
PRODUKTINFORMATION 

Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede 
eller forebygge nogen sygdom.

©2013 doTERRA Holdings, LLC     A2Z Chewable®+ PIP DK 073117

PRODUKT BESKRIVELSE 
do–TERRA a2z Chewable (tyggevitaminer) er en proprietær (do–TERRA ejet) formel med ingredienser udviklet til børn 
og voksne, der har svært ved at sluge piller. Kombination af en blanding af B-vitaminer, en blanding af vitaminerne 
A, C og E samt botaniske ekstrakter understøtter do–TERRA a2z Chewable sund udvikling af celler og lang levetid, 
når de tages dagligt. do–TERRA a2z Chewable er formuleret til at anvende sammen med do–TERRA IQ Mega ™ med 
Wild Orange-smag. Omega-3 fiskeolie er et omfattende kosttilskud, der støtter sund immunitet og kognitiv funktion 
samt antioxidantbeskyttelse.

PRIMÆRE FORDELE
• Sikker til børn fra 4 år og op, samt voksne, der foretrækker at 

tygge deres vitaminer

• Kognitiv blanding: Cholin, Phosphatidylserin, Inositol

• Lækker smag af vandmelon

• Ingen majssirup med høj fruktose, kunstige farver, sødemidler 
eller smagsstoffer

• En afbalanceret blanding af essentielle vitaminer, herunder 
antioxidant vitaminerne A, C og E, og et cellulært energikompleks 
af B-vitaminer*

• Indeholder en blanding af biotilgængelige mineraler, herunder 
calcium, magnesium, zink, kobber og mangan

BRUGSANVISNING

Børn fra 4 år og op: Tag 2 tabletter dagligt med måltider. Voksne 
kan tage op til 3 tabletter dagligt.

BEMÆRK 

Hvis du er gravid, ammer, har kendte medicinske tilstande bør du 
konsultere din læge før brug. Bruges ikke, hvis sikkerhedsforseglingen 
er brudt eller mangler. Indeholder ikke gluten, mælkeprodukter, 
hvede, soja, æg eller nødder. For børn under 4 år skal du konsultere 
en læge, inden du bruger dette produkt.

VÆR OPMÆRKTSOM 

Utilsigtet overdosis af jernholdige produkter er en førende årsag til 
dødelig forgiftning hos børn under 6 år. Opbevar produktet uden for 
børns rækkevidde. I tilfælde af utilsigtet overdosering skal du straks 
kontakte læge eller giftkontrolcenter.
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