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dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

TERMÉKLEÍRÁS 
A dōTERRA egyik legnépszerűbb terméke, a dōTERRA 
Lifelong Vitality PackTM csomag bővelkedik a vitalitást 
támogató jótékony tulajdonságokban. A dōTERRA Lifelong 
Vitality programmal az élethosszig tartó vitalitás és jó 
közérzet felé vezető út első lépése igazán kényelmes  
és megfizethető.

Tegye személyre szabottá csomagját, és válasszon  
jelentős megtakarítással három terméket bármilyen 
kombinációban az alábbi célzott táplálékkiegészítők közül, 
ha LRP-rendelés keretében vásárolja meg a dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack csomagot.*

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

• TerraZyme™

HASZNÁLATI MÓDOK
• Habár a táplálékkiegészítők remekül támogatják  

a napi rutint, nem helyettesíthetik a változatos  
és kiegyensúlyozott étrendet, valamint az  
egészséges életmódot.

• Használat előtt olvasson el minden óvintézkedést  
és figyelmeztetést.

• Ne lépje túl a javasolt adagolást.

TERMÉKVISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT
Vásárolja meg a dōTERRA Lifelong Vitality Pack csomagot 
az LRP hűségprogramon keresztül, használja 30 napon át, 
és ha nem elégedett az eredménnyel, küldje vissza a 
terméket, és mi a teljes vételárat visszatérítjük.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
• dōTERRA Wellness Tanácsadónak, Törzsvásárlónak vagy 

kiskereskedelmi tagnak kell lennie.

• A dōTERRA Lifelong Vitality Pack felbontott termékeit 45 
napon belül áll módjában visszaküldeni a teljes vételár 
visszatérítéséhez; 45 nap után már nem jár visszatérítés 
felbontott termékért.

ALPHA CRS+ 
• Támogatja az általános jóllétet.

• Egy kizárólag a dōTERRA-nál megtalálható 
szabadalmazott keveréket tartalmaz erőteljes 
polifenolokkal.

• Természetes növényi kivonatok ötvözete.

xEO MEGA 
• A karotinoidok széles spektrumát biztosítja.

• Szegfűszeg, tömjén, kakukkfű, római kömény, 
vadnarancs, borsmenta, gyömbér, fűszerkömény 
és német kamilla esszenciális olajait tartalmazza.

MICROPLEX VMz 
• Kelkáposzta, pitypang, petrezselyem, tengeri alga, 

brokkoli, kelbimbó, káposzta és spenót teljes 
értékű, növényi keverékét tartalmazza.

• Nátrium-lauril-szulfát- (SLS-) mentes 
zöldségkapszulában kínáljuk.

*LRP-rendelése leadásakor kérjük, ellenőrizze, hogy az aktuálisan választható táplálékkiegészítők közül épp melyek állnak rendelkezésre.


