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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

POPIS PRODUKTU 
Produkty dōTERRA Lifelong Vitality PackTM patří k těm 
nejoblíbenějším od společnosti dōTERRA a jsou plné 
příznivých účinků na podporu vitality. Učinit první krok na 
cestě k životu plnému vitality a wellness s programem 
dōTERRA Lifelong Vitality je praktické a cenově dostupné.

Upravte si svou sadu, do které si můžete vybrat až tři 
následující cílené doplňky stravy* za výrazně nižší ceny, 
když si v rámci věrnostní objednávky objednáte dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack.

• Microplex VMz™
• xEO Mega™
• Mito2Max™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• PB Assist™+ 

• TerraZyme™

POUŽITÍ
• Přestože jde o skvělé obohacení každodenního režimu, 

doplňky stravy nejsou náhradou rozmanité a vyvážené 
stravy a zdravého životního stylu.

• Před použitím si přečtěte všechna upozornění a varování.

• Nepřekračujte doporučené dávkování.

ZÁSADY VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Kupte si dōTERRA Lifelong Vitality Pack prostřednictvím 
Programu věrnostních odměn, používejte ho po dobu 30 
dnů, a pokud nebudete s výsledky spokojeni, produkt 
zašlete zpět a jeho cena vám bude vrácena v plné výši.

PODMÍNKY
• Musíte být produktovým poradcem, velkoobchodním 

zákazníkem nebo maloobchodním členem dōTERRA.

• Otevřené produkty dōTERRA Lifelong Vitality Pack lze 
vrátit do 45 dnů od nákupu s nárokem na vrácení plné 
ceny. Po uplynutí 45 dnů už však nárok na vrácení ceny 
nevzniká.

* Při zadávání objednávek LRP se nezapomeňte podívat na nejnovější nabídku doplňků stravy, z nichž si můžete vybrat.

ALPHA CRS+ 
• Podporuje tělesnou a duševní pohodu.

• Obsahuje směs patentovanou exkluzivně 
společností dōTERRA, která obsahuje účinné 
polyfenoly.

• Kombinuje přírodní rostlinné extrakty.

xEO MEGA 
• Poskytuje spektrum karotenoidů.

• Obsahuje esenciální oleje Hřebíček, Kadidlo, 
Tymián, Šabrej kmínovitý, Planý pomeranč, Máta 
peprná, Zázvor, Kmín kořenný a Heřmánek pravý.

MICROPLEX VMz 
• Obsahuje směs neupravovaných rostlinných látek 

z kadeřávku, pampelišky, petržele, chaluh, 
brokolice, růžičkové kapusty, zelí a špenátu.

• Vyrobeno z rostlinných tobolek bez obsahu 
laurylsulfátu sodného.


