maten. Barn i åldrarna 3–6: tugga en 
halv eller en tablett, eller krossa den och ta med puré 
eller yoghurt. Innehåller morotsrotpulver och inslag av 
pepparmynta samt en god smak av bär.

HUVUDINGREDIENSER
MightyZyme innehåller morotsrotpulver. Kosttillskottet 
har en söt och syrlig smak av ananasextrakt och en 
mild smak av frisk pepparmynta. Berikat med en god 
bärsmak.

UPPLEV
KidScents MightyZymes bärsmak är söt och god 
och passar barn från 6 års ålder och uppåt. Ge en 
tuggtablett, tre gånger dagligen, före maten. Barn i 
åldrarna 3–6: tugga en halv eller en tablett, eller krossa 
den och ta med puré eller yoghurt. Förpackad i en 
behändig, vattentät burk som bevarar fräschheten och 
den behöver inte förvaras kallt.

PRODUKTBAKGRUND
Tuggtabletterna MightyZyme är ett gott kosttillskott för 
barn. De är veganska, ej testade på djur och följer våra 
kvalitetsstandarder Seed to Seal®.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KidScents® MightyZyme (90 st) Artikelnummer 325908  



KIDSCENTS MIGHTYZYME

F: Kan vuxna ta MightyZyme?

S: MightyZyme är tuggtabletter som är utformade 
specifikt för barn från 3 års ålder och uppåt.  

F: Vad är den rekommenderade dagliga dosen för barn?

S: Barn från 6 års ålder kan ta en tablett tre gånger om 
dagen före maten. Barn i åldrarna 3–6 kan ta en tablett 
dagligen och vid behov kan den krossas och tas med 
puré eller yoghurt.

F:  Är MightyZyme veganskt? 

S: Ja, MightyZyme är lämpligt för vegetarianer och 
veganer och har inte heller testats på djur. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
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FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt.

VARNING
Förvaras oåtkomligt för barn. Överskrid inte den 
rekommenderade dagliga dosen. Rådgör med läkare 
före användning om du är gravid, ammar, tar någon 
medicin eller lider av en sjukdom.

INGREDIENSER
Sötningsmedel [sorbitol], dextrat [dextros, 
oligosackarider], färg [kalciumkarbonat], bindemedel 
[mikrokristallin cellulosa], smak av blandade bär, lipas, 
alfalfapulver (Medicago sativa), klumpförebyggande 
medel [magnesiumstearat, kiseldioxid], fettsyra 
[stearinsyra], äppeljuicepulver, amylas, proteas 
4.5, ananasextrakt, morotsrotpulver (Daucus 
carota sativa), peptidas, fytas, proteas 6.0, proteas 
3.0, eterisk pepparmyntsolja (Mentha piperita)*, 
sötningsmedel [steviolglykosid], cellulas.

*100 % ren eterisk olja

Bästföredatum och satsnr #:  Se flaskans undersida.


