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DigestZen®

PRODUCT OMSCHRIJVING

DigestZen staat bekend als dōTERRA’s 
spijsverteringssamenstelling. Deze samenstelling kan 
helpen bij het verbeteren van de spijsvertering en 
misselijkheid en buikpijn verzachten, zoals bij wagenziekte 
en tijdelijke spijsverteringsproblemen.* Pepermunt, 
dragon, anijs en karwij ondersteunen de spijsvertering en 
een gezond maagdarmkanaal.* DigestZen is effectief en 
veilig in geval van maagklachten of buikpijn. DigestZen is 
een gezonde, natuurlijke manier om maagklachten of 
buikpijn te verzachten en het spijsverteringssysteem te 
onderhouden.* 

GEBRUIK
• Voeg een paar druppels toe aan uw water voor 

inwendig gebruik * of breng een paar druppels aan bij 
de maagstreek voor uw vliegreis of reis met de auto.

• Houdt DigestZen bij de hand wanneer u een zware 
maaltijd gaat nuttigen, om uw spijsvertering te 
ondersteunen.*

• Gebruik DigestZen wanneer u op reis gaat of 
onbekend voedsel eet om tijdelijke 
spijsverteringsklachten te verzachten.*

• Voeg toe aan uw water of thee om uw 
spijsverteringsstelsel gezond te houden.* 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Verstuiving: Gebruik 3-4 druppels in de verdamper van uw 
keuze. 
Inwendig gebruik: Los 1 druppel olie op in 125 ml 
vloeistof naar keuze.
Topisch gebruik: Breng 1-2 druppels aan op het gewenste 
gebied. Bij een gevoelige huid kunt u de olie verdunnen 
met dōTERRA’s gefractioneerde kokosolie. Zie andere 
veiligheidsinstructies hieronder.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Mogelijk gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van 
kinderen houden. Bij zwangerschap, borstvoeding en 
behandeling door een arts, raadpleeg eerst uw arts. 
Vermijdt contact met de ogen, het binnenoor en andere 
gevoelige gebieden.

Verklaringen met * verwijzen naar inwendig gebruik. Alle 
andere verklaringen verwijzen naar topisch gebruik of 
gebruik met verstuiver. 
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• helpt bij de spijsvertering *
• verzacht buikpijn *
• helpt bij een opgeblazen gevoel,  

winderigheid en tijdelijke spijsverterings- 
problemen * 

PRIMAIRE VOORDELEN

DigestZen® 
Spijsverteringssamenstelling 15 ml 

Product nummer: 31030001
Inkoop: 30,00 €/ 37.50 PV 
* Ook verkrijgbaar als softgel

Spijsverteringssamenstelling  15 ml

Toepassing: 
A T I N

Ingrediënten: Essentiële oliën van gember 
wortel, pepermunt plant, karwij zaad, koriander 
zaad, anijs zaad, dragon plant, venkel zaad.
Aromatische beschrijving: kruidig, zoet, 
munt, drop

 

* Dit product is niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of om ziekten te voorkomen.
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