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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

PRODUKTBESKRIVELSE 
Som et af   dōTERRAs mest populære produkter er dōTERRA 
Lifelong Vitality PackTM fyldt med vitalitetsfremmende 
fordele. At tage det første skridt på vejen mod livslang 
vitalitet og velbefindende er praktisk og overkommeligt med 
dōTERRAs Lifelong Vitality-program.

Skræddersy dit kit ved at vælge op til tre af de følgende 
målrettede tilskudsprodukter* med store besparelser, når 
du bestiller dōTERRA Lifelong Vitality Pack i en 
loyalitetsbelønningsodre.

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

• TerraZyme™

ANVENDELSER
• Selvom den er en vidunderlig tilføjelse til din rutine, må 

kosttilskud ikke erstatte en varieret og afbalanceret diæt 
og en sund livsstil.

• Læs alle forsigtigheds- og advarselsbemærkninger før 
brug.

• Brug ikke mere end den anbefalede dosis.

RETURNERINGSPOLITIK
Køb dōTERRA Lifelong Vitality Pack via 
loyalitetsbelønningsprogrammet, brug den i 30 dage, og 
hvis du ikke er tilfreds med resultaterne kan du returnere 
dit produkt og få hele beløbet refunderet.

VILKÅR OG BETINGELSER
• Man skal være en dōTERRA Wellness Konsulent, 

engroskunde eller detailmedlem.

• Åbne produkter fra dōTERRA Lifelong Vitality Pack kan 
returneres inden 45 dage efter købet for en komplet 
refundering. Åbne produkter refunderes ikke efter 45 dage.

* Når du afgiver din LRP-ordre, bedes du tjekke de seneste tilskudsmuligheder, du kan vælge mellem.

ALPHA CRS+ 
• Fremmer velvære.

• Indeholder en eksklusiv varemærkebeskyttet 
dōTERRA-blanding, der omfatter kraftfulde 
polyfenoler.

• Kombinerer naturlige botaniske ekstrakter.

xEO MEGA 
• Giver et spektrum af karotiner.

• Indeholder æteriske olier fra nellike, frankincense, 
timian, spidskommen, vild appelsin, pebermynte, 
ingefær, kommen og tysk kamille.

MICROPLEX VMz 
• Indeholder en botanisk helsekostblanding af 

grønkål, mælkebøtte, persille, tang, broccoli, 
rosenkål, kål og spinat.

• Lavet med vegetabilske kapsler, der ikke 
indeholder natriumlaurylsulfat.


